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Sayfa 
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Meclisi 1/564; Cumhuriyet Senatosu 1/21) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 483; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 20) 273,355:356 

10. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
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Sayfa 
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/557; 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu 1/15) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 487; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 14) 274,369:370 

» > • • < « 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde 4 oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak : 

Tarım Bakanlığı, 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü, 
Ulaştırma Bakanlığı, 
Çalışma Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

ile, 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarıları

nın maddeleri kabul edilerek tümlerinin açık 
oya konacağı bildirildi. 

25 Şubat 1972 Cuma günü saat 9,00'da top
lanılmak üzere Birleşime saat 23,00'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 

Kemal Ziya öztiirk Hüseyin Yenipınar 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 

ve 65 arkadaşının Kamu Hizmetleri Personeli 
Birlikleri kanunu teklifi (2/623) (Anayasa, 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarına). * 

Raporlar 
2. — Millî Savunma Bakanlığı Görev ve 

Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/593) 

(S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 25 2 . 1972) 
(GÜNDEME), 
, 3. — Denizyatağı ve Okyanus dibi ile bunla

rın altındaki topraklara nükleer silâhların ve 
diğer kütle imha silahlannm yerleştirilmesinin 
yasaklanmasına dair Andlaşmanm onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanu tasarı
sı ve Millî Savuma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/484) (S. Sayısı : 497) Dağıtma 
tarihi : 25 . 2 . 1972 (GÜNDEME). 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN — Başkan vekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Bahri Karakeçili (Urfa), Tufan Doğman Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Birle 
simini açıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bugünkü bütçe gö
rüşmeleri prorgamma geçmeden önce, bası önem

li aktarma kanun tasarılarının Cumhuriyet Se
natosundan gelen şekli üzerinde önce müzakere 
cereyan edecek, onlar bitince tekrar bütçedeki 
pragramımıza geçeceğiz. 

III. — GÖRÜŞ ÜLEN İŞLER 

/. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runu dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon beışkeın tıklar ı tezkereleri (Millet Mecli
si 1/598; ' Cumhuriyet Senatosu 1/55) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 198; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 68) (1) 

BAŞKAN — Başkanlığa verilmiş bulunan bir 
önerge var, önergeyi Yüce Meclise takdim ediyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelen kâğıtlarda yer alan 1971 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında 498 Sıra Sayılı kanun ta
sarısının, 48 saat kaydı aranmaksızın gündemde
ki diğer inlere takdimen öncelikle görüşülmesini 
arz ve teîılif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe Karma Komisyon 

Başkanı Yerine 
Ahmet Karaaslan 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Gereği buna göre yapılacak
tır. 

Buna göre, Sıra Sayısı 498'de kayıtlı 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis 
yonu başkanlıkları tezkereleri üzerinde müzake
reye geçiyoruz. 

Hükümet temsilcisi ve Bütçe Komisyonu ha-
Elx 

Bu hususta düzenlenmiş raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen?... 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

KaJbul edenler... KaJbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Maddeleri okutuyorum. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin, ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (18 500 000) liralık aktarma 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?... Yok. ilişik cetveli okutuyo
rum. 

(A/l) 
Adalet Bakanlığı 

Bölüm Düşülen Eklenen 

(1) 498 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

13.000 

14.000 

15.000 

Yönetim giderleri 7 500 000 
BAŞKAN — Kafbul edenler... 
Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

Hizmet gider-
derleri 18 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Kurum giderleri 11 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

— 232 
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Birinci maddeyi bağlı ve şimdi kabule şayan 
olan bu cetvel ile birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin İmar ve İskân Ba
kanlığı kısmının 12.000 nci (Personel gider
leri) bölümünün 12.813 ncü ('Geçici görev yol
luğu) maddesine (200 000) liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz iste-
yan?... Yok. 

ikinci maddeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
flbul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen?... Yok. 
'Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen?... Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Aynen kabul edilmiştir 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is

teyen?... Yok. 
Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tabi

dir. Müsaade ederseniz, bu açık oylama muame
lesini ve bundan sonra gelecek açık oylama mu
amelelerini, öğleden sonra yapacağımız ikinci 
oturumda icra edeceğim. 

2. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/602; Cumhuriyet Senatosu 
1/56) (Millet Meclisi S. Sayısı : 409; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 67) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer önergede, gelen kâ
ğıtlarda 499 sıra sayısında bulunan bir aktar
ma bahis konusu, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelen kâğıtlarda yer alan 499 sıra sayılı 

(1) 499 S. Saydı ba.sma.yazi tutanağın so-
nundadır. 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının, 48 saat kaydı aranmaksızın gün
demdeki diğer işlere takdimen öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı! 
Yerine 

Ahmet Karaaslan 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Gereği buna göre icra edilecektir. 

Bu konuda hazırlanmış olan raporu takdim 
ediyorum. 

i (Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen sa
yın milletvekili?... Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... KaJbul etmeyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Tıp 
Fakültesi kısmının 35.000 nci (Sosyal trans
ferler) bölümünün 35.220 nci (Emekli ikrami
yesi) maddesine (30 000) liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz iste-
yan ... Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... KaJbul etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Madde 2 — Ege üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
(30 000) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Aynen kabul edilmiş
tir 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Söz isteyen?... Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği

tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen?... Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. Ka

bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte, oyu

nu izhar yönümden söz isteyen?... Yok. 
Kanun, tümü itibariyle açılk oylamaya tabi

dir. Öğleden sonraki oturumda açık oylama mu
amelesi icra edilecektir. 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkla
rı teskereleri (Millet Meclisi 1/579; Cumhu
riyet Senatosu 1/54) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 500; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 66) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer önergede, sıra sayısı 
500'de kayıtlı konunun, her şeye takdimen ve 
48 saat geçme hükmüne bağlı kalmaksızın gö
rüşülmesi derpiş olunmaktadır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelen kâğıtlarda yer alan, 500 S. Sayılı 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hak-
(kmıda kanun tasarısının, 48 saat kaydı aran
maksızın gündemdeki diğer işlere takdimen ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı yerine 
Ahmet Karaaslart 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. Gereği buna göre ic
ra edilecektir. 

Bu konuda hazırlanmış olan raporu takdim 
ediyorum. 

(Rapor okundu.) 

(1) 500 S. Saydı basmayazı tutanağın so
mundadır. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen ... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. Maddeleri okutu
yorum. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
me! Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununun 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hüküm
leri getiren kanunların uygulanmasından doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yet
mediği takdirde, (Ödenekleri) (1) lira olarak 
tespit edilmiş tertipler dahil) (B) işaretli cet
velin yıl içimde gerçekleşecek gelir fazlalannı 
karşılık göstermek suretiyle (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilgili tertiplerindeki ödenek 
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkili
dir.» 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz iste-
yan?... Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Birinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen ... Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Aynen kabul edilmiştir 
Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 

ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen?... Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Aynen kabul edilmiştir., 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte, oyu

nu izhar yönünden söz isteyen?... Yok. 
Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tabi

dir. Öğleden sonraki ikinci oturumda kanun 
açık oylamaya sunulacaktır. 

4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyon raporuna 
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dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/603; Cumhuriyet Senatosu 1/57) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 501; Cumhuriyet Senatosu 
S. Setyısı : 65) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; S. Sa
yısı 501'de kayıtlı bir değişiklik konusunda ve
rilmiş önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Oelen kâğıtlarda yer alan 501 S. Sayılı, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının, 48 
saat kaydı aranmaksızın gündemdeki diğer işle
re takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı yerine 

Ahmet Karaaslan 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyunu 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu konuda hazırlanmış olan raporu okutu
yorum. 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunuyorum. 
Söz isteyen?... Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir Maddeleri okutuyorum. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerinin ili
şik cetvelde yazılı tertiplerine (2 595 970) li
ralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
teyen?... Yok. 

Bağlı cetveli okutuyorum. 

(1) 501 S. Sayılı basmayazı tutanağm, so
nun eladır. 

Bölüm 

(A/l) 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Lira 

12.000 716 870 

16.000 1 275 000 

13.000 250 000 

354 000 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(A/3) 

Dışişleri Bakanlığı 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi şimdi okunan ve kabule şa
yan olan bağlı cetvelleriyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (R) işaretli 'cetvelin Başbakanlık kısmın
da bulunan 5 adet arazi binek (Landrover) 
4 X 4 MİT taşıt (çıkarılmış yerine 5 adet arazi 
kaptıkaçtı (Şehir dışı) 4X4 MİT taşıt eklen
miştir. 

Mezkûr cetvelde MİT Teşkilâtına ait 9 adet 
taşıt kadrosundaki Chevrolet, Ford, Ford - Ta-
unus, Man, international ibareleri kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-Madde 3. -
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen?... Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ka-
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Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen?... Yok. 
KaJbul edenler... KaJbul etmeyenler... KaJbul 

edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is-

teiyen?.. Yok. 
Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tabi

dir. Öğleden sonraki ikinci oturumda Yüce Mec
lisin açık oylarına sunulacaktır. 

5. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe "dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu 
S. 'Sayısı : 10) 

A) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 

ıBAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
günkü programın birinci sırasında Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bütçesi üzerinde görüş
me cereyan edecektir. 

Şu ana kadar grubları adına Başkanlıktan 
söz talebinde bulunan sayın milletvekillerinin 
isimlerini takdim ediyorum. 

Demokratik Parti Grubu adına Vedat ön-
sal, Adalet Partisi Grubu adına Selâhatfcin Gü
ven, Millî Güven Partisi Grubu adına Meh
met Nebil Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi Gru- ^ 
bu adına Baihir Ersoy. 

Şahısları adına söz istemiş bulunan arka
daşlarımı takdim ediyorum. 

1. Ekrem Kangal, 
2. Hasan Tosyalı, 
3. Enver Akova, 
4. Kemal Ataman, 
5. Hüseyin Yenipınar, 
6. Mevlût Ocakçıoğlu, 
7. Hüseyin Abbas, 
8. Mehmet Şemsettin Sönmez, 
9. Cemal külâhlı, 
10. Hüseyin Balan, 
11. Mehmet Türkmenoğlu, 
Grublar adına yapılan konuşmalar yirmi 

dakika ile kayıtlıdır. İsteyen grup sözcüsü, 
Başkanlığa haber vermek suretiyle diğer ikin

ci defa konuşma hakkı olan on dakikayı da 
kullanma imkânını haizdir. 

(Buyurunuz, Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Vedat Önsal, Saat; 9,15. (Alkışlar.) 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA M. 
VEDAT ÖNSAL (iSakarya) — Muhterem Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

İsmi şimdilik Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı olan bir Bakanlık bütçesi üzerinde De
mokratik Parti Grubunun görüşlerini arz ede
ceğim. 

Türk ekonomisi ve yurt kalkınmasında son 
derece önemli bir fonksiyonu olan bu Bakan
lık reformistlerin elinde maalesef bir tecrü
be metaı halini almıştır. 9 aydan daha kısa bir 
süre içinde, 3 ayrı isimde tanıdığımız bu ba
kanlık, Sanayi Bakanlığı iken çok reformist 
Birinci Erim Hükümeti zamanında Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı olmuştu. Az reformist İkin
ci Erim Hükümeti zamanında ise bu Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tanıyo
ruz. 

Temenni etmemekle beraber, 3 ncü bir Erim 
Hükümeti kurulur ve bu Hükümet seleflerin
den daha da az reformist olursa, adları ge
çen bu Bakanlığın ne isimde tesmiye edilece
ğini, doğrusu merak ediyoruz. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kuruluşunu 
gerçekleştirmek ve kendisine mevdu hizmet
leri ifa hazırlıkları içindeyken, Birinci Erim 
Hükümeti düştü. Yerine gelen İkinci Erim Hü
kümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığını kaldır
dı, yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını kur
du. Bu kadar kısa zamanda köklü değişiklik
lere uğrayan bu Bakanlığın bünyesinde büyük 
karışıklıkların olması normaldi ve bugün Ba
kanlığın başında bulunan ve dirayetini tak
dir ettiğimiz Sayın Mesut Erez'de bu kargaşa
lığı önleyemedi, önleyemezdide. 

Bugün Ticaret Bakanlığiyle, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı arasında evraklar gidip gel
mekte ve sahibini aramaktadır. Bu hale artık 
bir son verilmesini ve işlerin sahiplerinin be
lirlenmesini beklemek en tabiî vatandaşlık hak
kımızdır. 

Bu arada Sayın Eres'in kanaatimce çok müs
pet bir tutumuna işaret etmek isterim. Bakan
lığın ismi Ticaret ve Teknoloji Bakanlığı ol
masına ve İkinci Erim Hükümetinin Programın-
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da bu isme paralel olarak, Atatürk'ün işaret et
tiği çağdaş uygarlık düzeyine ancak bu Bakan
lığın teknolojik gelişmeleri takip ve uygula
ması sayesinde ulaşılabileceği belirtilmiş ol
masına rağmen, Bakanlığın mevcut çalışma 
sisteminde bir değişiklik müşahede edilmemek
tedir. 

Bu husus Sayın Erez'in de teknoloji saha
sında Bakanlığa mevdu hizmetlerin daha ne 
müddet Bakanlığının uhdesinde bulunacağı, 
ve Bakanlığın ilerde ne gibi süprizlere mâruz 
kalacağı hususunda katî bir inanca sahibol-
madığını göstermektedir. Sayın Erez'e hak ver
memek ve ileride büyük karışıklıklara zemin 
hazırlamamak maksadiyle bu konuda içinde bu
lunduğu adaleti bir uzak görüşlülük kabul et
memek ve kendisini bu tutumu dolayısiyle teb
rik etmemek mümkün değildir. 

Ancak, teknoloji bazı hususlara işaret et
meden de geçmek istemiyorum. 

Dünyanın ileri ülkeleri sanayileşmeş top
lum olmayı da arkada bırakarak endüstri ötesi 
düzeyine geçme hazırlıkları içindedir. 

Önümüzdeki 30 yıl endüstri ötesi toplumla
rın ortaya çıkışına tanıklık edecektir. Bu sevi
yeye ulaşan toplumlarda fert başına millî ge
lir 4 bin doları aşmış olacak, bugün dünyanın 
en geri kalmış olan ülkeleriyle, sanayileşmiş 
ve ileri ülkeler anasında ne kadar fark varsa, 
endüstri ötesi toplumlar, ile bugünkü dünyanın 
müterakki memleketlerinin hayat standartları 
arasında o kadar büyük fark olacaktır. Sanayi 
gelirleri, şimdikiyle kıyaslanamayacak kadar 
artacak, tüm sanayi sibernetik ile yöneltilecek 
ve insanlar bugüne göre çok daiha az çalışacak, 
yüksek bir hayat seviyesine ulaşmış olacaklar
dır. 

!Bu büyük ilerlemenin başlıca faktörlerini 
eğitim sistemleri ve bu sistemlerin emrine ve
rilen teknolojik buluşlar teşkil edecektir. 

Çağımızda teşebbüslerin gelişmesini ve kal
kınmayı sağlayan faktörlerden bir tanesi malî 
güç ise, öteki ve daha mühim unsur teknolojik 
araştırma, gelişme ve buluşlardır. Zira yeni 
buluşlar rekabetin en kuvvetli silâhı halini 
almıştır. Gerçek rekabet yeni mallar ve yeni 
teknikler arasında olmaktadır. Bu bakımdan 
yeni buluşlarla teknolojik gelişmeyi temin 
etmek bugün içinde bulunduğumuz sanayileş-
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me dönemecinden kurtularak müstakbel dün
yadaki yerimizi alabilmemizin önde gelen şar
tıdır. Ancak, bu husus bilimsel araştırmalara 
büyük önem vermek suretiyle temin edilebi
lir. Bu ise büyük para,, eleman ve çaba istemek
tedir. Bugün ileri endüstri ülkeleri araştır
malara millî gelirlerinden büyük paylar ayır
maktadır. Biz ise meseleyi Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının ismini Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığına çevirmek suretiyle halledebileceği
mizi sanıyor ve bu nevi davranışların ismine 
de reform diyoruz. 

Bu mevzuda endüstri - ünitesi - Devlet mü
nasebetlerini iyi bir şekilde ayarlamak mese
lenin çözümüne büyük katkıda bulunacaktır. 

Teknolojik gelişmede teknik elemanın ve 
ilim adamının yeri en ön saflardır. Bu eleman
lar olmadıkça değil yeni buluşlar yoliyle tek
nolojide ilerleme sağlamak, yabancı, ülkeler
deki modern teknolojiyi almak ve uygulamak 
dahi mümkün olamaz. 

Sanayi Bakanlığının son bir iki yıldır uy
gulanmakta olduğu teknik eleman politikası 
böyle bir gelişmeyi sağlayabilecek zemini ha
zırlamaktan çok uzaktır. Devlet Personel Ka
nunu ile getirilen hükümler, yetişmiş teknik 
personelin Devlet müesseselerinden özel sek
töre ve yurt dışına göç etmesine sebebiyet ver
miştir. Âcil tedbirler alınmadığı ve teknik per
sonele eski imkânlara eş imkânlar tanınmadığı 
takdirde bu göç daha da hızlanacak ve yurt 
kalkınmasında büyük aksaklıklar meydana 
gelecektir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi teknik 
hizmet gören bir Bakanlığın, hele teknolojiy
le ilgili görevleri de yüklendikten sonra teknik 
elemana olan ihtiyacı dahada büyümüştür. 

Ancak, ülkemizin millî sanayi politikası
nı tayin, teknolojik gelişmeleri takip ve uygu
lamak gibi tamamen teknik doğrultuda hiz
metler yüklenmiş olan bu bakanlıkta teknik 
elemanlar tamamen bir kenara itilmiş durumun
dadır. Her mesek sahibi elbette, mesleğini 
alâkadar eden saShalarda çalıştırılırsa fayda
lı olur ve kendi sahasında çalışma meslek sa
hiplerine bu memeleketin ihtiyacı vardır. Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığında ise sanayiye is
tikâmet verecek ve uygulamayı sağlayacak tek-

I nik dairelerin sorumlu mevkilerinde endüstri-
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de ve işletmede yetişmiş mühendis ve teknik 
elemanlara raslanıak mümkün olamıyor. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planımız sana
yi sektlöranü sürükleyici sektör olarak öngör
müş ve kalkınmamışım istikrarlı bir şekilde te
mini imkânlarını bu sektördeki gelişmeye bağ
lamıştır. 

iSon iki yılda izahına imkân bulamadığımız 
bir tutumla teknik elemanların sorumlu nok
talardan uzaklaştırılarak yerlerine başka mes
lek sahiplerinin getirilmesi, yurt yaranma ol
mamakla ve sınaî gelişmemize menfî tesirleri 
olmaktadır. Son yıllarda sınaî gelişnıemizde-
ki gerilemenin önde gelen sebeplerinden biri
si budur. 

Birinci Beş Yıllık Kalkıma Planımız sana
yi sektöründeki kalkınma hızını % 12,3 olarak 
'öngörmüş ve bu dönemde yıllık gerçekleşme 
ortalaması % 9,6 olmuştur. Birinci Beş Yıllık 
dönemin son senesi olan 1967'de bu sektörde 
kalkınma hızı % 11,7'ye kadar yükselmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planımız ise sa
nayi sektöründeki artışı % 12 olarak öngör
müştür. 

Sanayi sektörünün ekonomimizin en hızlı 
gelişen sektörü olmaöı planlanmış ve gayri sa-
îfi millî hâöıla içindeki payının 1967 de % 16,3'-
ten 1972'de % 20,5'a yükselmesi hedef alınmış
tır. 

Böylece sanayi sektöründen daha yavaş ge
lişecek olan sektörlerini ve bilhassa tarım 
sektörünün G.S.M.H. içindeki payının azalma
sı dolayısiyle uzun vadede daiha hızlı ve is
tikrarlı bir gelişme elde etmenin mümkün ola-
caği'hesaplanmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Planının ilk uygulama yıl
larında sanayi sektöründeki gelişme plan he
deflerine yakın bir seviyede olmak üzere 1968'-
de % 10, 1969'da % 9,4 seviyesinde gerçekleş
miş, son Demirel Hükümeti zamanında 1970 
senesinde ise gelişme hızı birden bire c"/c 2,5'a 
düşmüştür. 

1971 yılında ise bu sektördeki gelişmenin 
% 8,7 mertebesinde olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Bu büyük gerilemenin önemli sebeplerinden 
birisi 1970 bütçesinin hazırlanışında hâkim 
olan düşüncedir. 1970 bütçesi uygulaması sı
rasında çıkarılan finansman kanunları, ma

lî istikrar endişesiyle yaratılan likitide dar
lığı, yılın büyük kısmında hüküm süren itha
lât zorlukları, devalüasyon sonrası alman yan
lış kararlar, önlenemeyen anarşik olaylar bu 
neticeyi hazırlayan önemli faktörlerdir. 

Ancak, diğer önemli bir faktör de Sanayi 
Bakanlığının kontrolü elden kaçırması, ekono
mik sebeplerden çok politik etkenlerin tesi
rinde aldığı yanlış kararlardır. Bazı misal
lerle bu hususa açıklık vermek isterim. 

Elâzığ'da bir süperfosfat fabrikası kurul
muştur. Bu fabrikanın kapasitesi 220 bin ton
dur. Tesislerin tamamlanması için bugüne ka
dar 71 milyon lira harcanmıştır. Yurdun önem
li bir ihtiyacını karşılamak için fakir mille
tin fedakârlık ederek ayırdığı 71 milyon lira 
Bundan onaltı ay kadar önce fabrikanın ta
mamlandığı ilân edildi. Zamanın Başvekili De
mirel 70 kişilik bir heyetle Elâzığ'a gitti. Yenil
di, içildi. Nutuklar söylendi. Masraflara biraz 
daha masraf ilâve edildi. Ve fabrika zamanın 
Başvekilinin uğurlu elleriyle işletmeye açıldı. 
Bu fakir millet de fakir bütçesinden ayrılan 
71 milyon lirayı helâl etti. 

Ama bu merasimlere, resmî beyanlara ve 
fabrika personelinin ikmal edilerek işbaşı 
yapmasına rağmen, fabrikanın istihsale geçe
mediği görülüyor. Nutuklar tamam. Fabrika
nın personeli de tamam. Niye işlemez diye tet
kik ediyorsunuz, netice iş bilmezliğin, lâkaydi-
nin ve sorumsuzluğun tam bir belgesi olarak 
karşınıza çıkıyor. 

Meğer değirmenin suyu unutulmuş. 
Fabrikanın çalışması için gerekli hammad

de olan asit sülfirik yok. Asit sülfiriğin Ergani 
Bakır Tesislerinin baca gazından üretilmesi 
için bir tesis kurulması düşünülmüş. Ancak te
sisler bugüne kadar tamamlanamadığı için, he
nüz üretim yok ve en hazini üretimin ne zaman 
başlayabileceğini bilen de yok. 

Fakir milletin dişinden, tırnağından artıra
rak ayırdığı 71 milyona mı yanarsınız, çalışma
yan fabrika için personele ödediğiniz ve öde
meye devam edeceğiniz paraya mı yanarsınız. 
Bugüne kadar üretilecek 300 bin ton gübrenin 
üretilemediğine mi yanarsınız, yoksa Devlet pa
rasına acımayanlara bugüne kadar hesap so
rulmadığına, bunun kötü misal olacağına mı 
yanarsınız. 
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Mesele neresinden bakılırsa bakılsın, elem ve
ricidir, ümit kırıcıdır. Böyle idare . edilen bir 
sanayi politikası neticesi sanayi gelişmemiz-
deki ani gerilemeyi normal mütalâa etmek ge
rekiyor. 

Geçen yıl bütçe konuşmalarında zamanın 
ISanayi Vekili Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu Genel Müdürlüğünün motor fabrikası 
ve dişli kutusu fabrikası kuracağını beyan 
etmişti. 

Bu yıl da, Sayın Erez Senatoda montaj sa
nayii ile ilgili olarak yaptığı konuşmada mo
tor sanayii, dişli kutu sanayii kurulmadıkça, 
yerli imalât nispetinin bu sanayi kolunda artı
rılamayacağını beyan ediyor. Motor sanayiinin 
kurulmasının gerekli olduğu ve bu iş için Sa
nayi Vekâletinde ciddî çalışmalar olduğunu 
bildiriyor. 

Motor ve dişli sanayii kurmak gibi hakika
ten çok ciddî bir konuda, elbette ciddî çalış
malar yapılmalıdır. Ancak, bu konuda daha 
önce yapılmış olanları düşününce, yeniden ya
pılmakta olan ciddî çalışmalar hakkında in
san ciddî tereddütlere düşmekten kendisini ala
mıyor. 

Hatırladığıma göre 1969 yılında yine Sa
yın Demirel'in uğurlu elleriyle motor ve dişli 
fabrikası ile traktör imal edecek fabrikaların 
temeli atılmıştı. Aradan üç yıl geçti. Bu fab
rikalar şimdi nerede. 

1969 yılında temel atacaksınız. 1970 yılın
da M.K.E. Kurumu bu fabrikaları kuracaktır, 
diyeceksiniz. 1971 yılında ise bu mevzuda Sa
nayi Bakanlığında gayet ciddî çalışmalar var 
diyeceksiniz. Sayın Erez alınmasınlar. Bu söz
lerim kendisine ait değildir. Böyle bir durum
da «Gayet ciddî» değil «Gayet laubali» kelime
lerini kullanmak daha doğru olurdu. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — 1969'da Sana
yi Vekili kimdi? 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Selâhattin Kılıç idi. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ondan evvel
ki Mehmet Turgut'tu. 

BAŞKAN — Sayın önsal bir dakika; müd
detiniz hitama erdi, ikinci 10 dakikalık konuş
ma müddetinde oluyorsunuz. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
ikinci 10 dakikalık konuşmadan da bir miktarı

nı alacağım. Yalnız, lütfen susturun, bazı bey
ler müdahale ediyorlar. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Susarım ben, 
susarım. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, rica ederim, mü
zakere usulünü bozmayalım. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Müzakere usulünü hatırlatınız bu beylere, her 
halde bilmiyorlar. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Sayın Ay
gün, neye gocunuyorsunuz? Yalan mı söylüyor? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Doğru söylü
yor ama, 1969 da Sanayi Vekili Mehmet Turgut' 
du. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün... 
SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Doğru 

söylüyor da neye konuşuyorsunuz? 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 

Tamam, doğru söylediğimi tasdik ediyorlar. 
M. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — 

Hâdise mi çıkarmak istiyorsunuz? Buyurunuz... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bağırma!.. 
M. NECATİ KALÂYCIOĞLU (Konya) — 

1969'da Bakan Mehmet Turgut'du ama muhale
fet etti. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Hâdise çıkar
mak istemiyorum, doğruyu söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu, Saym Ay
gün, müdahale etmeyiniz, karşılıklı konuşmayı
nız. Sizi dinlemiyeceğiz, hatibi dileyeceğiz beye
fendiler. 

Buyurun Sayın önsal. 
M. NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — 

Sayın Başkan, siz susturmuyorsunuz ki... 
BAŞKAN — Saym Kalaycıoğlu, bu ne hışım, 

bu ne reaksiyon? Burası Meclis, rica ederim. Ko
nuşuyorum ben onunla, ama siz hemen bağırı
yorsunuz. Yardıma ihtiyacım yok. Oturun az ye
rinize. Susunuz rica ederim... 

Buyurun Sayın hatip. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir tesisin temelini atmak güzel şeydir ama, 

iş bilenler işbaşında olursa o tesisi tamamlar; bu, 
daha güzel şeydir, iş başında olmayanlar bu te,-
sisleri tamamlayamaz; bu, çok kötü bir şeydir. 
Bunu hatırlatırım. 
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Bu ve benzen misalleri çoğaltmak mümkün
dür. Bir nebze de çimento fabrikaları üzerinde 
durmak isterim. 

Mardin, Kars, Bolu, Ordu ve İsparta çimen
to fabrikalarının temelleri 1969 yılı Haziranında 
atılmıştı. Bu fabrikaların temelleri atılalı 30 
ay olduğu halde, henüz % 50 si bile ikmal edi
lememiştir. Bir çimento fabrikasının normal in
şa ve işletmeye açılması süresi 18 - 24 aydır. Te
sislerin tamamlanması uzadıkça millî sermaye 
atıl kalmakta ve üretim seviyesi planlananın al
tına düşmektedir. Millî ekonomimiz ise bun
dan çok zarar görüyor. 

Başlanılan tesislerin süratle ikmal edilerek 
işletmeye açılması ve üretime başlaması için ge
rekli tedbirler alınmalıdır. 

Bilhassa 1972 programında belirli bir hal alan 
Devlet kapitalizmine doğru kayış temayüllerin
den vazgeçilmeli, karma ekonomik sistem içinde 
özel sektöre lâyık olduğu yer verilmelidir. Dev
let hiçbir zaman iyi bir işletmeci olamamıştır. 
Ve olmasına da imkân yoktur, iktisadî Devlet 
Teşekküllerinin durumu bunun en açık delili-
diı\ 

Sınaî sahada faaliyet gösteren Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin verimli, vasıflı mal imal eden, 
ticarî faaliyetlerini rasyonel esaslara göre yürü
tecek müessir bir organizasyon ve personel sta
tüsüne kavuşturulması için gerekli tedbirlerin 
alınmasında zaruret vardır. 

Topyekûn kalkınma, bölgelerarası dengeli ge
lişmeye ve iktisadi Devlet Teşebbüsleriyle özel 
sektör yatırımlarının ahenkli koordinasyonuna 
bağlıdır. Sıhhatli bir ekonomik büyüme çeşitli 
üretim dallarında da aynı ölçülerin tatbikiyle 
sağlanabilecektir. Bu bakımdan Kamu iktisa
di Teşebbüsleriyle özel sektör teşebbüsleri ara
sında ahenkli bir çalışma düzeni kurulmalıdır. 

Memleketimizde bir sermaye piyasasının sü
ratle kurulması lüzumludur. Gerçek anlamda 
sermaye şirketlerinin ve bilhassa halka açık ano
nim şirketlerin, uzun vadeli kredi ve yatırım mü
esseselerinin kurulması ve teşvik edilmesi ser
maye piyasasının biran önce kurulmasına bağ
lıdır. 

Sermaye piyasasının kurulması ve halka açık 
anonim şirketlerin yayılmasiyle sınaî kalkınma
mızın süratleneceği düşüncesindeyiz. 

Yeni teknoloji, yeni metot, yeni organizasyon 
ve yeni pa^ar getirme istikametindeki yabancı 
sermayenin yurda girişinde büyük faydalar ola
caktır. Memleket menfaatine olmak ve planlı 
kalkınma gayretlerini destekleyici mahiyette 
bulunmak kaydiyle bu nevi yabancı sermaye
nin teşvik edilmesi sınaî kalkınmamızı süratlen
direcektir. 

Tüketim sahasında başlamış ve bilâhara ana
mallar alanına intikal etmiş sanayileşme hare
ketinin, yatırım malları sahasında gelişerek de
vamında zaruret görüyoruz. 

Yeni kurulacak ve geliştirilecek tesislerde 
ihracatı artırıcı ve ithalâtı azaltıcı mahiyette 
olanlara öncelik tanınmalıdır. 

Tarım, orman ve maden ürünlerinin mamul 
veya yarımamul halde ihracı için gerekli sanayi 
kolları öncelikle kurulmalıdır. 

Yeni sanayi teşebbüsleri kurulurken kapasi
te ve teçhizat seçiminde en son teknolojik geliş
meler ve yüksek verimlilik nazarı dikkate alın
malıdır. 

Gelişmekte olan sanayimizin bugünkü kredi 
sistemiyle kendisinden bekleneni vermesi müm
kün değildir. Bu bakımdan uzun vadeli, düşük 
faizli ve yeter miktarda kredi temin edilmesini 
sağlayacak tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Bu maksatla yatırım bankalarının imkânları 
takviye edilmeli, bu bankaların sayısı artırılma
lı ve yurdun önemli sanayi bölgelerinde şubeler 
açması sağlanmalıdır. 

Memleketimizin kalkınması ve geleceği ba
kımından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ağır 
mesuliyet yüklenmekte olduğuna tekrar nazarı 
dikkatinize çeker, 1972 yılında faydalı hizmet
ler ve başarı temenni ederim. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1972 yılı büt
çesinin yurdumuza ve yurt kalkınmasına hayırlı 
olmasını diler, Demokratik Parti Grubu adına 
hepinize saygılar sunarım. (D. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın Selâ-
hattin Güven, buyurunuz. (Saat 9,42) 

A. P. GRUBU ADINA SELÂHATTİN GÜ
VEN (Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, 

1972 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büt
çesi üzerinde, A. P.'nin örüşlerini arz etmeden 
evvel, sizleri saygı ile selâmlarım. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Konuşma metnime girmeden önce, biraz ev

vel konuşma yapan arkadaşımızın bazı sözleri
ne üç - beş kelime ile cevap vermek isterim. 

A. P.'nin çok hazin bir tecellisi vardır. Biz, 
bizden ayrılmış arkadaşlarımızın bizimle bera
ber oldukları zaman icra mevkiinde kaldıkları 
müddet içerisindeki hesaplarını da maalesef biz 
vermek zorundayız. Ve çok daha maalesef ki 
aynı kişiler kendi icraatlarının hesabını bize 
sorarlar. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bu gübre fabrikası 
hikâyesi Sayın Mehmet Turgut zamanında plan
lanmış, projelenmiş inşaatına başlanmış. Sa
yın Turgut eksik düşünmüşse, asitin nereden 
geleceğini, beyefendinin .söylediği gibi, suyun 
nereden geleceğini düşünmemişse bunun güna
hının elbette A. P.'nin olmaması lâzımgelir. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Mehmet 
Turgut 1969'da ayrılmış. 

MUSTAFA VEDAT ÖNİSAL (Sakarya) — 
Bu cümle doğru... 

RASÎM CÎNİSLİ (Erzurum) — Maalesef 
doğru. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Devamla) — Ney
se, ben size cevap vermiş olmak için değil, ar
kadaşımın sözlerini cevaplamış olmak ve mual
lakta bırakmamak için söyledim. Ben asıl met
nime geçiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 
Türk sanayiini incelerken meseleyi iki kısım

da ele alacağız : 
Birincisi, 1971 yılma kadar olan, halihazır 

olan durum ve 1971 ̂ den sonraki olması lâzımge-
len durum. 

Türkiye, gerek Osmanlı tarihinde ve gerek
se Cumhuriyetin 1950 yıllarına kadar olan bö
lümünde daima bir ziraat memleketi olarak dü
şünülmüştür. Sanayileşme konusundaki ilk bü
yük hamle 1934 yılında yürürlüğe giren Birin-
si Sanayi Planı ile başlamıştır. 1934 - 1939 yıl
larını kapsayan bu plan döneminde Karabük 
Demir - Çelik, çimento ve şeker fabrikaları da
hil olmak üzere 26 sanayi müessesesi kurulmuş
tur. özel teşebbüs ve şeker fabrikaları dahil ol
mak üzere 26 sanayi müessesesi kurulmuştur. 
özel teşebbüsün geliştirilmesi için Sanayi Teş
vik Kanunu çıkarılmışsa da, bu kanundan umu
lan neticeler alınamamıştır. Bu devrede özel 
sektör son derece iptidai ve ufak ve orta çap 
sanayi ile iştigal ediyordu. Daha acısı, bu dev
rede Türk sanayii maalesef sadece azınlıkların 
elinde idi. 1950 yılma kadar, hemen hemen iğ
neden ipliğe her türlü sanayi mamulünü ithal 
ediyorduk. 1950 yılında çok partili hayata gire
rek, iktidar değişmesi ile Devlet idaresinin her 
kademesinde ve her safhasında, medenî dünya 
görüşüne uygun olarak, fevkalâde değişiklikler 
yapıldı. Ve bu arada en önemlilerinden biri de 
artık Türkiye sadece bir ziraat ülkesi olmaktan 
çıkarılarak, güçlü bir sanayi ülkesi olmaya yö
neltildi. Sanayi kalkınması başarılmış ülkeler
de, zirai kalkınma çabalarının neticesiz kalaca
ğı fark edilmiş oldu. îşte o tarihten itibaren 
Büyük Atatürk'ün garplılaşma görüşüne uygun 
olarak, Türk toplumu büyük adımlarla ilerle
meye başladı. 1950 - 1960 yılı arasında sanayi-
leşecek Türkiye'nin her şeyden evvel lüzumlu 
olan enfrasrüktür yatırımlarına ve anasanayi 
kuruluşlarına önem verilirken, bir yandan da 
liberal ekonomi benimisenerek, özel teşebbüsün 
yatırım ve para gücü himaye edilmek suretiyle 
sanayie yöneltilmiş oldu. Çünkü, hiçbir demok
raside özel teşebbüse gerekli ağırlık verilmeden 
kalkınmanın olamayacağı bilinen bir keyfiyetti. 
Nitekim bu yıllar arasında Devlet sektörüne 
8,7 milyar liralık bir yatırım kredisi sağlanır
ken, özel teşebbüse de, 3,8 milyar liralılk bir 
yatırım kredisi temin edilmiş oldu. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan... 
ISELÂHATTÎN GÜVEN (Devamla) — Efen

dim, 1969'dan evvel planlanmıştır. Mehmet Tur
gut'un ne zaman bakan olduğunu ben iyi bili
rim. 

SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Dokü
manları dosyamızda. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Devamla) — Altı 
sene Sanayi Komisyonu Başkanlığı yaptım, o 
fabrikaların temelinin atılışına gittim, bulun
dum. Sayın Bakanlık teşkilâtı burada. 

Dişli fabrikası hikâyesi.. O da Mehmet Tur
gut'un zamanında planlanmış. O planladı de
miyoruz elbet ama, onun zamanındaki hükü
metler planlamış. Eksiği, hatası olabilir; bunu 
bizden bir başka muhalefet sorabilir ama, Meh
met Turgut'un dahil bulunduğu bir icranın za
manında, bizim içimizde olan arkadaşların sor
maması lâzımdır. Onun için A. P. olarak fevka
lâde hazin bir tecellimiz vardır. 
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Yine bu yıllarda su, elektrik, yol gibi sa
nayiin ilk lâzımesi olan altyapı tesislerine 20 
milyarı aşkın bir para sarf edilmek suretiyle, 
bugünkü sanayi gelişmemizin büyük çapta te
meli atılmış oldu. 1960 yılından sonraki dönem, 
yeni Anayasa kurallarına uygun olarak planlı 
kalkınma dönemidir. Yani, Anayasa, sanayi kal
kınmamızın karma ekonomi içerisinde, planı 
Devlet sektörü için emredici, özel sektör için de 
yol gösterici ve teşvik edici olmasını öngörmüş
tür. 

1961 yılından itibaren sanayi kalkınmamız 
hakikaten bazı eksik ve hatalarına rağmen, 
ümit verici bir seyir takibetmiştir. Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planımızın umumî kalkınma 
hızı % 7 olarak hesaplanırken, sanayi sektörü 
kalkınması % 12,3 ve İkinci Beş Yıllık Plan
da da % 12 olarak tespit edilmek suretiyle, geç
miş yıllardaki açıkların kapatılması düşünül
müştür. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hakikatte, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Pla

nı dönemi, siyasî istikrarsızlıklar, darbe teşeb
büsleri ve çok sayıda iktidar değişiklikleri ile 
geçmiş olduğu için, bu dönemde, gerek kamu 
sektörü ve gerekse özel sektörden beklediğimiz 
yatırımlar ve teşebbüsler gereğince yapılama
mıştır. Ancak, îkinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı dönemimizde her sahaida olduğu gibi, bil
hassa sanayi sektöründe büyük atılımlara sah
ne olmuş, mevcudolmayan bir çok sanayi yeni
den kurulmuş, mevcudolanlarm kapasiteleri bir 
kaç misline çıkarılmak suretiyle, elektrik, su, 
demir - çelik, kömür, bakır, petrol, çimento, 
gübre ve montaj sanayii gibi anamal üretimin
de 10 mislini aşkın hedeflere ulaşılmıştır. 

Yine bu devrede Türkiye sanayii, küçük ve 
. orta sanayi kuruluşları manzarasından çıkarı
larak, kalkınmış ülkelerdeki gibi modern ve 
ağır sanayi kuruluşlarına kavuşturulmak sure
tiyle, biran önce Ortak Pazar üyesi olma yete
neğine kavuşturulmuştur. Bugün Türkiye, her 
türlü sanayi mamul ihtiyacını büyük çapta 
kendisi karşılayan, eksiklerini de tamamlayan, 
tamamlamaya çalışan modern bir sanayi ülkesi 
manzarası arz etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi konuşmamın ikinci bölümüne geçiyo

rum. Yani 1972 ve daha sonraki sanayimiz han-

j gi hedeflere ulaşmalı ve Sanayi Bakanlığının 
neler yapması lâzımgeldiği konusuna. 

Türkiye'nin Ortak Pazara katılması, ekono
mik tarihimizin hiç şüphesiz en ciddî ve isabet
li bir kararı olarak tarihe geçecektir. Bu karar; 
Türk toplumunda, ekonomisinde, sosyal ve kül
türel yapısında büyük çapta değişiklikler ya
pacağı gibi, Türkiye'nin iktisadî, siyasî ve hat
tâ askerî istikbalini teminat altına almış ola
caktır. Ancak, bu mutlu neticeye varabilme
miz, milletçe çok çalışmamız ve bilhassa sanayi 
'kalkınmamızı kısa zamanda Ortak Pazar ülke
leri seviyesine çıkarmamızla mümkün olacak
tır. Bunun içindir ki Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planımız, diğer iki planımızdan farklı ola
rak, bazı sektörlerde Ortak Pazar şartlarına 
uygun hedeflere yönelmek icabedeceği gibi, 
bilhassa sanayi sektöründe Türk sanayiinin dış 
piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalite, 
nitelik ve nicelikte mal üretimini öngörecek 
yeni sanayilerin kurulması, kurulu sanayileri
mizin de yeniden düzenlenmesi, rasyonel hale 
getirilmesi, ihtisaslaşmaya önem verilmesi, mo
dern teknoloji metotlarına göre çalışmayı, ana-

I ilke olarak kabul etmek zorundadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ticaret ve sanayi hayatında özel sektörün 

ağırlık taşımadığı hiçbir demokrasi memleketi 
mevcut değildir. Bizim Anayasamız da özel te-

| şebbüsfc lâyık olduğu önemin verilmesini emret-
| mistir. Şayet, medenî ve kalkınmış memleket-
! 1er seviyesine ulaşmak istiyorsak, Ortak Pazar-
| da şerefli ve müessir olmaya kararlı isek, mem-
\ leket ve rejim düşmanlarının bet avazlarına, 

naralarına kulak asmadan, kamu sektörü ile 
I özel sektörü birbirinden ayrılmadan, kalkınma 

planlarına, serbest piyasa kurallarına uygun 
her türlü üretken yatırımlara girişmelerine eşit 
şekilde fırsat ve imkân verilmelidir. 

İktisadî hayatta rekabet sadece malın kali
te ve ucuzluk üstünlüğüne dayanmaktadır. Ser
maye gücü de, şartları tamamlayan önemli bir 
unsurdur. Bunun için, bundan böyle kuracağı
mız sanayilerin, kalkınmış ülkelerde olduğu gi
bi, büyük kuruluşlar halinde yapılması lâzım
dır. 

özel sektör sanayimizi de aile şirketleri ol
maktan kurtarıp halka açık büyük sermayeli 
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anonim şirketler haline getirmeye mecburuz. 
Bu arada, Halika Açık Anonim Şirketler Kanu
nunun biran önce çıkarılması zaruretini belirt
mek isteriz. Bu kanun çıkarıldığında dış ül
kelerde çalışan işçi kardeşlerimizin, orada bi
riktirdikleri ve yapılan hesaplara göre, 5 mil
yarı aşkın sermayenin Türk sanayi emrine gi
receğine emin bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çağımızda teknoloji başdöndürücü bir sü

ratle ilerlemektedir. Şu kadarını söyleyelim ki, 
evvelce 150 yılda kaydedilen ilmî gelişme, 25 
seneden beri her üç yılda bir kaydedilmektedir. 
Geri kalmış ülkelerin bu kadar süratli teknolo
jik gelişmeleri değil zamanında tatbik etmele
ri, takibetmeleri de son derece müşkül ve paha
lı bir iştir. Gelişmiş ülkelerde dahi bilinen veya 
yeni bulunan bir teknolojiyi sanayie aktarabil
me veya toplum yararına kullanılabilmesi ayrı 
bir ilim dalı olmuştur. Ki bunun adına da il
min, ilmi denilmektedir. Gelişmiş ülke sanayi
leri şimdi ayrı ayrı araştırma ve geliştirme me
totlarını terkederek, üniversitelerle işbirliği 
yapmak suretiyle, kendi ihtiyaçlarını, ilim 
adamlarına araştırma konusu olarak vermekte, 
ilim adamları da kendi, buluşlarını sanayie ak
tarabilmek için sanayicilerin görüşlerini alarak 
teknolojik gelişmeleri daha süratli ve daha 
rasyonel olarak yürütmektedirler. Bunun için, 
Üçüncü Beş Yıllık Planımızda, modern tekno
lojiyi tatbik etmeye, yeni araştırma ve buluş
lara yönelmeye, Devlet ve özel sektör sanayile
rinin ve üniversitelerin işbirliği yapmasını ön-
görmelidir. 

Ayrıca senelerden beri faaliyet göstermek
te bulunan Başbakanlığa bağlı Türkiye Bilim
sel ve Teknik Araştırma Kurumu, kısa adıyla 
TÜBİTAK'ın Sanayi Bakanlığına bağlanması 
arzuya şayandır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ortak Pazara asıl üye olacağımız şu 22 yıl

lık geçiş döneminde, sanayimizin açık tarafları
nın tümü ile veya yeterince kapatılması lâzım 
gelmektedir. Aslın'da kendi kendine ve tamamen 
her sahada yeter olmak, hiçbir mal almadan 
sadece satmak, her vatansever için çok özlemi 
çekilen bir neticedir. Fakat, sadece bu bir tatlı 
hayaldir. Çünkü, ne yaparsak yapalım, en ile
ri memleketler gibi, biz de bazı malları dışar

dan almaya mecburuz. Ancak, mutlaka çok şey 
satmak, mümkün olduğu kadar az şey satınal-
mak durumundayız da. Halen kurulmamış olan 
aşağıdaki sanayilerimizin, biran evvel kurul
masının lâzımgeldiği kanısındayız. 

Türkiye'de ciddî bir zirai alet ve makina 
sanayii kurulmamıştır. Zirai kalkınmamızın ta
mamlanması, büyük çapta ziraat aletleri ve 
makinaları yapan bir fabrikaya ihtiyaç göster
mektedir. Büyük çapta her türlü motor imal 
edecek bir fabrikamız mevcut değildir. Dişli 
ve iletim organları yapan bir tesisimiz yoktur. 
Asit sanayii yeni yeni kurulmakta olup, son 
derece kifayetsiz olduğu cihetle, bilhassa sül-
firit asit, nitrik asit ve fosforik asit tesislerimi
zin biran evvel kurulması lâzımdır. 

Petro - Kimya sanayimiz bir tanedir ve Tür
kiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. 
İkinci ve Üçüncü Petro - Kimya sanayimizin 
mutlaka kurulması zarureti vardır. Modern ge
mi sanayimiz kurulmaya başlamış olup, maale
sef bir hayli gecikmiştir. Bununda biran evvel 
ikmal edilmesi lâzımdır. 

Modern manada bir deri ve deri mamulleri 
sanayiine ihtiyacımız vardır. Dericiliğimiz ve 
deri konfeksiyonlarımız, bugünden Dünya pi
yasalarını rakip kabul etmez şekilde tutmuştur. 
özel sektör deri sanayiimizin, son derece ipti
dai usullere göre çalışmasına rağmen, 1971 yı
lında, bütün sanayi mamullerimizden çok ihraç 
yaparak Türkiye'ye 25 milyon dolarlık döviz 
temin etmiştir. Bunun için hükümetin bu sanayi 
kolu ile lâyıkı ile alâkadar olması lâzımdır. 

Dünya piyasalarının çok ihtiyacı olan et -
balık ve sebze sanayiimiz mevcut değildir. Ham
madde sanayiimiz yoktur. Bilhassa büyük sa
nayi kuruluşlarımızın hammadde ihtiyaçlarını 
yerli kaynaklarımızdan temin edilecek şekilde 
demir, krom ve fosfat kayası temini gerçekleş
tirecek sanayiimizin kurulması lâzımdır. Fab
rika tesisleri yapacak bir ağır sanayiimiz yok
tur. Elektrik ve elektronik makina ve sanayii
miz mevcut değildir. 

Bütün bu ve diğer eksiklerimizin Üçüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde kapatılması zaru
reti vardır. Ayrıca bize nazaran çok gelişmiş ül
keler olan Ortak Pazar ülkelerine geniş manada 
sanayi mamulleri satabileceğimiz çok fazla bir 
iyimserlik olur. Bunun için, sanayi mamulleri-
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mize yeni pazarlar aramaya da mutlaka mecbu
ruz. Bizim için; Orta Şark, îran, Pakistan, Af
rika Devletleri, çoğunlukla müslüman olmaları 
nedeni ile iyi bir pazar olabilirler. Ayrıca, de
mirperde gerisindeki Romanya, Bulgaristan, 
Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslav
ya gibi ülkelere de mal satabileceğimiz kanısın
dayız. Bunun için de Üçüncü Beş Yıllık Plan
da dış piyasa etütleri, pazarlama etütleri, mal
larımızı satabilecek reklam çalışmaları öngörül
melidir. 

'Başka bir deyimle; Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının ithal ikamesi kadar, hattâ on
dan daha fazla, ihracatı geliştirme esaslarına 
göre hazırlanması gereklidir. Sadece Türkiye iç 
piyasalarına mal ve hizmet veren sanayi üretim 
birimleriyle, sanayileşmiş toplum haline gelme
miz mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Yeni hükümet, Sanayi Bakanlığının adını 

'değiştirerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
yapmakla, her halde, bahsettiği reformlardan 
bir tanesini daha yaptığı kanısında değildir. 
Kalkınmamızın temelini, sanayi kalkınması teş
kil ettiğine göre,-hele Ortak Pazar üyesi olma
ya karar verdiğimiz şu geçiş döneminde, Sa
nayi Bakanlığına çok ciddî görevler düştüğün
de şüphe yoktur; fakat gelin görün ki, Sanayi 
Bakanlığı bütçesini tetkik ettiğimizde kendisi
ne mevdu görevlerin bir çoğundan habersiz 
görünüyor. Bunlardan birer cümle ile dahi bah
setmiş olsalardı, yapılacağı ümidi içinde ola
bilirdik. Hiç bahsetmediklerine göre, şimdi aşa
ğıda sıralayacağımız işleri kimler ve nasıl ya
pacak, bunu öğrenmek istiyoruz. 

Meselâ, Türkiye'de bir sanayi envanterimiz 
yoktur, yani Türkiye'de ne kadar küçük sana
yi, ne kadar orta sanayi, ne kadar büyük sana
yi vardır, bunlar ne üretirler, kapasiteleri ve 
mal kaliteleri nedir, düşük kapasitede çalışıyor
larsa neden, kapasitelerin artırılma şartları ne
lere bağlıdır? 

Bunların mutlaka bilinmesinde zaruret var
dır. Bu, teşkilât ve para işidir. Bütçede ne aslı 
vardır, ne faslı. 

Ortak Pazar üyesi olduğumuza göre, dün
yaya mal (satabilmemiz için malımızı mutlaka 
reklâm etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için 

| en kolay ve en ucuz yol dünya sanayi fuarları
na güçlü bir şekilde iştirak etmektir. Bütçede 
bundan da bir bahis yoktur. 

Türk sanayi mamulleri maalesef hiçbir ka
lite kontroluna tabi değildir. Her sanayi dalı 
ve kuruluşu kendine has bir mal imal etmek
tedir. Sanayi mamullerimizin bu haliyle dünya 
piyasalarına arz edilmesi imkânsızdır. Bunun 
için Sanayi Bakanlığı bünyesinde ciddî bir ka
lite kontrolü teşkilâtının kurulması zaruridir. 
Bütçede bundan da bahsedilmemektedir. 

Türk sanayii maalesef bugünkü haliyle % 
50'nin altında bir kapasite ile çalışıyor. Sanayi 
mamullerimizin pahalı oluşunun nedenlerinin 

! mühimlerinden biri de budur. Bilhassa Devlet 
sektöründe büyük ölçüde atıl kapasite mevcut
tur. Bunların nerelerde ve nelerden ibaret oldu
ğunun tespitiyle ne şekilde kullanılabileceğinin 

I araştırılması lâzımdır. Bu atıl kapasitenin lâyı-
| ki ile değerlendirilmesi halinde hiçbir ciddî ya-
İ tınma lüzum görmeden mamul üretimin bir mis

li daha artırılması ve mal fiyatlarının ucuzla
tılması temin edilebilir. Bunu da her halde Sa
nayi Bakanlığının yapması lâzımdır. Bütçede 
bundan da hiçbir bahis yok. 

I Dünya teknolojik gelişmelerini takibederek, 
j sanayi sektörüne ve bilhassa orta ve ufak çapta 

sanayi kuruluşlarına en nafi şekilde aktarıl
masını temin edecek bir çalışmaya ciddî şekilde 
ihtiyaç vardır. Bu konuda. Birleşmiş Milletlerin 
teşkilâtı olan UNIDO'dan büyük çapta fayda 

] sağlamak mümkündür. 
| Sanayi Bakanlığı her yıl asgari iki defa ka-
i mu ve özel sektör sanayicilerini bir araya top-
| layarak sanayi sorunlarını müştereken görüş-
I mek ve gözden geçirmek suretiyle kalkınmış 
i ülkelerin teknik yardım teşkilâtını da bu senıi-
l nerlere davet edip o teşkilâtlardan ne şekilde 
; yardım temin edilebileceğinin araştırılması lâ-
[ zımdır. 
j Muhterem milletvekilleri, Sanayi Bakanlığı 
\ bizce bütün ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 
I topyekûn yeniden kurulmaldıır. Kendisine mev-
\ du görevleri kemaliyle yapabilecek teknik kad-
I roya sahibolabilmesi için teknik personele özel 

bir ödeme statüsü uygulamalıdır. Elbette bu 
şart teknik eleman çalıştıran bütün kuruluşla
rımız için önde gelen bir şarttır. Aksi halde 

| yetişmiş elemanı bulabilmek veya mevcut olan-
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lan teşkilâtta tutabilmek mümkün olmayacak
tır! 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu eksikliklere 
rağmen kabiliyetinden emin olduğumuz Sayın 
Sanayi Bakanı Mesut Erez'in ve cidden çok gü
zide teknik kadrosunun kendilerinden beklene
ni, bütçede olmasa bile, bu eksikliklere vukufla 
eğilerek başaracaklarına yürekten inanıyo
rum. 

1972 yılı Bütçesinin kendileri için başarılı 
Türk sanayii için ve Milletimiz için hayırlı ol
masını yürekten diliyorum. 

Sayın Başkana, Yüce Heyetinize A. P. nin en 
samimî duygularını arz ederim. 

Hürmetlerimle. (A. P. den : Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut, bu ko
nuşma sırasında sizin isminiz yalnızca Elâzığ'
da kurulması düşünülmüş ve daha sonra kurul
muş bulunan fabrika konusunda karışmıştır. 
Sorumluluk almış bir kişinin edası içinde yal
nızca bu noktaya cevap vermeniz mümkündür. 
Rica edeceğim. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Sayın Baş
kan, motor fabrikası için de mevzubahis. 

BAŞKAN — O halde müsaade ederseniz 
zabtı inceleyeyim. Benim hatırımda tuttuğum 
bu nokta idi. Bununla ilgili olarak size söz vere
cektim. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Sayın Baş
kan, zaten iki dakika konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Ben sınır
layayım, yani hangi konuda söz aldığınızı tes
pit etmek için bunları beyanda bulunuyorum. 
Yeni bir sataşmaya da meydan bırakmamak 
üzere lütfediniz. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sanayi Bakanlığım zamanının hesabını ver
mek ihtiyacını duymuyorum. Çünkü, Sanayi 
Bakanlığım zamanında bu işlerin nasıl yürü
tüldüğünü Türk efkârı umumiyesi gayet iyi 
bilmektedir. Yalnız iki hususta açıklamada bu
lunmak istiyorum. 

Zannediyorum, Selâhattin Güven arkadaşı
ma yanlış malûmat verdiler. 

Elâzığ Gübre Fabrikası benim zamanımda 
programlanmıştır, hammaddesi de programlan
mıştır, yalnız hammaddesinin yapılması işi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, gübre 

fabrikasının yapılması işi de Sanayi Bakanlı
ğına verilmiştir. Sanayi Bakanlığı fabrikayı 
yapmış, vaktinde bitirmiş, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı kendisine düşen vazifeyi yap
madığı ve işi vaktinde bitiremediği için bugün 
fabrika çalışmamaktadır. Bu hususta Sanayi 
Bakanlığının gerek Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına, gerek Devlet Planlama Teşkilâtı
na ve gerekse Başbakanlığa çeşitli zamanlarda 
çeşitli ikazları vardır. Arkadaşımız Sanayi Ba
kanlığına giderse bu ikazların neler olduğunu 
öğrenir kanaatimdeyim. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Bun
ların hepsini biliyorum. Sizin zamanınızda ka
rara bağlandığı için arz ettim. 

RASÎM CİNİSLi (Erzurum) — Dinle.. 
BAŞKAN — Sayın Güven, Sayın Cinisli ri

ca ediyorum. Karşılıklı konuşunca meseleler ne 
hale geliyor. 

RASÎM CİNÎSLI (Erzurum) -— Sayın Baş
kan, daha evvel ona neden müdahale etmiyor
sunuz? 

BAŞKAN — Efendim, ben ona müdahale 
ederken siz ona yardımcı oluyorsunuz, o zaman 
iş karışıyor. 

Buyurun Sayın Turgut. 
MEHMET TURGUT (Devamla) — Sanayi 

Bakanlığım zamanında bu işi iyi yürütülmüş
tür, Bakanlık kendisine düşen vazifeyi yapmış
tır. Elbette başka bakanlıkların yapmadığı işin 
hesabını Sanayi Bakanlığı vermek durumunda 
değildir. 

İkinci nokta, motor, dişli kutusu ve traktör 
fabrikası meselesidir. 

Bunu iki kısma ayırmak lâzım, önce bu fab
rikaların projelenmesi, bu fabrikaların kurul
ması müsaadesi bizim zamanımızda verilmiştir 
ve bunlar çok iyi teşebbüsler idi. Bunların te
mel atma zamanı gelmediği halde temeli atıl
mıştır. Birinci hata buradadır ve bunu burada 
bildirmek isterim. Hattâ o zaman «Bunların te
mel atma zamanı değildir, bu temelleri atama
yız» diye devrin Sanavi Bakanı ikazda bulun
muştur. Buna rağmen devrin Başbakanı bu te
mellerin atılmasını istemiştir ve atılmıştır. Hat
tâ bu fabrikaların her üçüne de Sanayi Bakan
lığı direkt ve endirekt müesseselerde ortak ol
duğu halde bu temel atmalarda bütün istanbul 
sanayicilerinin, bütün İstanbul gazetecilerinin 
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ve bu teşebbüslere iştirak eden yabancı mümes
sillerin huzurunda Sanayi Bakanı bütün ısrar
lara rağmen her üçünde de konuşmamıştır ve 
Sanayi Bakanı konuşmadığı için motor fabri
kasında devrin Başbakanı, traktör fabrikasın
da zannediyorum Devlet Bakanı Seyfi Öztürk, 
dişli kutusu fabrikasında da Devlet Planlama 
Teşkilâtı Müsteşarı Turgut özal konuşturul-
muştur. 

Görülüyor ki, burada Sanayi Bakanı kendi 
üzerine düşen vazifeyi yapmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Turgut, zaten bu konu
da bir şey söylenmedi, sizin şahsınızdan bahse
dilmedi, müşterek mesuliyetten bahsedildi. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Tamam 
Sayın Başkan, ben de hadisatı anlatıyorum. 

BAŞKAN — Müşterek mesuliyetten bahse
dildi, siz de bir nevi onu teyidediyorsunuz, 

EKREM DÎKMEN (Trabzon) — Devrin 
Başjbakanı milletvekilleri istiyor diye Sanayi 
Bakanının muhalefetine rağmen temel attırı
yor... 

BAŞKAN — Efendim, ben hangi konuda 
söz verdiğimi kendim tayin edeceğim. 

Sayın Ekrem Dikmen, size bahis konusr 
olan bir atıf yok ki, siz Mehmet Turgut'un avu
katı da değilsiniz. Kendisi beyana, kifayet ede
cek şekilde lâzımgelen cevabı veriyor. 

Buyurun Sayın Turgut. 
MEHMET TURGUT (Devamla) — Bu te

sislerin ikinci kısmına gelince : Bunlar çok iyi 
hazırlanmış tesislerdi ve şirketleri de kurulmuş 
vaziyette idi, fakat biz hükümetten ayrıldık
tan sonra getirilen finansman kanunları ve tat
bik edilen sanayi politikasından korkarak bu 
tesisleri kurmaktan vazgeçmişler ve gitmişler
dir. Elbette bunun kusuru da bize aidolmaya-
caktır. 

Saygıyla arz ederim. (D. P. sıralarından al
kışlar) 

SEYFÎ öZTttRK (Eskişehir) — Grup adı
na söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Grup adına ikinci konuşma 
buyurunuz. 

Sayın öztürk, bir dakika, şu grup adına ko
nuşmayı daha sonra verelim, sırayı bozmaya
lım. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — îsmimde-
de bahsedildi, o bakımdan rica ediyorum. 
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| BAŞKAN — Bir dakika, grup adına diğer 
konuşmacılar konuşsun, onu takiben size söz 
vereceğim. Böyle yapmazsak nizamı bozarız. 

M. G. P. Grubu adına Sayın Mehmet Nebil 
Oktay, buyurunuz. 

(Saat 10,12 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET NEBÎL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Millî Güven Partisinin Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerini arz 
edeceğim. 

Sanayileşme, her devirde bütün milletler için 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmenin ilk 
şartı olmuştur. 

Memleketimizde 19'ncu yüzyılın başına ka
dar el emeğine dayanan işler ve imalât diğer 
ülkelerden geri olmadığı halde, 18'nci yüzyılın 
sonunda makinahm üretim aracı olarak kulla
nılmaya başlamasiyle gerilemeler olmuş; hızla 

I büyüyen bu gerileme kısa bir sürede memleke
timizi Batının pazarlarından biri haline getir
miştir. 

Gümrük himayesinden yoksun, kapitülâs
yonlarla bağlı olan Osmanlı imparatorluğunda 
sanayinin değeri zamanla anlaşılmaya başlan
mış; 1863 yılında çıkarılan «Islah'ı Sanayi Ka
nunu» ile sanayie verilmeye başlanan önem, 

I 4 Mart 1923 tarihinde yürürlüğe konan Teşvi
ki Sanayi Kanunu ifle devam etmiş, bu kanun
ları, Cumhuriyet devrinde ekonomik gelişme
mize bazı yöntemler getiren muhtelif tarihler
deki sanayi kongreleri izlemiştir. 

I Bugünkü plan anlayışından uzak olmakla 
beraber, 1930 Sanayi Kongresinden sonra ha-

I zırlanan Birinci Beş Yıllık Plan döneminde 9 
I sanayi kolunda 30 fabrika kurulmuş, 1938 yı-
I lında uygulanmasına başlanması düşünülen ve 
I 9 sanayi kolunda 100 fabrikanın daha kurulma-
I sıhı öngören 2 nci Beş Yıllık Plan ise, Dünya 
I Savaşının çıkması sebebiyle uygulanamamıştır. 

I Bu çalışmaları, 1950 yılından itibaren, ba-
I rajlar, elektrik tesisleri gibi alt yapı tesisleri-
I ni önplana alan çalışmaları takibetmiştir. 
I Ancak, sanayileşmeyi; ekonomi ilminin bu-
I günkü tekniğine uygun şekilde ele alan asıl 
I çalışmaların başlangıcı, 1963'te başlayan Birin-
I ci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemidir. 

24,5 -
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Birinci Beş Yılık Kalkınma Planı % 7 kal
kınma hızının gerçekleştirilebilmesini büyük öl
çüde sanayide meydana gelecek gelişmeye bağ
lamıştır. 

ikinci Beş Yıllık Plan döneminde de, sa
nayi sektörü, planın itici gücü olarak kabul 
edilmiş, bütün faaliyet dalları içinde en hızlı 
gelişen sektör olması hedef alınmıştır. Bu dö
nemde toplam yatırımların % 22,4'nün sanayie 
ayrılması öngörülmüştür. 

Birinci Beş Yıllık Plan döneminde, 53 mil
yar 108 milyon 700 bin liralık toplam yatırım 
ve 12 milyar 312 milyon 200 bin liralık sanayi 
yatırımı yapılmıştır. Bu duruma göre Birinci 
Plan döneminde, toplam yatırımların % 19,5'i 
imalât sanayii yatırımlarına ayrılmıştır. 

ikinci Plan döneminde ise, 69 milyar 741 
milyon 700 bin liralık toplam yatırımın 16 mil
yar 123 milyon 600 bin liralık kısmı, yani % 
23,1 'nüı imalât sanayiine tahsis edilmesi ön
görülmüştür. 

Özel sektörde, Birinci Beş Yıllık Plan dö
neminde yapılan toplam 29 milyar 989 milyon 
liralık yatırımın 8 milyar 224 milyonu, yani 
% 27,4'ü, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
ilk üç yılında ise, yapılan toplam 32 milyar 
245 milyon lira tutarındaki yatırımın % 29,2'si 
imalât sanayiine harcanmıştır. 

Arz ettiğim bu değerler, sanayi yatırımla
rının planlı kalkınma dönemi ile birlikte büyük 
önem kazandığını; gerek kamu ve gerekse özel 
kesimde vukubulan sanayileşme hızının ikinci 
Beş Yıllık Plan döneminde daha yüksek oldu
ğunu göstermektedir. 

Planlı dönemde sanayinin 1962 yılına gayri 
safî millî hâsıla içinde % 14,2 olan payının 1972 
de % 20,5 e yükseleceği kabul edilmiş, bu so
nuca ulaşılabilmesi için de, Birinci Beş Yıllık 
Plan sanayi sektöründe yılda % 12,3, ikinci 
Beş Yıllık Plan ise, yılda % 12 oranında bir ar
tış hızı öngörmüştür. 

ISanayideki gelişmeler, ekonomimizin genel 
yapısında arzu edilen yönde değişiklikler yarat
mış, ancak yılda % 12 olarak öngörülen he
defe ulaşılmak mümkün olmamış, gerçekleşme; 
1968 yılında % 10, 1969 yılında % 9,4, 1970 
yılında % 2,5, 1971 yılında ise, % 8,7 olmuştur. 

imalât sanayiinde plan hedefi olan % 12'nin 
altında kalınmasının çeşitli nedenleri olarak, 

büyük projelere ayrılmış yatırımların henüz 
sonuçlanmamış olmalarını, Personel Kanunu, 
devalüasyon ve Finansman Kanunlarının yarat
tığı kaynak darlığını, 1970 yılındaki döviz 
sıkıntısının sonucu olan hammadde ve mamul
ler ithalindeki zorlukları ve ayrıca büyük sana
yi dallarımızın çoğunda mevcudolan atıl kapa
siteleri saymak mümkündür. 

'özellikle tekstil sanayiinde, kapasitelerinin 
ancak % 50 - 75'ini kullanabilen fabrikaların 
ekseriyette oluşu; kamu sektöründe, Devlet 
Demiryolları, Demir - Çelik, Makina Kimya 
Endüstrisi gibi kuruluşların büyük sınaî imkân
larını tam olarak değerlendirememeleri, sınaî 
kalkınmada öngörülen hızı yavaşlatmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Gayri safi millî hâsılaları bizden çok yük

sek olmasına, altyapı yatırımlarını büyük ölçü
de halletmiş, sanayileşme problemlerini hede
fe ulaştırmış bulunmalarına rağmen, yatırım
lara ayrılan miktar İtalya'da gayri safi millî ha
sılamın % 20,8'ini, Almanya'da % 23,7'sini, is
panya'da % 29 'unu teşkil etmektedir. 

Türkiye'de sanayi malları üretimi 1963 yı
lında 26 milyar lira 1967 yılında 53 mil
yar lira, 1969 yılında 68 milyar lira, 
1970 yılında 78 milyar lira civarında olmuştur. 

1963 yılında kişi başına sanyi malları üre
timi 96 dolar, 1967'de 178 dolar, 1969'da 217 
dolar, 1970'te 241 dolardır. 

Bu duruma karşılık, 1963 yılı Ortak Pazar 
ortalamasına göre, kişi başına sanayi malları 
üretimi Türkiyedekinin 11 mislidir. Bu büyük 
fark 1970 yılında 5 misline inmiştir. 

Buna rağmen aradaki fark çok büyüktür. 
Bir Ortak Pazar ülkesi olarak, bu farkın doğu
racağı mahzurları dikkate almamız ve mevcut 
olanaklarımızı son noktasına kadar zorlama
mız zaruret halini almıştır. 

iSanayide yeterli ütfetim gücüne ulaşabilmek 
için birtakım tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Bu tedbirleri şu şekilde sıralamak mümkün
dür kanaatindeyiz : 

Kurulacak tesisler asgarî ekonomik büyük
lük ve kapasitede olmalıdır. 

ödemeler dengesine olumlu etkiler sağlaya
cak yeni tesisler önplana alınmalıdır. 

Kurulacak tesisler, mahallî iktisadi kaynak
ları değerlendirmelidir. 
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Yatırımlarda büyük katma değer yarata

cak ileri teknolojiler uygulanmalıdır. 
Ekonomik olmayan kuruluşlarda süratle 

modernizasyona ve genişletilmeye gidilerek güç
lü ve tam kapasite ile çalışan kuruluşlar hali
ne getirilmeleri sağlanmalıdır. 

Bölgeler ve sektörlerarası denge dikkate 
alınmalıdır. 

İkinci Beş Yıllık Planda uygulanacak sana
yileşme politikası ile özel sektörden beklenen 
yatırımların gerçekleştirilmesi için, gönüllü ta
sarrufları ve özellikle küçük tasarrufları ya
tırım alanlanna sevk edecek halka açık anonim 
şirketlerin kurulmasını teşvik edecek olan ser
maye piyasası kanun tasarısının, biran önce 
kanunlaşmasına çalışılmalıdır. 

Sanayileşmeyi kolaylaştırıcı unsurlardan 
biri olan, organize sanayi sitelerinin kurulma
sına önem verilmelidir. 

Sanayiimizin gelişmesi bakımından büyük 
mahzurlar arz eden ve ileride daha da büyük 
mahzurlar arz edecek olan kalifiye insangücü 
ihracı mutlaka önlenmelidir. 

ISanayi finansman imkânlarını artırmak için; 
ucuz, orta ve uzun vadeli kredi olanakları sağ
lanmalıdır. 

istikrarlı tedbirler almak suretiyle, yatırım
lar için gerekli güven ortamı süratle yaratıl
malıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Karma ekonomi anlayışımızın sonucu ola

rak, kamu sektörü yanında özel sektörün de 
lüzum ve zaruretine inanmaktayız. 

Hür bir memlekette her iki sektör, piyasa 
mekanizması içerisinde, yan yana çalışabilmek 
imkânlarına sahîbolabilmeli, yurt kalkınmasın
da her iki sektörün gücünden de istifade ede
bilmek olanakları sağlanmalıdır. 

Kayırmalara ve keyfîliklere yol açmayacak, 
âdil ve objektif kıstaslara uygun teşvik tedbir
lerinin lüzumuna inanmaktayız. 

Milletlerarası kalkınma yarışı ve çetin reka
bet sebebiyle en çok sanayileşmiş ülkeler bile, 
kendi millî ihtiyaçlarını hesaba katan cesur 
teşvik tedbirlerini uygulama cihetine giderken, 
kalkınmaya muhtaç bir bölge olan Türkiye'nin 

teşvik tedbirlerini işlemez hale getirmesi, millî 
kalkınmamız bakımından önemli mahzurlar ta
şır. 

Teşvik tedbirleri politikasında, İkinci Brim 
Hükümetinin, ilk tatbikattaki mahzurları gide
rici politikasını olumlu karşılıyor ve düşünülen 
tedbirlerin gecikmeye mahal verilmeden uygu
lanacağım ümidediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
özellikle Ortak Pazarla başlayan ilişkileri

mizin arz edeceği hususiyet ve 686 milyon do
lara ulaşan toplam ihracatımıza rağmen, itha
lâttaki artış sebebiyle 484 milyon dolara varan 
dış ticaret açığımız, harice dönük bir sanayi po
litikası izlenmesi gerektiğinin zaruretini orta
ya koymaktadır. 

Bu açığı büyük ölçüde kapatabilmek, sanayi 
malları ihracına hız vermekle mümkün olacak
tır. 

Ancak, imalât sanayiinin ihracata dönük 
olabilmesi, rekabet şartlarına ayak uydurabile
cek uygun fiyata bağlı olduğundan, evvel emir
de Türk sanayiinin büyük derdi olan maliyet 
meselesini halletmek lâzımdır. 

Maliyetlerinin yüksekliği, fiyatları artır
makta, mamullerin ihracata dönük olma ola
naklarını engellemektedir. 

. Kısa vadeli ve ağır faiz kredileriyle sanayi 
kurulması, hammadde ve imalâtta kullanılan 
malzeme ve makinalarm pahalılığı, yüksek güm
rükle ithal edilmeleri, organizasyon noksanlık
ları, işgücü israfı, sanayi tesislerinin küçük ve 
dağınık oluşu, atıl kapasitelerin değerîendlrile-
memesi maliyet yükselişini etkileyen unsurlar
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sözlerimi sanayi yatırımları bakımından 

Türkiye'de mevcut bölgelerarası dengesizliğe te
mas etmek suretiyle bağlamak istiyorum. 

inkârı mümkün olmayan bu gerçeğe, artık 
kesin bir çözüm yolu bulunmalıdır. 

Bu, Anayasanın bir gereğidir. Kaderde, kı
vançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün ol
manın gereğidir. Vatandaşa insanlık haysiyeti
ne yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamak yü
kümlülüğünün gereğidir. 
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1968 yılı istatistiklerine dayanarak bazı ra
kamlar veriyorum : 

Ondan fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı : 

tli 

Adana 
Afyon 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bursa 
Denizli 
Eskişehir 
Kayseri 
Manisa 
Samsun 
Kütahya 

işyeri 
sayısı 

87 
16 

215 
27 
54 
76 

200 
23 
52 
31 
55 
44 
16 

Çalışan işçi 
sayısı 

23 788 
1 215 

26 827 
3 352 
7 019 
5 084 

16 580 
2 500 

10 867 
6 848 
5 071 
9 896 
4 077 

Sanayi yatırımlarından nasibini almamış il
lere geliyorum : 

İşyeri Çalışan işçi 
İH sayısı sayısı 

Bitlis 
Gümüşane 
Hakkâri 
Kars 
Kırşehir 
ürfa 
Yozgat 
Sürt 

1 
1 
1 
3 
4 
3 
3 
4 

37 
21 
57 
58 
44 
47 
47 

483 (*) 

istatistik! rakamlara dayanan bu gerçeği, 
gerekli tedbirlere tevessül edilir ümidi ile yet
kililerin dikkatine sunmayı kaçınılmaz bir gö
rev addediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
'Sözlerimi yeni adının gereği olarak, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'yi çağdaş 
teknolojiye ulaştırmak için, teknolojik ilerleme 
ile ilgili bir program hazırlayıp uygulaması ve 
bu konuda bütün ilgili bilimsel kuruluşlarla, 
resmî ve özel sanayi ile ve TÜBİTAK ile gerek
li işbirliği kurması dileğiyle bağlıyorum. 

(*) (Ancak bu rakamın şişkinliğine TPAO 
da çalışan işçi sayısı sebeptir.) 

Kişiliğine güven duyduğum Sayın Sanayi ve 
Teknoloji Bakanının ve değerli yardımcılarının 
)lumlu çalışmaları ile 1972 yılının, sanayi prob
lemlerimizi büyük ölçüde halledecek çareler 
getireceğine inanıyor, bütçenin yurt kalkınma
sında olumlu sonuçlar yaratmasını dileyerek, 
Yüce Heyete saygılarımı sunuyorum. (M. G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Bahir Ersoy, buyurunuz efen
dim. Saat 10,31. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA BAHİR ERSOY (istanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına siz
leri selâmlarım. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Bütçesi 
üzerinde görüşlerimizi sunmaya çalışacağım. 

Nüfusumuz, 1970 sayımlarına göre % 2,55 
oranında artmaktadır. Bu, ortalama olarak se
nede 875 bin insanın müstehlik olarak toplumu
muza katılması demektir. 

Yaşayanların ömür boyu müstehlik kalma
ları tabiata aykırıdır. Medenî cemiyette, daha 
isabetli bir devimli günümüzde devletler kendi 
vatandaşlarına, hazır yiyicilikten kurtamak 
için iş alanları yaratmak göreviyle yükümlü
dür. Bu, İleride nasıl bir istihdam güçlüğü ile 
karşılaşacağımızı anlatır. 

Kaldı ki, Ortak Pazarın geçiş döneminin bi
timi sırasında halen doğmuş, büyüyen 10 mil
yon insana iş bulmak zorundayız. Eğer doğup 
büyüyen insanlara bugünden iş sahası yaratma
yı düşünmez veya düşünüp de isabetli tedbir 
almazsak, gelecekte büyük sosyal patlamalar 
memleketi tehdideder. Bunun sorumlusu da biz
ler ve bizim kuşağımız olur. 

Binaenaleyh, artan nüfusu massedecek kal
kınmanın gereklerini iyi hazırlamalıyız. Biz, hız
lı kalkınmaya muhtacız. Hızlı kalkınma, hızlı 
sanayileşme demektir. Hızlı sanayileşmede, ar
tan nüfustan çalışma çağma gelenlerin belli sa
nayi bölgelerine akmaları, yani şehir olmayan 
bölgede ise orada yeni bir şehrin doğması, şe
hirde ise, o şehirin anî büyümesi demektir. Şu 
halde, şehirleşmenin artan ve artacak nüfusun 
iş alanlarında toplanacağı hesaplanarak planla
nıp, sıhhî ve sosyal tesisleri ve şehirciliğin her 
türlü icabı ona göre düzenlenmelidir. 
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Hızlı kalkınmanın, hızlı sanayileşme olduğu
nu söyledik. Sanayileşme yatırımla olur. Yatı
rım para ile mümkündür. Binaenaleyh, sanayi 
politikasının malî sistemle yakın ilgisi vardır, 
O halde önce malî sistemin, sanayi politikası yö
nünden kritiğini yapmamız gerekiyor. 

Bizce kalkınmanın sağlayacağı millî hâsıla 
artışından, fertlerin âdil olarak faydalanmaları
nı sağlayacak bir refah arzulanır. Fakirliği 
azaltacak, fakir ve orta sınıfı da malî takviyeye 
götürecek bir sistem içinde sermaye kendini em
niyette hissedebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, kendi politikasına 
şöyle bir göz atalım. 

1971 yılında bankalardaki mevduat miktarı 
214 144 000 000'dur. Bunun % 24'ü ticaret sek
törüne kredi olarak veriliyor. Halbuki, ekono
mimizde bu sektörün teşvike ve geliştirilmeye 
ihtiyacı yoktur. Ticaret sektörünün millî gelire 
katkısı % 9,8'dir; fakat aldığı kredi % 24'tür. 

Halbuki, tarım sektörü tamamen bunun zıd-
dıdır. Tarım sektörünün millî hâsılaya katkısı 
% 32,2'dir. Ama, krediden aldığı pay % 15,3' 
dir. Halbuki tarımın geliştirilmeye ihtiyacı var
dır. Tarım sektörüne verilecek kredilerle yara
tılacak kaynak, sanayiye aktarılır. Bu da hızlı 
kalkınmada büyük katkı olur. 

Sanayi ve madencilik için krediden verilen 
pay % 25,6'dır. Bu, kalkınma hamlemiz için ve
rilmesi gerekli kredi hedefinden çok geridedir. 

Sanayi ve madencilik kredisi bir arada gös
terilmiştir. Ayrı ayrı rakamlara bölünürse sa
nayiin payının küçüklüğü ortaya çıkar. Nite
kim, 1972 programı, ayrıca bu konuyu tespit 
ediyor. 

Program diyor ki : «Sanayiin ve ihracatın 
finansmanı konusunda kredi sorununun önemi 
devam etmektedir.» ve devam ediyor; «Ticarî 
banka sisteminin orta vadeli kredi uygulaması
na hızla geçememesi, Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankasının orta vadeli kredilerin teşvikine 
ağırlık vermemesi sanayiin kredilendirilmesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Sanayi yatırım 
ve kalkınma bankaları sistemi ise, henüz bütün 
sanayi kuruluşlarının kredi talepleriyle ilgile
nebilecek büyüklüğe kavuşamamıştır. Gerçek
ten bu kuruluşların fonları yeterli ölçüde art-
mamakta, bu nedenle bu bankalar belli bölgeler 
dışındaki sanayicilere yardımcı olamamakta
dır.» 

25 . 2 . 1972 O : 1 

Hangi taraftan bakarsak bakalım, sanayiin 
kredi desteğini yetersiz görmemek mümkün de
ğildir. 

Verginin vatandaştan tahsili sistemindeki 
adaletsizliğin, sanayii teşvik tatbikatında bir 
başka yönünü görüyoruz. 

Sanayii teşvik için yatırım indirimi yapıl
makta ve vergi muafiyetleri tanınmaktadır : 
ihracatta vergi iadesi yapılır, döviz tahsisleri 
tercihli yapılır, gümrük vergilerinde muafiyet 
tanınır, iadeler yapılır, proje kredileri dış yar
dımlardan alınır ve saire. 

Bu ve bunlara benzer teşvik tedbirlerinden 
bir kısmı, genellikle temel sanayiimiz için değil 
de, montaj, gazoz ve bu gibi sanayiler için uy
gulanır. Böylece, devletin vergi politikası, mah
dut sayıda kişileri ve ecnebi sermayeyi koru
mak ve zenginleştirmek için çalışır. Bu yüzden 
de derlenip, toparlanıp temel sanayi çalışmala
rına ciddî olarak geçilemez. 

Konuya açıklık getirmek için bu indirimler 
ve muaflıklar yolu ile kamu kaynaklarından 
1,5 milyara yakın paranın son yıllarda özel te
şebbüse transfer edildiği iddiasını hatırlatmak
la yetineceğim. 

Bütçe politikasında 1972 yılı için kamu kesi
minde 21 389 000 000'luk yatırım öngörülmüş
tür. Özel sektör ise, 1972'de 18 600 000 000'luk 
yatırım yapacaktır. Kamu sektöründen İktisa
dî Devlet Teşekkülleri 11 milyar yatırım yapa
caktır. Bunun 4 milyarı Devlet Yatırım Banka
sında teessüs olacak fondan yapılacak. Bu 4 
milyarın 2-500 000 000'u iç istikrazdan, 500 mil
yonu ME YAK'tan, 500 milyonu dışardaki işçi
lerden istikraz, 500 milyonu da bir başka kay
naktan temin edilecek, böylece 4 milyar sağlan
mış olacak. Bunlar kâğıt üzerindeki gelirlerdir, 
elde edilecekleri belli değil. 

Diğer taraftan, bütçeden % 10 kısıntı yapı
lacak. Bu da, 52 milyarda 5 milyar eder. Bunu, 
memur maaşından kesemeyiz. (A/3) cetvelin
den, iç borçlar, dış borçlar ve saireden kesemez
ler, 7 milyarlık idarî carî masraflardan kese
mezler. 7 milyardan 5 milyar nasıl kesilsin? 

Demekki, bu 5 milyar kamu kesimi için ön
görülen 21 389 000 000'luk yatırımlardan kesi
lecektir. 5 milyar, 21 389 000 000 liranın % 25'i 
demektir. Şu halde, kamu kesimine ayrılan pa
ranın % 25'i pir aşkına ve bütçenin selâmeti 
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için kesilecektir. Bu şartlarla plan hedefe ul? 
§ır mı? 

Nitekim, Birinci Beş Yıllık Plan hedeflerin 
yükselerek yaklaşmış ve başarılı olmuştur. Bu 
na mukabil ikinci Beş Yıllık Plan başarısız ol 
muştur. Bir - iki sektörün dışında plandan sap
malar, hedeften çok geri kalmalar vardır. 

İkinci Beş Yıllık Planda 1971 cari fiyatla-
riyle özel sektör ve kamu sektörü müştereken 
130 milyarlık yatırım yapacaklardı. Bu hedefe 
ulaşmak için 1972 yılında 53 milyar yatırım 
yapmak gerek. Halbuki, 1972 yılında bu iki sek
tör birlikte ancak 39 milyar yatırım yapıyorlar. 

Görülüyor ki, küsurat hesabını da nazara 
alırsak beklenenden veya 1972 de olması gere
kenden 13 600 000 000 liralık plan hedeflerin
den noksan yatırım yapılıyor. Ayrıca, yukarda 
bütçeden kesilecek 5 milyar lirayı da buna ek
lersek 18 600 000 000 liralık yatırım açığı olu
yor. Bunlar parasal açıklardır. Fiziksel yatırım 
açıklarını da verilen dokümanlardan tespit 
mümkün değil. 

Biz, fiyat artışlarını, malî ve iktisadî buh
ranları ve proje maliyetlerinin iki katma yük
seldiğini görerek, yatırımların fiziksel yapısı 
itibariyle çok geride kaldığımızı söyleyebiliriz. 
Bu, toplam üretimin, toplam talebi karşılaya
maması sonucunu doğurmuştur. 

Sanayi politikasının malî sistemde ilgisini 
böylece konumuz ve zaman ölçümüz içerisinde 
kısaca gözden geçirdikten sonra, yine hızlı kal
kınma ihtiyacına dönelim. 

Hızlı kalkınmanın ilk şartı, hızlı sanayileş
medir. Örneğin : Pamuk ve yünü hammadde 
olarak satmak başka, tekstil mamulü olarak iş
lenip satılması gelir bakımından daha başkadır. 
Tütün yerine sigara, sebze yerine konserve, 
meyva yerine konserve ve meyva suyu, şarap, 
zeytinyağı; başka bir deyişle ikinci dreecede 
işlem görmüş sanayi ürünlerini ihracetmek da
ha kârlıdır. 

Aslında, sanayileşme denince akla makina 
yapan, makina sanayii gelmeli, kaynak, temel 
sanayi gelmeli. Dışa bağlı olmayan kaynak ve 
teknoloji ithali iddiasiyle özümüzü ecnebilere 
akıtmayan, sağlam kontrollü bir sanayi bünye
si akla gelmeli. Türk mühendisinin, Türk tek
nisyeninin ihtiyacımıza cevap veren planlama 
ve projelerinin eseri akla gelmelidir. 

Konuyu ele alırken 1972 programı imalât 
kesimini, üçlü bir ayırım yaparak tetkik etmiş
tik, bir de buna göz atalım. 

Program «Tüketim malı üretim sanayii, ara 
malı üreten sanayi, yatırım malı üreten sana
yi» diyor. Sonra, imalât sanayiinin büyüme hi
nim tespite çalışıyor. 

Buna göre 1968 yılında imalât sanayiinin 
kalkınma hızı % 10, 1969'da % 9,4, 1970'de 
% 2,5, 1971'de % 8,7 olmuştur. Halbuki ikinci 
Beş Yıllık Planın isteği olan % 7'lik gayri safî 
millî hâsıladaki kalkınmayı sağlamak için, bu 
sektörün yıllık kalkınma hızının % 12 olması 
gerekiyor. 

Görülüyor ki, hiçbir sene bu seviyeye ulaşa
madığı gibi, ortalaması da çok düşüktür. Bu 
rakamları hesaplarsak ortalama % 7,65 oluyor. 

Bunun iki nedeni vardır : 
1. Büyük projelerin bitme süresi iyi hesa-

bedilmemiştir. 
2. Büyük sınai yatırımlar, programlanan 

zamandan ortalama olarak 3 yıllık bir gecikme 
ile tamamlanmıştır. 

Ayrıca, kamu kesiminde sınaî yatırımlar bü-
vük projelere yöneltilmiş, ancak bu projelerin 
<}oğu henüz üretime başlamamışlardır. 

!Bir ikin'ci mesele de; Burada kapasite kul
lanımını etkileyen değişkenler karşınıza çıkı
yor. 1972 yılı programında; - özellikle 1970 -
1971 yıllarında programın başka bölümlerinde 
belirtildiği gibi - «Devalüasyon, finansman ka
nunları ve Devlet Memurları Kanunu nedeniy
le kamu yatırımlarına yeterli kaynağın ayrıla-
maması, sınaî üretimi etkilemiştir» diyor. 

Programın bu ifadesi, bizim yukarda % 10 
bütçe indirim karşılığı tutarı olan 5 milyar li
ranın kamu yatırımına ayrılan paradan kesile
ceğine ait görüşümüzü doğrulamaktadır. Görü
lüyor ki, üretici sektörlerde istenilen gelişme 
düzeyine ulaşılamamıştır. Bu rötar kapatılmalı
dır. 

Diğer taraftan, Personel Kanunundan bah
sederken teknik personelin, kamu kesiminden 
özel sektöre ve dış memleketlere gitmelerini 
teşvik edici tutuma da son vermek gerektiğine 
işarette - hem de altını çizerek işarette - büyük 
faydalar vardır. 

Bu münasebetle uzun süredir beyin ihracı 
yapan ülkemizin, dış yardım yaftası altında 
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teknik hizmet ithali yapıp, yabancı beyinlere 
milyarlarca lira ödemek zorunda kaldığını 
unutmayalım. 

Sanayileşmede temel, dışa dönük; başka bir 
deyimle ihracata yönelik olmanın aranması ol
duğuna - işaret etmiştik. Halbuki bizde sanayi 
tüketim malına dönük bölümünde daha çok ge
lişmiştir. Hiç olmazsa, özel sektör daha çok ve 
daha kolay kazanması bakımından, genellikle 
bu dalı seçmiştir. Gelişen teknoloji karşısında, 
bunu bir temel hamle saymak, mümkün değil 
dlr. Aslında bizim önem vermemiz gereken ara 
malı ve yatırım malı üreten sanayiler olmalıdır; 
ağır sanayi ve makina yapan makina sanayii 
olmalıdır. Nitekim, ikinci Beş Yıllık Plan buna 
gerekli önemi vermiştir. Fakat, idareci za'fmm 
gerekli aktiviteyi önlemesi yüzünden, planda 
sapmalar olmuştur. Yarımca Petro - Kimya 
Kompleksi 1971 yılında tam kapasiteye ulaşa
mamıştır. Planda, ilâç aktif maddelerinin yur
dumuzda üretilmesi öngörülmüştü. Fakat, be
lirli antibiyotikler dışında, Planın bu amacı da 
gerçekleşememiştir. 

Demir - çelik üretiminin yılda yüzde 13 art
ması gerekirdi; geri kalınmıştır. Bunun nedeni
ni, «Ayşe» ismini taşıyan yüksek fırındaki pat
lamada aramak gerektiğine işaret olunuyor. Bu
rada şayanı dikkat bir olaya dokunmak iste
rim : 

Bazı çevreler, «Ayşe» deki patlamanın suçu
nu işçide aradılar. Hattâ patlamanın olduğu 
gün, bir gece 40 - 50 kişi işçi yakalanarak, Ereğ
li'den götürüldüler; sabotajdan sanık olarak 
haklarında kovuşturma yapıldı. Halbuki, suç 
yükleyicilerinin dayandıkları işçi grevi 1969 
Ekim ayında bitmişti; patlama 1971'de oldu. 
olayda, işçiler aleyhine en küçük iz yoktu. Kal
dı ki, infilâkin nedeni, teknik kusurdur; baca
nın yapılışında teknik arıza vardır, infilâk on
dan olmuştur. Bunu açıkça ortaya koyamayan, 
masum birtakım insanlara ve ailelerine ıstırap 
çektirenlerin vicdan azabı çekip çekmediklerini 
bilemeyiz. Ama, acınacak hallerine başka yetki
lilerin düşmemelerini dileriz. 

Müessese olarak Ereğli Demir - Çelik kamu 
sektörü müdür, yoksa özel sermaye midir? Ser
mayesinin yüzde 51'i Karabük Demir - Çelik ile 
Sümerbankındır. O halde bu müessese kamulaş-
tırılmalıdır. Türkiye'de, demir - çelik .anayîini 

bir genel müdürlük halinde tek merkeze bağla
ma fikri isabetlidir. 

Makina Kimya Endüstrisi Kurumunun, oto
motiv ve traktör sanayiinin gereksindiği dizel 
motoru ile dişli kutuları projelerinin tahakku
kunun çabuklaştırılmasında isabet vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; kısaca ecnebi ser
maye ve montaj sanayiine de değinmek istiyo
rum : 

Yatırım kaynağının yetersizliği ile dış öde
me dengesinin bozukluğu, ya da açıklığı sebe
biyle de olsa; yabancı sermayenin memleketi
mize gelişinin, Türk Milletinin ulusal koşulla
rına uygunluğunun iyi disipline edilememesi 
aleyhimize olmuştur. Genellikle, ülkelere gelen 
yabancı sermayeler. 

a) Nakit sermaye, yani döviz olarak geti
receği finansman kaynağı. 

b) Aynî sermaye, gerekli yatırım mallan 
ve malzemesi. 

c) Gayri maddî haklar, mühendislik bilgi
si, patent hakkı ve saire; yani birtakım tekno
lojilerin bedeli olarak alacağı kâr. 

Şu 3 hususu sistemli şekilde istismar eden 
yabancı sermayenin, arzularını bozacak çareler 
arayıp, tatbikine önem vermek zorundayız. Bu
nun için..., 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, müddetiniz hita
ma erdi; ikinci müddeti kullanıyorsunuz, buyu
runuz efendim. 

BAHİR ERSOY (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. 

Bunun için, getirmeyi vadettiği dövizin ku
ruşuna kadar gelmesini sağlamalı; yatırım malı 
ve malzemesi diye getirdiklerinin, çok pahalı 
faturalarla kendi ülkeleri için demode olmuş 
olmaması ve hurda olmamalarına dikkat edil
melidir. Demode makinalarmm Türkiye'ye pa
halı fiyatla satılmasını önlemek gereklidir. Mü
hendislik bilgisi, patent hakkı ve teknoloji kar
şılığı paylarla yerli sermayeye vadettiği dövizi 
getirmeden hâkimiyet altına almaları önlenme
lidir. Böylece az sermaye, bol kâr transferi se
fasına son verilmelidir. 

Türkiye'ye 1969 yılında 113 milyon dolarlık 
yabancı sermaye gelmiştir. Buna karşılık, 122 
milyon dolarlık kâr transferi yapılmıştır. Hal
buki «tüm olarak memleketimizde, 400 milyon 
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dolarlık yabancı sermaye yatmaktadır» diye 
iddia vardır. 

Montaj sanayii de, yabancı sermayenin ikti
sadin geri kalmış ülkeleri sömürme metotların
dan biridir. Montaj sanayiinin, sanayiimizin ge
lişimini baltaladığı, fikrimizi muhafaza ediyoruz. 
Bir «Fiat» otomobilinin italya'da yapılıp, ital
yan vatandaşlarına satılış fiyatı ile «Murat» adı 
ile ihtida ettikten sonra, vatandaşıma kaça sa
tıldığını tespit edip, aradaki farkı hesaplar ve 
bunu halka duyurursak, çok iyi olur ve sömü
rünün mahiyetini halk anlar. (C. H. P. sırala
rından bravo» sesleri.) Hatta «Anadol» un ilk 
günden itibaren, maliyeti İle satışı arasındaki 
fark ne idi? Bu açıklanırsa, montaj sanayiinin 
memleketimizi nasıl sömürdüğü anlaşılır. 

Ortak Pazar ile olan ilişkilerimizin dikkat
le izlendiğini, «6» lann «10» 1ar olduktan sonra, 
Hariciyemizin ilgililerle temas kurmasından an
lıyor ve memnun oluyoruz. Henüz ingiltere'nin 
Ortak Pazara giriş şartlarını bilmediğimiz için, 
zaman geçmiş mi, onu da bilemiyoruz. Ancak, 
ingiliz imparatorluk Camiasının İngiltere ile 
olan imtiyazlı ekonomik yapısı aynen Ortak 
Pazara aktarılmış ise, bundan Türk tekstil sa
nayii Ortak Pazar piyasasında efkârlanır, zarar 
görür. Bundan korkuyoruz. 

Beğerü arkadaşlarım; bir diğer konuyu da 
kısaca hatırlattıktan sonra, sözlerimi bağlaya
cağım. 

1971 yılı programında, el sanatlarının önce
likle mahallî özellik taşıyanlarının geliştirilme
si için envanter yapılması ve gereği karşılaya
cak ölçüde meslekî eğitimin düzenlenmesi, eği
tim programlarını tamamlayanların prodüktif 
hale gelmesini sağlamak vardı. Bu konu tazeli
ğini muhafaza eder haldedir. Bunların kredi 
meseleleri nasıl oldu? Bunlarla meşgul olma gö
revi 1969 icra planında, Sanayi Bakanlığının 
sorumluluğuna verilmişti. 

Bir diğer mesele de sudur : 
Bu arada şu noktalara da dikkati çek

mekte, fayda ıgörityorm Sanayi organize böl
geleri olarak, Konya ve Manisa'nın inşaatı ne 
oldu? Gaziantep, Eskişehir projelerinin Ibifcijp, 
»bitmediği; iaışaat safhasına geçip geçmediği, 
geçıaamişse &e zaman geçeceği; Ekrzurmm'ım 
proje çakmalarının ne olduğu; Adana ve 
Kayseri bülg-ekrine arazi sağlanıp sağlanama-
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dığı; ayrıca 25 ilde kurulacağı söylenen orga
nize sanayi (bölgelerinin kurulması konusu ne 
merkezdedir? 

Yüce Medüsdn ısayın üyelerine, 'sabırla beni 
dinledikleri için, kendilerine saygılarımı suna
rım. Oumlhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
sizleri hürmetle selâmlar; Bakanlığın, başta 
muhterem Bakan olmak üzere saygı değer ida
recilerinin 1972 yılında (başarılı bir mesai ver
melerini yürekten dilerim. 
Sağolun. (10. H. P. 'sıralarından alkışlar.) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Komisyon 
adına ısöız istiyorum efendim. 

'BAŞKAN — Komisyon adına beyanda bus-
lunmak istiyorsunuz. Peki efendim. 

iSEYFi ÖZTÜRK (Eskişehir) — Söz istiyo
rum Sayın 'Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon tekaddnm ediyor. 
Komisyon beyanda bulunmak istiyor. 

Kamisyton adına Sayın Yılmaz, buyurunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADİNA 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş* 
kan, mulhterem arkadaşlarım : 

Sayın Oumlhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
Ersoy arkadaşımız, «Bütçe komisyonunda kabul 
edilmiş olan yüzde 10 ke'sinti ile cari masraf
larla transfer harcamalarından bu ytülzde 10 
un keisilmesinin mümkün olmadığını, bu yüz
de 10 un tamamiyle yatırım harcamalarından 
kesileceği ve binaenaleyfh bu yüzde 10 tasar
rufun yatırımları daha aşağı düşüreceğini», 
ileri sürdüler. 

Mulhterem arkadaşlarım; konsolide bütçe 
olarak muhtelif yıllar bütçeleri nazarı dikkate 
alındığında, ll988'de bütçemiz 22 580 000 000 
küsur, 19Ö9'da 86 008 000 000 küsur, 1970'de 
29 '893 000 000 küsur; 1971'de 38 4711 000 000 
küsur ve son gelen bditçe ise '51 900 000 000 
küsur cdivarındaır. Şimdi bu bütçenin gelişimi 
tetkik edildiği zaman, seneler arasında bir ar
tış nispeti var. Bu artış nispeti, 1(970 ile 1971 
arası hariç, diğer yıllar bir yüzde nispeti mu-
haıfaza edegelmdJştir. Ancak, 1970 ile 1971 ara
sındaki nispetin yükselişi, bazı yeni vergilerin 
1971 yılı içerMnde gelmiş olmasındadır. 

Mulhterem arkadaşlarım; şimdi ibu artış nis
peti dikkat najzara alındığında, normal ola
rak, konsolide (bütçemizin 47 ilâ 48 milyar lira 
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civarında olması gerekmektedir. Bunun ya
nında Hükümet, bazı yeni vergi tasarıları ge
tirmiştir. Bu yeni vergi tasarılarının Yüce 
Meclislerde ne ışekilde bağlanacağı ise, Kbmis-
(ylonıumulzun meıçjhuîü idi. Bu bakımdan, Kb-
misylonumıulz B'üJtiçayi mlüzakere ederken, ev
velâ Büitiçe kanun tasarlısının 15 nci maddesin
den 'beklenilen 500 milyjon liralık bir gelir tah
min ediliyordu ki, bu 115 nci maddeyi .Komis
yon tadil ederek Yüce Meclislere sunmuş ve 
nitekim bu madde Yüce .Senatoca kabul edil
miş bulunmaktadour. 

Diğer taraftan; il ö'zel idareleri bütçesin
den alınacak 000 milıyloin lira taihmin edilen 
£elir, belediyelerden 400 milyon lira; Malî 
Denge Vergilsinden ilse 3 milyar lira civarında 
tor gelir tahmin edilmekte, bunun yanında 
ayrıca İşletme Vergisinin teşmili dolaymıyle 
Igelecek vergiden de 500 milyon lira civarında 
(bir gelir beklenmektedir. 

Şimdi bunların yekûnunu aldığımız takdir
de; 5 milyara yakım bir gelir hesabedilmekte-
dir. 52 milyar lira civarına yaklaşmış olan 
kbnslolide bütiçemiızden yüzde 10 kesildiği 
takdirde, 47 800 000 000 küsur lira civarına 
yaklaşmaktadır. Çünkü, bu suretle Yüce Mec
lislerde yeni vergi tasarılarının ne şekilde ka
bul edileceği, metçlhulümüzdür. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım; 
iSayın Etfsloy arkadaişıiMlz, «Efendim, bu Ibfiitlge-
nin persfonel masraflarından tasarruf yapıla
maz» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım; bütçe ile yakın il-
ıgüsi olanlar hep bilirler : 

Maliye Bakanlığının en fazla tasarruf yap
makta olduğu fasıl, personel maaşlarıdır. Hepi
mizin bildiği gibi; Bakanlıklarda bulunan bir
çok münhal kadrolar vardır. Bu münhal kad
rolara çoğu zaman tayin yapılmaz. Eğer Ba
kanlar Kurulu, emekli olanların yerine yenisi
ni almaz; münhal kadrolara yeni tayin yapmaz 
ve istifa gibi muhtelif sebeplerle açılan kadro
lara da tayin yapmaz ise, cari masraflarda yüz
de 10 gibi beklenen tasarruf daima mümkün
dür. Binaenaleyh; - muhterem arkadaşlar, biz 
bunu takdir hakkına verirken, Bakanlar Kuru
luna da bazı imkânlar verdik - cari masraflar
da, personel masraflarında bir tasarruf yapıl
maz deniliyor. Cari masraflar üzerinde, yani 
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personel maaşları üzerinden % 10 tasarruf yap
mak daima mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, işte Bütçe Plan 
Karma Komisyonunun yüce huzurunuza getir
miş olduğu % 10 kesintinin mucip sebepleri 
bunlardır. Burada birtek tasarruf yapılmaya
cak bir kalem vardır, o da Devlet borçlarıdır. 
Bunun dışındaki bütün masraflardan - mesele 
eğer ciddiyetle Bakanlar Kurulunca ele alınıp, 
prensip kararlarına icra edilirse - % 10'luk bir 
tasarruf yapılabilmektedir. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Ama, «ise» ile olmaz. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Nite
kim, birçok yıllar Bakanlar Kurulu, idarî bir 
tasarruf olarak yıl sonlarında daima % 5, % 10 
gibi tasarruflara gitmektedirler. Bu bakımdan, 
yalnız yatırım harcamalarına bu kesintinin mün
hasır olacağı iddiasının yersiz olduğunu arz et
mek için huzurunuzu işgal ettim. Teşekkür eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
ikinci defa Sayın Seyfi Öztürk, buyurun efen
dim. 

Sayın öztürk, Adalet Partisi Grup Sözcü
sünün 7 dakika hakkı vardır. Saat : 11,02. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA SEY-
Fi ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Müşterek sorumluluk taşıdığımız icraat 
devrimize ait bir olayın iSanayi Bütçesinin mü
zakeresi vesilesiyle huzurunuzda münakaşa ko
nusu yapılması, hem de mensubolduğuım parti 
iktidarına yönelen tenkit ve tarizlerde bulunul
ması ve hem de ismimden bahsedilmesi sebe
biyle bir konuya grup adına müdahil olmaya 
mecbur oldum. 

Mesele şudur : istanbul'da, Fergisom Trak
tör Fabrikası, kurulması yine, İngiliz firma
sının iştiraki ile Dişli Kutusu Fabrikası dediği
miz «İTİN» Firmasının iştiraki ile kurulacak 
bir fabrikanın hazırlıkları yapılmıştı. Bu ha
zırlıklar, yüksek malûmlarınız olduğu veçhile 
muhtelif kademelerden geçer. Evvelâ teklif 
alınır, yabancı sermayenin iştiraki bahis ko
nusu olduğu için, bu iştirakin şekil ve şartları 
ilgili bakanlıklarda tetkik edilir, önprojeye 
bağlanır, buna ilâveten, Yüksek Planlama 
Kurulunda memlekete yarar sağlayıp sağlama-
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yacağı konusu münakaşa edilerek, Yüksek 
Planlama Kurulu kararma bağlanır. Bu ka
rar gereğince şirketin vücut bulabilmesi için 
de bir Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkar. 
Eski Sanayi Bakanı arkadaşımızın, huzurla-
rmızdaki izahatını dinledikten sonra zannedi
yorum bu noktalara yeter derecede dikkat at
fetmediğine şahidoldum. 

Mesele; seçim öncesinde aceleye getirilip 
bir temel atma gösterisi değildir. Meselenin 
evveliyatı vardır, dosyası vardır ve bir Bakan
lık bünyesinde müspet, bir bakanlık bünyesin
de menfî mütalaa edilen bir konu değildir. 
Çünkü yine malûmunuz olduğu veçhile karar
name; müşterek imza ile çıkar. Enerji Baka
nı arkadaşımızın imzası ne derece hukukan mu
teber ise, ıSanayi Vekili arkadaşımızın imzası 
da aynı derecede hukukan muteberdir ve ay
nı sorumluluğu ihtiva eder, bunu ayıramayız. 

Muhterem arkadaşlar, mesele bu safhaya 
geldikten sonra, şirket tekevvün etmiş, foütün 
şartlar yerine getirilmiş, fabrikanın yapılaca
ğı gayrimenkul alınmış ve gerekli temel atma 
töreni mutadı veçhile, -Cumhuriyet tarihinin 
her devresinde olduğu veçhile- böyle büyük 
bir tesisin temel atma merasimi elbette ki dev
rin Başbakanının ve Sanayi Bakanının huzu
runda - ben o zaman Devlet Bakanı bulunuyor
dum ve birçok bakan arkadaşlarımız vardı hat
tâ Silâhlı Kuvvetlerimizin değerli kumandan
larının bir kısmı da mevcuttu - bu temen atma 
töreni icra edildi. Şimdi eski Sanayi Bakanı 
arkadaşımız bunun sorumluluğunu Elâzığ için 
Enerji Bakanlığına yüklüyor ve bundan bah
sederken de devrin Başbakanının bu temeli Sa
nayi Bakanının ademi muvafakatine rağmen 
atmış olduğuna da işaret ediyor. Tabiî, bu de
ğişik ve önemli hâdisedir, arkadaşlarımız da 
yerlerinden değişik sözler attılar, onlar zapta 
geçtiği için hepsini karşılamak mevkiindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, konunun asıl üzerin
de durulması gereken bir noktası var. O da 
şudur: Eski Sanayi Bakanımız dediler ki, 
«1969 dan sonra Demire! Hükümetinin uygu
ladığı yanlış sanayi politikası» dır. Bu bir id
dia ve çıkanlan finansman kanunları yabancı 
ortağı vaz geçirmeye mecbur etmiştir. Yani 
Türkiye'de faibrüka yapmaktan vazgeçmiş. Ne
den? Çünkü, yanlış sanayi politikası ve onu 

diyen arkadaşımıza da şimdilik bir cevap vere
ceğim. 

Yanlış sanayi poltikası ve Finanasman Ka
nunu, bu teşebbüsten vaz geçmelerine sebebol-
muş... 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Doğru. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Doğru diyen 
arkadaşıma hemen şunu ifade ©deyim; İbizzat 
yabancı sermayenin temsilcisi olan firma sizi 
tekzibetmektedir. Şöyle ki; firmanın Başba
kanlığa yaptığı müracaat var. Bizzat Başba
kan Sayın Süleyman Demirere umum müdür
lerini göndermek suretiyle yaptığı müracaat 
var. Müracaat şu: 1969'dan sonra ingiltere'
de Sterlin ıkirizi oldu. öyle yazıyor yabancı 
firmanın mümessili, «Sterlin krizi oldu» diyor. 
«Türk Hükümetine karşı mahcubuz..» 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Nezake-
ten. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — «Bize gös
termiş olduğunuz kâr haddini kabul etmiyoruz. 
Çünkü, bu kâr haddi ibizi tatmin etmez, kâr 
haddini % 35'e çıkarın bu şartla devam edebi
liriz. Bu teklif ek tekliftir, yeni tekliftir, 
aksi halde bizim bugünkü iSterlin krizi muvace
hesinde evvelce yaptığımız mukaveleyi yürüt
memize imkân kalmıyor.» 

Değerli arkadaşlarım, devrin Başvekili; 
millî menfaat açısından, memleketin menfaat
lerinin nöbetçisi olması açısından aynen şunu 
söylemiştir. «Hiç bir şekilde kâr haddini de
ğiştirmeyiz, isterseniz fabrikayı kurmayın» ve 
bu yüzden bu fabrika kurulmamıştır. Bu mü
nakaşamız, Milliyet Gazetesinin Başyazarı Sa
yın Abdi ipekçi'nin, bu konu ile ilgili bir ya
zısı üzerine Hükümet adına vermiş olduğum ce
vapta müracaatın tarih numaraları, ek talepler, 
şirketin kuruluş tarihi, gayrimenkulun ikti
sabı, temel atma şekilleri, bütün bunlar muh
tevası ile enine boyuna tahlil edilmiş ve kamu 
oyuna resmî vesikaları ile intikâl ettirilmiştir. 

Şimdi, dönüyor dolaşıyoruz bir noktaya ge
liyoruz. «Efendim, temel atma töreninde dev
rin Devlet Bakanı konuştu, ben konuşmadım, 
o halde ben bu işe muarızım.» 

Muhterem arkadaşlarım, nutuk söyleyip 
söylememe meselesi, Anayasa ve hukuk mu
vacehesinde müşterek sorumluluğu ortadan 
kaldıran bir durum değildir. Bir meseleyi 
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halledemiyorsan istifa edeceksin. Bizim anla
yışımıza göre, bunun başka yolu yok. Aksi 
halde taşıdığımız müşterek sorumluluğu ebedi
yete kadar beraberce taşıyacağız, bunun şere
fine de ortağız, varsa zilletine de ortağız. 
Saygılar sunarım. (Adalet Partisi sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kangal. 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Grup adı

na söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peyi efendim, 3 dakikalık 
müddetiniz var, buyurun. Saat : 11,10. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Daha kür
süye gelmeden saate baktınız. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Değerli ar
kadaşlarım, evvelâ şunu söylemek isterim M, 
müşterek vazife gördüğümüz devresinde en 
ufak teferruatına kadar iştirakten çekinmeye
cek bir insanım. (Demokratik Parti sıraların
dan «Bravo» sesleri). Benim bulunduğum dev
renin ne şekilde yürütüldüğünü rakamlarla ifa
de edeceğim. Plan devresinin ilk üç senesin
de Türkiye'de sanayi sektörü kalkınma hızı, 
ortalama % 8,5'tur. Son iki devresinde, sana
yi sektörü kalkınma hızı, % 5,5'tur. Benim 
dahil olduğum devrede sanayi sektörü kalkınma 
hızı ortalama olarak yılda % 10'5'tur. Bu ra
kam sanayi politikasını yürütecek Bakanın 
nasıl çalıştığını gösteriyor. 

Gelelim hususî meseleye; şimdi, değerli 
arkadaşlarım; kararnamenin çıktığını, müsaa
denin verildiğini, hazırlıkların yapıldığını ko
nuşmamda ifade ettim. Bunun aksine de hiç
bir şey söylemedim. Kararname elbette çık
mıştır. Kararnamenin çıkması, şirketin ku
rulması başkadır, temel atma başkadır. Bu üç 
tesis, her biri 180 - 200 milyonluk tesistir ve 
bunların temel atma törenleri en az 15 - 20 
milyon ihzarat yapılmadan atılmaz. O gün te
mel atıldığı zaman 10 torba çimento, 5 kilo de
mirden başka orada malzeme yoktu ve ben, 
sırf bunun için konuşmamışımdir. 

Muhterem arkadaşlarım, yanlış sanayi po
litikasına gelince; arkadaşımız, şirketin ifade
sinden bu yanlış politikayı zaten çıkarması 
lâzım. Bir firma düşünün M, bir sene evvel 
muayyen kârla Türkiye'ye gelmeyi kabul et- "j 
nıîş, kendi ifadesiyle, kararname çıkmış, 
kendi ifadesi ile projeler hazırlanmış, kendi 
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ifadesiyle şirket kurulmuş, kendi ifadesiyle 
arsa alınmış, aradan 6 ay geçmiş ve firma di
yor ki, «Ben bu kâr haddi ile çalışamam, bana 
şu kadar daha munzam kâr haddi tanıyın» di
yor. Bu ifade Türkiye'deki yanlış politikanın 
neticesidir. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sterlin 
krizi var. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Sterlin 
krizinin ona tesiri olmayacağını iktisattan an
layan, maliyeden anlayan herkes bilir. Çün
kü, sterlin krizi 3 sene, 4 sene sonra faaliyete 
geçecek bir fabrikanın Türkiye'deki kâr had
dine dokunmaz. Bunu bütün maliyeciler ve ik
tisatçılar bilir, isterlin krizi bir nezaket icabı 
ileri sürülmüştür ve firmanın sadece birisi tara
fından. 3 tane firma vaz geçmiştir, saygı ile 
arz ederim. (D. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kangal, buyu
run. Şahsınız adına konuşacaksınız, konuşma 
süreniz 10 dakika ile kayıtlıdır efendim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Biraz önce kritiği yapılan ve iki grup söz
cüsünün karşılıklı iddialarını dikkatle dinledik. 
Elbette ki, bu konuda bir şey söylemek duru
munda değilim. Ancak, ülkemizin sanayi po
litikasının nasıl bir seyir takibettiğini ibretle 
görmek imkânını da bulduğumuzu belirtmek 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere kal
kınma planlarımızda esas ağırlık sanayi sektö
rüne verilmiştir. Ekonomimizin sürükleyici 
sektörü olarak planlanan sanayi sektörü, ta
rım sektörüyle birlikte fizikî mal üreten ve is
tihdam hacmi yaratan sektörlerdir. Halbuki 
plan uygulamasında en büyük aksaklık ve he
deften uzak kalma bu iki temel sektörde görül
müştür. Sanayi sektörünün planlanmasında 
hâkim olan görüş şu olmuştur: özel kesim 
güçlendirilecek; geliştirilecek, Devletin «ün
deki tüm kamu kaynakları ile teşvik edilecek, 
bu da yetmezse yabancı sermaye imdada yeti
şecek. 

2 nci 5 Yıllık Kalkınma Planının son diüma 
içerisinde olmamıza rağmen, hâl» memleketi
mizde ciddî bir sanayi politikasının hedefleri 
milî ölçüler içerisinde araştırılamamış ve plan-
lanamamıştır. Sanayi sektöründe teknik bilgi 
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üretimi, bilimsel araştırma ve ileri teknoloji 
uygulaması yapılamamıştır. Onun içindir ki, 
sanayileşmemiz için hedef alman % 12 kalkın
ma hızı, örneğin; 1970 yılında plan hedeflerin
den % 8,4 geri kalmıştır. 

3 neü 5 Yıllık Kalkınma Planının hazır
lıklarının tamamlanmak üzere olduğu bir dö
nemde ve hiç değilse bu devrede, modern tek
nolojinin ileri usulleriyle çalışan millî bir sa
nayi kurmaya mecburuz. Bu sanayi mutlaka 
ihracata yönelmeli, dış rekabete dayanabilme
kti, yerli hammaddelerimizi ve ürünlerimizi de
ğerlendirmelidir. 

2 nci 5 Yıllık Kalkınma Planı hazırlanırken 
kamu yatırımlarının % 40 civarına indirilmesi, 
özel yatırımların da % 60 civarına çıkarılması 
görüşü uzun tartışmalara yol açmıştı. Bunun 
Türkiye'nin gerçekleri ve memleketin ekono
mik yapısı bakımından, yatırımları finanse 
edecek kaynaklar bakımından mümkün olama
yacağı söylenmişti; nitekim, öyle de oldu. 
Hiç bir zaman İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında özel yatırımlar kamu yatırımlarını geçe
memiştir. Meselâ; 1972 yılında sanayi sektö
rü için kamu yatırımları % 53,8; özel sektör ya
tırımları % 46,2 şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu 
dahi gerçekleşme bakımından çok şüphelidir. 

Sayın milletvekilleri, kalkınma planların
da, dayanıklı tüketim mallan dediğimiz sana
yi mamullerinde üretim artışına ağırlık veril
miştir. Elbette ki doğru bir ekonomik tercih
tir. Ancak, 1971 yılının özelliği olan, büyük 
fiyat artışları olmasına rağmen, dayanıklı tü
ketim malları dediğimiz gruplarda bir satış zor
luğu, piyasada bir durgunluk ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Burada önemli olan sorun şu
dur: 

Dayanıklı tüketim malları, yüksek ve orta 
gelirli tabakalara hitabeden bir üretim kolu
dur. Gelir dağılımı adaletsizliğinin derinleş
mesi, az gelirliler ve orta gelirliler aleyhine 
bir seyir takibetmiştir. Bunun tabiî bir sonu
cu olarak da dayanıklı tüketim malları tale
binde bir duraklama görülmüştür. Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı hazırlıklarında bu konu 
üzerinde önemle durulmalı ve Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı bu bölümlerin hazırlığında mut
laka söz sahibi olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, birçak ıgün önce 
Sayın Bakanın da katıldığı ve bir konuşma 
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yaptığı aktüel bir konu hakkında kişisel gö
rüşlerimi söylemek istiyorum. Bu konu ziraî 
mekanizasyon, özelliMe motor sanayii konu
sudur; traktör sanayii konuşundur. Bugüne 
kadar memleketimizin traktör ihtiyacının kar
şılanması, parçalar halinde ithal edilen trak
törlerin memleket dahilinde monte edilmesi 
şeklinde idi; halen de bu usul yürürlüktedir. 
Bu ithal malı parçaların birleştirilmesine bir 
sanayi süsü verildi ve bunun adına da montaj 
sanayii denildi. Aslında böyle bir sanayi dalı 
da yoktur. 

Hazırlanan bir Montaj Talimatnamesine gö
re bir taraftan memlekette traktör sanayiinin 
başladığı ilân edilirken, diğer taraftan daima 
sanayiin montajdan başladığı ilân ediliyordu. 
Böylece, her sene yüzde belirli bir oranda yer
li imalâtın artmasiyle traktörün % 100'e yakm 
bir kısmının Türkiye'de yapılacağı görüşü sa
vunuluyordu. Kısaca tarihçesi bu olan mon
taj sanayiinin sonu hüsranla neticelenmiştir; 
asla başarılı olmamıştır. Memleketimizde bir 
tane dahi traktör fabrikası yok iken, Montaj 
Talimatnamesiyle birçok müteşebbisleri ayrı 
ayrı traktör fabrikası kuracaklarmış gibi bu 
yöne yöneltmek, hataların en büyüğü olmuş
tur. Nitekim, halen bildiğim kadarıyle; Min-
neapolis Moline Fabrikasında, Fiat; Maikina 
Kimya Fabrikasında, Hanomağ; Türk Otomo
tiv Endüstrisinde, International Harvester; Zi
rai Donatım Kurumunda, Fordson; British 
Motor Co.'da Nafild; ve Uzel'de, Ferguson ol
mak üzere 6 müessese traktör montajı yapmak
tadır. Bunların hepsi de traktörün tamamını 
yapmayı hedef almışlardı. Halbuki, memleke
tin yıllık traktör ihtiyacı azamî 30 bin. civarın
da idi. Böylece, her fabrikaya yıllık 5 bin 
traktör yapımı düşmektedir. Bu miktarla mo
dern bir fabrika kurulamazdı ve rantabl bir 
işletme de olamazdı; nitekim, öyle de oldu. 
Bir traktörün anakısımlan olan motor, şama
man ve diferansiyel imalâtına başlamadan % 
50, % 60 yerli parça yapıldığını söylemek ger
çek dışı olurdu; ekonomik kaidelere ve teknik 
gerçeklere ters düşerdi. Traktör montaj sa
nayiinde ileri sürülen bir hedef de şu idi': 

Türk çiftçisine ucuz traktör vermek ve za
manında traktör vermek. Bu amaç da ger
çekleşmemiş ve bir traktör, yolsuz Türk çiftçi-
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sine asgarî 60 bin liraya hatta 100 bin liraya I 
ve ekipmanlarıyle birlikte 120 bin liraya ve da- I 
ha fazla paraya mal olmuştur. Bu Yüce Heye- I 
tin çok yakınen bildiği bir konudur. Burada I 
Sayın Bakanın dikkatine sunmak istediğim hu- I 
sus şudur: I 

1971 yılında traktör imalâtçısı bir firma, I 
25 milyon lira kazanç sağlamıştır. Kimin sır
tından? Eli nasırlı ve her türlü medenî im- I 
kândan yoksun,Türk çiftçisinin sırtından. Ay
nı traktörler için kurulan satıcı firma da, bir 
o kadar kazanç sağlamıştır. O da Türk çiftçi
sinin sırtından; toplam 50 milyon lira. Bu bir 
iddiadır, yetkili organlar söylemektedir. Sa
yın Bakanın ve yetkililerin dikkatine sunmak 
istiyorum. Bir traktörden 14 bin lira para ka
zanılmaktadır. Bu da yetmemiş olmalı ki, 
traktör montajı yapan firmalar birlik halinde 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını tazyik etmek
tedirler; fiyatların daha da çok artmasını ve 
Türk çiftçisinin daha da yoksul kalmasını is
temektedirler. Sayın Bakan, lütfen bu oyuna 
gelmeyiniz ve haksız teklifleri elinizin tersiyle 
itiniz. Değerli şahsiyetinizle bu hususa par
mak basacağınıza ve bunları asla kabul etmeye
ceğinize inanıyorum ve güveniyorum. 

Dünyanın uzay çağı yaşadığı bir dönemde 
motor sanayiini kuramamış ve kurmakta tered
düt eden bir memelekette, sanayi sektörünün 
geliştiğinden bahsedilemez. Motor sanayii mo
dern ekonominin de temelidir, ileri memleket
ler seviyesine ancak bu sayede çıkmamız müm
kün olacaktır. Bu sebeple ne kadar yatırım 
yapılsa yerinde olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, kalkman bütün ül
kelerde olduğu gibi, memlektimizde de demir -
çelik sanayii birinci derecede önem kazanmış
tır. Üçüncü Demir - Çelik Fabrikalarının üre
time geçeceği 1975 yılma kadar toplam ham de
mir açığımız 3 milyon ton; hamçelik açığımız 
da 4 milyon ton olacaktır. Bu açık için en az 
700 milyon dolarlık ithalât zorunlu olacaktır. 
Bu nedenle dördüncü demir - çelik üzerinde 
kısaca durmak istiyorum, zamanın elverdiği 
derecede. 

Bildiğiniz üzere, Üçüncü Demir - Çelik'in 
ıSivas ilinde kurulması birçok teknik elemanla
rın ve yabancı mütehassısların raporlarına göre 
öngörülmüş, ama zamanın Hükümetinin yanlış 
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bir tercihiyle Üçüncü Demir - Çelik İskende
run'a kaydırılmıştır. Bu konu kapanmıştır, 
kritiğini de yapmaya şu anda imkân yoktur. 
Ancak, dördüncü demir - çeliğin kurulması 
düşüncesinin hâkim olduğu bir dönemde, Hü
kümetin ve yetkililerin konu üzerinde durma
sını, zamanında kaybolan bir hakkın teslimi
nin yerine getirilmesini dilemekteyim. Bu hak 
Anayascaya da uygun olacaktır, Hükümet 
programına da uygun olacaktır ve kalkınma 
planının dengeli kalkınma felsefesine de uygun 
olacaktır ve dördüncü demir - çeliğin yeri el-
betteki Sivas ili olacaktır. 

Bu meyanda geçen yıl yapılan toplantılarda 
Sivas'ın yine önemli bir sorunu olan Piksat ko
nusuna değilmek istemiyorum. Ancak, kişili
ğine son derece güvendiğim ve saygı duydu
ğum - ki, daha evvel bu konuyu ben ve değerli 
arkadaşım Durakoğlu bu kürsüye getirmiştik -
kişiliğine büyük güven duyduğum Saym Ba-

j kanın bu konu üzerine eğilmesini, Türkiye'de 
ilk defa 10 086 ortağın -ki, yoksul ortağın-
iştirak ettiği, ama bugün dağılmak üzere ol
duğu Piksat hakkında gerekeni Sayın Bakanın 
yapmasını ve bu konuya eğilmesini diliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kangal bir dakikanız 
var. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir konu da, 
-zamanım dolduğu için birkaç kelimeyle üze
rinde durmak istiyorum- bu Türk Otomotiv 
sanayiidir. Bildiğiniz üzere, halen Türkiye'de 
Anadol, Murat ve Renault olmak üzere 3 tip 
taksi imali yapılmaktadır. Ancak, biraz ön
ce arz ettiğim traktör imalinde olduğu gibi 
bunda da gerekli etütler, teknik çalışmalar ye
terli olmadığı için, bugün Türkiye'de bu 3 
taksi imali, önemli bir sorun olarak Türk ka
muoyunun ve teknik elemanların karşısına 
çıkmıştır. Bu konu üzerinde de önemle dur
mak gerekir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bura
da değerli grup sözcülerinin belirttiği ve ben
denizin de Bütçe Karma Komisyonunda her za
man üzerinde durduğum bir konuya da bir iki 
kelimeyle değinmek istiyorum. 

Bu teknik elemanların sorunudur. Yalnız, 
teknik elemanlann değil, bugün tüm Türk 
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Milletinin, tüm kalkınma yolunda olan ulusu
muzun sorunudur teknik elemanlar problemi. 
Her Bakan, Bütçe Karma Komisyonuna gelen 
her Sayın Bakan yapılan tenkitlere, yapılan 
uyarılara karşı bu konu üzerinde önemle du
racaklarını söylemişlerdir, ama bugüne ka
dar bu konuya ciddî parmak basan bir ba
kan, bir şahıs görmedik. Bu konu üzerinde 
de iSayın Bakanın önemle durmasını ve kalkın
ma yolunda olan bir ülkede, teknik eleman so
rununa bir hal çaresi bulmasını diliyor, bu mü
nasebetle Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlıyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ye
terlik önergesi gelmiştir; önergeyi işleme koy
madan önce Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı
na söz vereceğim, onu takiben sıradan bir 
milletvekiline söz vereceğim ve daha sonra da 
yeterlik önergesini Yüce Meclisin oyuna suna
cağım. Buyurun Sayın Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, muh^ 
terem milletvekilleri; her sene bütçelerin mü
zakeresi sırasında; gerek bütçenin tümünün 
müzakeresi sırasında, gerek ilgili bakanlıkla
rın bütçelerinin müzakeresi sırasında, Devle
tin genel politikası, iç ve dış politikası, tüm 
ekonomi meseleleri, sayın milletvekilleri tara
fından burada konuşulur, dile getirilir ve bir 
kritiği yapılır. Bugün de Sanayi Bakanlığı 
bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle aynı hâle şa-
hidolmuş bulunuyoruz. Bu kritiklere başla
madan Önce, muhterem arkadaşlarımın müsa
mahasına sığınarak, evvelce birçok defalar 
arz ettiğim bir hususu burada tekrarlamak isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, eğer bir amme hiz
meti deruhte etmişseniz, Yüksek Meclisin iti
madına mazhar olarak icrayı hükümet etmiş
seniz, sorumlu mevkilerde bulunmuşsanız her 
işinizi tam ve mükemmel surette yapma imkânı 
yoktur. Herkes gibi, sorumlu Devlet adamları 
da, hele memleketimizin içinde bulunduğu 
şartlar nazarı dikkate alınacak olursa, istemeye 
istemeye bâzı hatalara düşmüş olabilirler. Bi
raz önce Demokratik Partinin Sayın sözcüle-
riyle A. P. sözcüleri arasında bazı konuşmalar 
geçti. 
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Muhterem arkadaşlar, bizim bugün benim 
kanaatimce, - samimiyetle buna inanıyorum -
benim kanaatimce gelip dayandığımız nokta, 
«siz şunu yaptınız, şu hatayı işlediniz; biz bu 
hatayı işledik; siz mi çok hata işlediniz, biz 
mi çok hata işledik veya bir hata etmedik de 
siz hata ettiniz» gibi münakaşaları aşmıştır, 
bunları çok geride bırakmıştır. Bugün bizim 
geldiğimiz, bulunduğumuz nokta; (bazı nok
san işlerimiz varsa, eksik işlerimiz varsa, elbir
liğiyle bunları nasıl düzelteceğiz ye memleke
timize, milletimize en iyi şekilde, en kısa yol
dan nasıl hizmet edeceğiz) bunun münakaşa
sını yapma noktasıdır ve kanaatimce bütün 
Meclis bu konu etrafında mutabık olmalı, da
da ziyade (problemlerimizi nasıl halledeceğiz) 
münakaşalar o noktada, yol gösterici bulunma
lıdır. 

Bunu arz ettikten sonra, sözcü arkadaşları
mızın içinde, sanayideki gelişme hızının plan 
hedeflerine ulaşamamış olmasını, bütçelere, 
finansman politikasına ve ekonomi politikasına 
istinadettiren arkadaşlarımız oldu. Bunu, 
Bütçenin tümünü görüşüyormuşuz gibi veya 
Maliye Bakanlığının Bütçesini görüşüyormuşuz 
gibi burada münakaşa etmek istemiyorum; ama 
birkaç rakam zikrederek o ekonomik politika
nın öyle, iddia edildiği gibi sanayinin hızını 
yavaşlatıcı olmadığını o rakamlarla göstermek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar 1971 bütçesinde Ka
sım ayı sonuna kadar tahsil olunan gelir ra
kamları şöyle: 

1970'de 20 338 000 000,1971'de 27 702 000 000, 
1970'ten 1971'e 7 364 000 000 liralık bir artış 
vardır ve bu, % 36 nispetinde bir artışı ifade 
ediyor. 

Türkiye'nin altın ve döviz rezervleri: Ara
lık sonu itibariyle, 1970 'te 416 milyon dolar, 
1971'de 735 milyon idolâr. Değişme: 319 mil
yon dolar. Bir yıldan diğer bir yıla artış nis-
beti % 76,8'dir. 

ihracat : Geçen sene Aralık sonu itibariyle, 
588 milyon dolar, 1971'de 676 milyon dolar. 
88 milyon liralık müspet bir fark mevcut, ih
racattaki artış nispeti yıldan yıla % 15. 

Şimdi bu rakamlar, yıldan yıla ne kadar 
müspet bir gelişme kaydedildiğini gösteren ra
kamlardır ve bunlar bizim kalkınmamızı yavaş-
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latıcı değil, bilâkis hızlandırıcı şekilde rol 
oynamaya müsaidolan rakamlardır. 

Bir arkadaşım burada dedi M; «Finansman 
kanunları kamu sektöründe yatıranları yavaş
lattı; bu suretle kalkınma hızını yavaşlattı» 

Bunu anlayamadığımı itiraf etmek isterim. 
Finansman kanunları kamu sektöründen her 
bangi bir vergi almıyor. Bilâkis finansman 
kanunları, temin ettiği gelirleri yatırımlara 
yöneltici ve ödeme güoü olandan vergi alıcı, 
bmaenaleyh, vergi adaletine uygun kanunlar 
idi. Kamu sektörüne hitabetmediğine göre ve 
o Finansman kanunları içinde de Gümrük Ver
gisi ve saire gibi nispetler de artınlmamış ol
duğundan, Gümrük Vergisi ile ilgili hiçbir de
ğişiklik yapılmamış olduğundan, kamu sektö
rünün ithalâtına da her hangi menfi bir tesi
ri de mevcudolmadığından, Finansman ka
nunlarının kamu sektöründeki yatırımları ya
vaşlattığı hususu ortada kalıyor. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de sanayi
leşme konusunun önemi ilk kez daha Cumhuri
yetin ilânından önce 1923 yılında İzmir'de top
lanan Sanayi Kongresinde anlaşılmıştır ve Bü
yük Atatürk, - her hususta olduğu gibi - bu hu
susta da ilk işareti veren lider olmuştur. O'nun 
şu sözünü burada hatırlatmak istiyorum: «Si
yasî ve askerî muzaff eriyetler, ne kadar büyük 
olursa olsunlar iktisadî muzafferiyetler ile teç
hiz edilmezler ise, husul© gelen zaferler payi
dar olamaz» 

Muhterem arkadaşlar, o kongrenin vardığı 
neticelerden sonra Türkiye'de büyük bir sınaî 
kalkınma hamlesi yapılmıştır. Ancak, Türki
ye'nin şartları ve Türkiye'nin karşılaştığı dış 
tehlikeler, ikinci Cihan Harbi, bu sınaî kal
kınma hamlesini yavaşlatmıştır. 

1963 -1967 dönemini kapsayan Birinci Beş 
Yıllık Plân döneminde % 7 olarak tespit edi
len kalkınma hızı, % 6,7 olarak tahakkuk etti
rilmiştir. Bu dönemde toplam yatınmlann % 
18'ini teşkil eden 12 300 000 000 sanayi sektörü 
yatırımı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Yurt 
içi gelirde sanayiin payı, 1963 yılında (1965 fi-
yatlariyle) 9 700 000 000 Türk Lirası iken, 1967 
yılında 14 800 000 000 Türk Lirasına yüksel
miştir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda % 7 kalkınma hızı
nın gerçekleştirilebilmesi için 111 500 000 000 

Türk Lirası yatırımın yapılması derpiş edil
miştir. Bu miktann 25 milyar Türk Liralık % 
22,4'ü bulan en büyük payı imalât sanayiine 
aittir. İkinci Beş Yıllık Plan, imalât sanayiin
deki gelişmenin; tüketim mallannda, ihracat
ta, ara malarında ithalât ikamesine yönelmek 
şeklinde olacağını öngörmüştür. 

1962 yılında % 67,8 olan tüketim mallan-
nın, imalât sanayii üretimi içindeki payı 1967 
de % 57,2 ve 1972'de ise % 47/8 düşmüş olacak
tır. 

Yatınm mallarındaki gelişmelerin plân he
defi olan % 17,8'in altında % 14 olarak ger
çekleşeceği anlaşılmaktadır. 

Bu arada İkinci Beş Yıllık Plan döneminde 
sanayileşme politikasının, ara mallannın üre
timine ağırlık verdiğine de işaret etmek isti
yorum. 

Vaktinizi almamak için bütün bu söyledik
lerimin detaylarını zikretmekten vazgeçerek 
ananoktalara dokunmakla iktifa edeceğim. 

1972 yılında 39 789 000 000 Türk Liralık sa
bit sermaye yatırımı öngörülmüş, 1 300 000 000 
dolarlık ithalât, 690 milyon dolarlık ihracat he
def alınmıştır. Binaenaleyh 1972 yılının Türk 
ekonomisi bakımından bir hamle yılı olması dü
şünülmüştür. Yatınmlan hızlandırmak yönün
den özel sektör yatınm kotasına da 150 mil
yon Dolar ilâve edilmiştir. Yatınmlann, ka
mu kesimi tarafından % 53,8'i ve özel sektör ta
rafından da % 46,2'si gerçekleştirilecek, 1972 
toplam yatınmlan, 1971 yılı yatırımlanna oran
la % 22,7lik bir artış gösterecektir. En önemli 
artış gören sektörler, % 67 ile madencilik, % 
38,4 ile imalât sanayii, % 34,9 ile enerji ola
caktır. Buna ilâve olarak yeni projeler ara
sında, motor projesini, dişli kutu projesini, sı
naî teçhizat fabrikası ve elektronik sanayi gibi 
yurt ekonomisine çok önemli katkıda buluna
cak projeleri zikretmek mümkündür. 

Muhterem milletvekilleri, 1972 yılında 
1 800 000 işgücü fazlalığı ile giriyoruz. Fazla iş
gücüne işyeri bulmanın, iş sahası bulmanın, 
onlan geçim imkânlanna kavuşturmanın ne 
kadar önemli bir problem olduğunu izaha lü
zum yoktur. Bu problemin hallinde ise, sanayi 
sektörüne ne kadar büyük vazife düştüğünü 
de keza burada uzun uzadıya isah etmek lü-

% zumsuzdur. Bu sebeple - arkadaşlanmdan bir-
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çoğu haklı olarak temas ettiler - Sanayi Ba
kanlığına da önemli görevler düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, iSaym Selâhattin Gü
ven arkadaşımız da işaret ettiler, Sanayi Ba
kanlığının bütçesini tetkik etmişler ve bu büt
çede, Sanayi Bakanlığının görmesi lazımgelen 
İbazı 'hizmetlerin yer olmadığını, bunlara öde
nek ayrılmadığını müşahede buyurmuşlar. 

Muhterem milletvekilleri, Sanayi Bakanlı-
;ğının,birkaç yıl öncesinden başlayarak bütçe
lerine bakılacak olursa organize sanayi bölgele
ri ve küçük sanayi siteleri ile ilgili ödenekler 
bu bütçelerden çıkarıldığı takdirde Sanayi Ba
kanlığının bütçesinin, çok küçük bütçeleri 
olan bakanlıklar arasında yer aldığı görülür. 

Bir arkadaşımız da Sanayi Bakanlığının is
mine «Teknoloji»-kelimesinin ilâve edilmesine 
değinmişti. 

Sanayi Bakanlığının, Cumhuriyet devrinde
ki isimlerine bakılacak olursa, evvelâ bunun 
«işletmeler Bakanlığı» olarak kurulduğu, bilâ-
hara muhtelif tarihlerde isim değiştirdiği gö
rülür. Bu isim değiştirme meselesine şunun 
için temas ediyorum: 

Muhterem arkadaşlar, Sanayi Bakanlığı 
bu söylediğim ödenekler dışındaki ödenek ile 
hangi fonksiyonu ifa edecek ve fonksiyonunu 
nasıl ifa edecek diye tıpkı Selâhattin Güven ar
kadaşımız gibi düşündüğümüz zaman şimdiye 
kadar bu Bakanlığın ismi «Sanayi Bakanlığı» 
olmasına rağmen «İşletmeler Vekâleti» olmak
tan öteye pek fazla geçemediği anlaşılır. Biz 
bu dönemde Sanayi Bakanlığını, Türkiye'nin 
sanayi politikasında sözü olan, o politikanın 
nâzımı ve o politikanın icrasından, tatbikin
den sorumlu, memleketin bütün sanayi mese
lelerinde yönetici olarak, yol gösterici olarak 
bilgi sahibi ve hakikaten ismine uygun ve Sa
nayi Bakanlığı olarak teşekkül etmesi zarure
tine inanıyor ve buna çalışmaktayız. 

Şimdi, bir hususu arz edeceğim: 
Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz, Teş

vik ve Uygulama Dairesi büyük bir kısmıyla 
Sanayi Bakanlığına bağlandı. Hem Sanayi Ba
kanlığı olacaksınız, hem de plan ve program
lara uygun yatırımların teşvikinde siz söz sa
hibi olmayacaksınız, o işi siz yönetmeyecek
siniz, bunu anlamak kolay kolay mümkün de
ğildir. Biz bu suretle Sanayi Bakanlığının bir 
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noksanlığını tamamlamış bulunuyoruz, önü
müzdeki yıllarda hiç değilse anaistikâmetleri 
itibariyle Sanayi Bakanlığı, sanayi politikasın
da ve onun icrasında söz sahibi olan bir Ba
kanlık haline gelmeye çalışacaktır, ümidim 
odur iki, gelecektir de. 

Sayın önsal arkadaşımız sözlerine başlarken, 
«Şimdilik ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
olan Bakanlık..» diye söz etti. Bu Bakanlığın, 
biraz önce arz ettiğim gibi, Cumhuriyet döne
minde hangi isimleri taşıdığı bir etüt konusu 
olup da, bir liste halinde böyle sıralandığı za
man, «şimdilik» tâbirine hak vermemek müm
kün değil. Bundan sonra daha müstakar, hem 
ismi itibariyle, hem de konuları itibariyle da
ha müstakar bir Bakanlık olmasını ben de ar
kadaşım gibi temenni ediyorum. 

Ancak, arkadaşımızın bir mütalaası oldu, 
«Sayın Bakanı takdir ediyorum, her halde bu 
ismin de değişeceğini düşünerek, teknoloji ko
nusunda Bakanlık hiç bir şey yapmadı, bir 
atalet içerisinde, bu ataleti ben yine müspet 
yönden alıyorum» dedi. Her halde arkadaşım, 
bu sözleri ibiraz da espiri havası içerisinde söy
lemiştir. Yalnız ben kendisine şunu hatırlat
mak istiyorum ki, teknoloji konusunda öyle 
1 - 2 ayda karar verilip tatbikata geçmek ve bü
tün ileri teknolojileri Türkiye'ye transfer edip, 
onlardan faydalanılmak hususunu sağlamak 
elbette ki mümkün değildir. 

Ayrıca, arkadaşım şuna da kanidir tahmin 
ediyorum; bir teşkilâtı kurarken, acele bir 
kuruluşa gitmemek lâzımdır. İsabetli kurabil
mek için onu iyi tetkik etmeli, iyi incelemeli 
ve ondan sonra karar vermelidir. Hattâ, o 
teşkilâtın başına getireceğiniz şahısları, o teş
kilâtta çalışacak Devlet memurlarını o işin eh
li olanlar arasından seçmek gerekir. Bu açı
dan hâdiseye bakılınca, Sanayi Bakanlığının 
Teknoloji Bakanlığı olah beri, 2,5 ay kadar 
bir zaman geçtiği de nazarı dikkate alınınca, 
arkadaşımızın bu konuyla ilgili olarak tam bir 
atalet mevcudolduğu tarzındaki iddiasına hak 
vermek mümkün olmaz. 

Muhterem arşadaşlar, bazı işler sükut için
de, sessiz sedasız başarüır. Onun alâyişi, 
propagandası yapılmadan başarılır. Bunlara 
bakarak, bu konuda, Sanayi Bakanlığında 
hiç bir şey yapılmıyor, demek doğru olmaz. 
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Muhterem arkadaşlarım, Sayın önsal ar
kadaşımız, - münakaşalara da sebeboldu - Elâ
zığ (Süper Fosfat Fabrikasından bahsettiler. 
Bu konuyu bütün detayı ile burada izah edecek 
değilim. Elâzığ Süper Fosfat Fabrikası tamam
lanmış olduğu halde, Maden ve Ergani'deki 
asit tesislerinde kâfi miktarda asit sülfirik el
de ©dilememesi dolayısiyle uzun süreden foeri 
çalışmıyor. Başka yerden asit naklederek fab
rikanın çalıştırılması işi ise, bir hesap • kitap 
meselesidir ve asit de öyle kolayca nakledilive-
ren mevaddan değildir. 

Simidi bu bahsi şu sözlerimle kapatmak isti
yorum. Milyonlarca lira yatırılarak kurulmuş 
olan bir fabrikanın çalışamaz halde bulunması
nı, kusuru kimde olursa olsun kapasitenin çok 
altında çalışmasını tasvibetmek mümkün değil
dir. 

Bunu Bakanlıkta arkadaşlarımızla mü
nakaşa ettik, meselenin üzerindeyiz. Tabiî, 
Eneri Bakanlığı Bütçesi henüz görüşülmedi, 
asit sülfirik tesislerindeki gecikmenin sebebi
nin ne olduğunu tahmin ediyorum ki, muhte
rem arkadaşım burada izah ederler, arkadaş
larım kendisine de sorarlar. Bizim yaptığımız 
çalışma, Elâzığ'daki Gübre Fabrikasını için
de bulunduğu durumdan biran önce çıkarmak 
noktasında toplanmaktadır. Bakanlıkta bu
nunla ilgili olarak birkaç da toplantı yaptık. 
Hâdiseyi önümüzdeki günlerde demiyorum, 
önümüzdeki aylarda çözebileceğimi ümidedi-
yorum. 

Demokratik Parti Sözcüsü arkadaşımız, ser
maye piyasasının teşviki hakkındaki kanunun 
bir an önce çıkartılması temennisinde bulundu. 
Kendisinin bu temennisine aynen katılıyorum. 
ıSermaye piyasasının teşviki hakkındaki kanun 
tasarısı Maliye Bakanı bulunduğum sırada 
-arkadaşlarımız takdir ederler, işimize gücü
müze ve içinde bulunduğumuz devalüasyondur, 
Personel Kanunudur, vergi kanunlarıdır- o 
meşgalelerimize rağmen, evvelce kadük olan 
tasarı komisyonlardaki görüşmelerden ve yapı
lan değişikliklerden de istifade edilerek yeni 
bir şekle konulup sevk edilmiş bulunmakta idi. 

Halen bu tasarı, zannediyorum Meclisimi
zin bir geçici komisyonundadır ve arkadaşla
rımızla birlikte ben de toir şey yapabileceksem 
kendilerine yardımcıyım, emirlerindeyim. Bu 

25 . 2 . 1972 O : 1 

talsarının bir an önce kanunlaştırılmasına çalı
şalım. 

Sayın önsal, bir de motor sanayiinin kurul
ması hususuna değindi. Bu konunun da üzerin
de önemle durdu. Evvelce şöyle denilmişti, bu 
Bakan da Senatoda veya komisyonda ciddî ça
lışmalar var dedi. 

Arkadaşımız bu sözleriyle, bu işin bir an 
önce kuvveden fiile çıkarılması temennisinde bu
lunmuştur. Sözlerinin özü ve mânası budur. 
Bu temenniye hiç bir arkadaşımın katılmaması 
mümkün değildir. Yalnız, arkadaşımız kendi 
üslubu içerisinde bu temenniyi izhar ettiler. 

Gayet tabiî, takdir buyurursunuz ki, mo
tor sanayii öyle küçük bir iş değildir ve arz 
ettiğim gibi ilk kuruluşta hata yapmamak için 
ne kadar ciddiyetle üzerinde durulsa azdır. 
Bir defa Türkiye'nin şartlarına uygun tarzda 
nasıl bir motor sanayii kurulabilir? Bu hu
susta tetkik edip, inceleyip, etüt edip karara 
varacaksınız. Saniyen en uygun motor tipi 
hangisidir, bunu inceleyip bulacaksınız. Üçün
cü olarak, bunu kim kurmalıdır, nasıl kurul
malıdır? -Hattâ münakaşa zemini olarak -
kamu sektörü tarafından mı kurulmalıdır sade
ce, yoksa özel sektörle birlikte mi kurulmalı
dır, yabancı sermayesiz mi kurulmalıdır, ya
bancı sermaye ile mi kurulmalıdır? Bu husus
larda bir karara varacaksınız. Varacağınız 
karar yanlış olmamak için gayet tabiî gerekli 
incelemeleri de yapacaksınız. 

iş bu safhadadır. Biran önce gerçekleşme saf
hasına intikalini en az arkadaşım kadar ben de 
arzu etmekteyim. 

Arkadaşımız bir de, sanayiye uzun vadeli 
ve düşük faizli kredi verilmesi konusu üzerin
de durdu; doğrudur. Hem işletme sermayesi 
olarak sanayie müsait şartlarla kredi bulun
ması, hem de yatırım safhasında düşük faizle 
kredi bulunması, Türkiye sanayiinin önemli bir 
sorunudur. Bu sorun da halledilmek gereklidir. 
bunun üzerinde de duruyoruz. 

Arkadaşımız; Ünye, Mardin, Bolu ve Kars 
fabrikalarının gecikme nedenlerini sordular. Bu 
husustaki cevabım şu olacak : 

Bir çimento fabrikasının kuruluş süresi, si
pariş işlemleri, proje faaliyetleri, yerli imalât, 
inşaat ve montaj gibi faaliyetlere taJbi olup, ta
mamı 3 yıllık bir süre ifade eder. 18 - 24 aylık 
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süre, bu faaliyetin bir kısmını teşkil etmekte 
olup, önceden kurulmuş olan bütün projeler el
de mevcut tesislerin aynen tekrarı halinde 
mümkündür. 

Ünye, Mardin ve Bolu fabrikaları, Ordu 
Yardımlaşma Kurumu ve mahallî ortakların iş
tirakiyle karma teşebbüs niteliğindeki şirket
ler eliyle gerçekleştirilmektedir. Makina tesi
sat ihaleleri 1969 ve 1970 yılında ikmal edilerek 
faaliyete alınan bu tesislerde gecikmelerin ne
deni, esas itibariyle 933 sayılı Teşvik Kanunu
nun iptal edilmesi dolayısiyle finansman sıkın
tısına düşmeleri ve transferlerin zamanında ya
pılamamasından ileri gelmiştir. % 85 oranında 
yerli imalâtla gerçekleştirilmeye çalışılan bu 
fabrikaların dış siparişleri de gelmeye başla
mıştır. Montajlarına bu yıl başlanacak olan 
bu fabrikaların 1973 yılı sonuna kadar işletme
ye alınmalarına çalışılmaktadır. 

Türkiye Çimento Sanayii Türk Anonim Şir
ketinin bir teşebbüsü olarak kurulmakta olan 
Kars Çimento Fabrikasında gecikmenin nedeni 
ise, tamamen iç finansman teminindeki müş
külâttan ileri gelmiştir. Bu proje için Devlet 
Yatırım Bankasından tahsis edilen kredi, 1970 
ve 1971 yıllarında alınamamış bulunduğundan, 
Planlama Müsteşarlığınca imkân teminine değin 
ertelenmiştir. 

Buna rağmen, Türkiye Çimento Sanayii 
Türk Anonim Şirketi, kendisinin dar öz kay-
naklariyle bu proyeji durdurmamış ve imkân
ları oranında yürütmeye devam etmektedir. 

lBu fabrikanın işletmeye alınması, elektrik 
enerjisinin teminine bağlı olarak bir yıl ertele
me ile, 1974 yılı sonunda mümkün olacak gibi 
görünmektedir. 

Sayın sözcü arkadaşımız Selâhattin Güven, 
Ortak Pazar konusuna değindi, diğer bir çok 
arkadaşlar gibi. O konudaki mütalâam şudur : 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Ortak Paza
ra tam üye olarak dahil olacağı tarihte, Ortak 
Pazar sanayii ile rekabet edecek güçte olmalı
dır; fiyat bakımından rekabet edecek güçte ol
malıdır, kalite bakımından rekabet edecek güç
te olmalıdır. 

Bu konu ile ilgili olarak Sanayi Bakanlığı
na önemli görevler düşmektedir. Sanayi Bakan
lığı böyle bir çalışma içerisine girmek üzeredir. 
Hangi sanayi dalında, hangi fabrikaların bu 

açıdan bakılınca ne gibi problemlerle karşılaş
tıklarını veya karşılaşacaklarını evvelâ tespit 
etmek gerekiyor. Bu tespitten sonra da arz et
tiğim rekabet gücüne ulaşabilmeleri için ne gi
bi tedbirler alınması gereklidir, bunları tayin 
ve tespit gerekiyor. Ondan sonra da o tedbirleri 
uygulama konusunda Sanayi Bakanlığının ken
di üzerine düşen vazifeyi ifaya çalışması icabe-
diyor. 

Selâhattin Güven arkadaşımızın, Sanayi Ba
kanlığının kendisine mevdu görevleri lâyıkı 
veçhile ifa etmesi konusundaki temennilerine, 
biraz önce izahatım sırasında katıldığımı ifâde 
etmiştim. 

«Kalite kontrol konusunda Türk standartla
rı ve standardizasyon faaliyetleri dolayısiyle 
tespit edilen standartlara uyulup uyulmadığı 
konusunda Sanayi Bakanlığı müessir şekilde 
faaliyette bulunmalıdır, bunun için de buna uy
gun tarzda teşkilâtlanması gereklidir. 

Bütçede yeteri ödenek olmasa bile, Bakan
lığın bu görevleri başarmaya çalışacağına 
eminim.» tarzındaki sözlerine teşekkür ediyo
rum. 

Güven Partisinin sayın sözcüsü Nebil Oktay 
arkadaşımız gayet olumlu bir konuşmayla Tür
kiye sanayiinin nasıl olması lâzımgeldiği husu
sunda, not edebildiğime göre, ondan fazla ted
bir sıraladılar. Bu tedbirlerin isabeti hususun
da kendisine hak vermemek mümkün değil. 

Meselâ arkadaşımız dediler ki : Asgari eko
nomik kapasitede olmak, öyle çalışmalı sanayi 
tesisleri... Aksini iddia etmek mümkün değil. 

«İhracata yönelmelidir» dedi. Bunu da mü
nakaşa mümkün değil. 

«İleri teknolojiyi takibetmeli.» Bu da doğ
rudur. 

Yalnız arkadaşımız bölgelerarasında sana
yi yatırımlarının dengeli bir şekilde dağılma
sı hususunu oldukça bariz bir şekilde bu kürsü
den ifade ettiler. Bu konu daha evvelki yıllar
da da Meclislerimizde münakaşa edilmiştir. Bu 
husustaki kanaatim şudur : Millî Plana enteg
re olacak bir bölge planı yapılması fikri doğru
dur. Bölgelerarasında sanayi yatırımlarının den
geli bir şekilde dağılması fikri de doğrudur. 

Ancak, sanayi yatırımı yaparken birtakım 
anakaidelere riayet mecburiyeti vardır. Gelişi
güzel bu yatırımları kurmak, tevzi etmek müm-
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kün değildir. Nerede, hangi yatırıma gidilebi
lir, onun iyi araştırılıp tespit edilmesi lâzımdır. 
Bunun için arz ediyorum; millî kalkınma plan
larımıza entegre olan, o planın bir kolunu teş
kil eden bir bölge planı yapılmasiyle bu işin 
içinden çıkabileceğimizi tahmin ediyorum. 

Arkadaşımız gönüllü tasarruflar halka açık 
anonim şirketlere gitmelidir, dediler. 

Biraz önce Sermaye Piyasasının Teşviki Ka
nunu hakkındaki sözlerimle arkadaşımıza cevap 
vermiş bulunuyorum. Ancak, bu işin önemini 
burada bir cümle ile belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, yatırım yapılabilmesi 
için elbetteki finansman imkânlarına kavuşul
ması lâzımdır. Sadece bütçeden finansman, 
vergi alarak finansman noktasında kalınmama
lıdır. Arkadaşımızın da temas ettiği gibi, gö
nüllü tasarrufların sanayi alanlarına akmasını 
ve orada bir sermaye olarak kullanılmasını sağ
layacak tedbirlerin alınması gereklidir. Bir çok 
yabancı memleketlerde küçük tasarrufların sa
nayie yöneltiîmesiyle büyük işler başarıldığı 
görülmektedir. Türkiyemizde de biran önce bu 
yolun tutulması zaruretine kaani bulunuyoruz. 

Arkadaşımızın bir mütalaasına daha temas 
edeceğim: Kendileri, teşvik tedbirleri gecik
mesin, diye bir temennide bulundular. Bu te
mennilerine de aynen katılıyorum. Bilindiği 
gibi 933 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptalinden sonra halen teşvik tedbiri 
olarak elimizde yatırım indirimi ve gümrük 
taksitlendirilmesi gibi tedbirler kalmıştır. Bu
nun, sanayi yatırımlarını teşvike yetmeyeceği 
aşikârdır. Teşvik Uygulama Dairesi halen bu 
tedbirler üzerinde çalışıyor. Bu tedbirlere göre 
teşvik ediyor. Teşvik Uygulama Dairesinde pro
je olarak milyarları aşan yatırım talepleri mev
cuttur, beklemiştir. Bu teşvik tedbirlerinin bir
an önce çıkartılmasını bekliyor. Bu konu ile il
gili olarak bir kanun tasarısı hazırlandı, gaze
telerde gördüm, Ticaret Vekili arkadaşımız da 
'beyan etmiş, tasarıyı birlikte hazırladık, yakın
da son şeklini vererek meclislere sevkedebilece-
ğimizi ümit ediyoruz. 

Bahir Ersoy arkadaşımız burada sanayi ya
tırımlarının bütçeye, finansmanla ilgisini plan 
ve programlarla ilgisini izah ettiler. Bütçe Ko
misyonu adına konuşan arkadaşımız kendileri
nin bu mütalaalarına cevap vermiş bulunüyor-
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I 1ar. Ayrıca bu konular daha ziyade bütçenin 
tümü üzerinde, gerek başlangıçta, gerek sonun
da görüşülecek konulardır. Finansman konula
rı Maliye Bakanlığını ilgilendiren konulardır. 
Gayet tabiî, Sanayi Bakanı olarak finansman 

I konusunda, programlanmış, yapılması planlan
mış yatırımların finansmanı konusunda hiçbir 
güçlükle karşılaşıknamasmı istiyorum ve bunu 
temenni ediyorum. Biz Sanayi Bakanlığı olarak 
bu hususta elimizden geleni yapacağız. 

Arkadaşımız, Mecliste çok konuşulmuş bazı 
hususları da burada dile getirerek; teşvik ted
birleri montaj sanayiine, gazoz sanayiine uy
gulanıyor dedi. <kiBöyle montaj ve gazoz sanayii 
ile Türkiye kalkmmaz» diye de ilâve ettiler. 

I Doğrudur, bir memleket montaj sanayii ile 
i veya gazoz sanayii ile kalkmmaz ama arkada

şımızın burada söylemediği ve sadece montaj 
olmayan, gazoz sanayii olmayan sanayiler de 
mevcut. Büyük tesisler kurulmuş ve kurulmak
tadır, Arkadaşımız bunlardan bahsetımedi. 

Nedense bazı arkadaşlarımız, montaj sanayi
mden bahsederler de şöyle dev tesislerden, bü
yük sanayi yatırımlarından bahsetmemevi ter
cih ederler, iskenderun'da üçüncü demir çılik 
tesisleri kuruluyor ve büyük bir tesistir. Bun
dan bahsedilmez, ayrıca kurulup işletmeye açıl
mış tesisler var. Birkaç tanesini ben burada zik
redeyim; Dalaman Kâğıt Fabrikası, Aksu Kâğıt 
Fabrikası, Çaycuma Kâğıt Fabrikası, Samsun 
Gübre Fabrikası, Petro - Kimya Tesisleri, Ali
ağa Rafinerisi, Sümerbank Adana iplik Fabri
kası, Bandırma Sülfirik Asit Fabrikası, Sam
sun Bakır Tesisleri. Başlamış işler arasında; 
Seydişehir Alüminyum Kompleksi, Petro - Kim
yanın tevsii, çimento falbrikalarmm tevsii Af
yon - Antalya - Balıkesir Kâğıt fabrikalarının 
projeleri ve bunlara başlanmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu Vesile ile bir noktaya işaret etmek isti

yorum; Türkiye'nin meselelerine doğru açıdan 
yaklaşmadıkça, bir konuyu burada tenkit konu
su yaparken onun m,üspet taraflarını da, müs
pet icraatını da burada belirtmedikçe ve buna 
alışmadıkça bu tutum Türkiye'de demokratik 
rejime zararlı olmaktadır ve zararlı olmuştur 
da. 

j Arkadaşımız, kredi konusuna da temas etti. 
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Mulhterem milletvekilleri; 
Türkiye de sanayie kredi, ziraate kredi bir 

önemli sorun olarak devam ediyor. Türkiye Sa
nayime müsait şartlarla ihtiyacı olan krediyi 
temin ettiğimizi, iddia etmemiz mümjkün değil
dir. Türkiye ziraatihe de müsait şartlarla, onun 
muhtacolduğu krediyi verdiğimizi iddia etmek 
mümkün değildir. Fakat bunun kusurunu ne 
şimdiki Hükümete, ne de bundan evvelki hü
kümetlere yüklemek de mümkün değil. 

Bir gerçek vardır, o da şudur: Türkiye ge
lişme halinde olan sınaî kalkınmasını, sosyal ve 
kültürel kalkınmasını yapmak mecburiyetinde 
olan bir memlekettir. Her az gelişmiş memleket
te görülen birtakım araz Türkiye'da de mev
cuttur. İşte plan ve programlar ve gelmiş, geç
miş hükümetler buradan Türkiye'yi çıkarmak, 
az gelişmişlikten kurtarmak istiyor. Gayet tabiî 
bazı problemlerimiz olacak. 

Arkadaşımızın kredi dağılımı üzeride konu
şurken verdiği rakamlar, birçok defalar bu kür
süden verilmiş ve münakaşası yapılmış, cevap
ları da verilmiştir. Cevaplar arasında şunlar 
vardır: Türkiye'de sanayie verilen krediler ola
rak gösterilen sadece, Sınaî Kalkınma Bankası
nın verdiği kredilerle İstanbul Sanayi Bankası
nın verdiği kredilerdir. Bunun dışında normal 
ticaret bankaları da sanayie kredi veriyorlar. 
Ama kredi tasnifi böyle yapılmamıştır. Ticarete 
verilen krediler içinde sanayie verilen krediler 
de vardır. 

Bir tasnif yaptığımız zaman; öyle ilk nazar
da görüldüğü kadar sanayie verilen kredinin 
düşük olmadığı anlaşılıyor. Bakınız ben bura
da sanayei yeterli derecede kredi verilmektedir 
diye iddia etmiyorum. Sanayinin ikredi ihtiyacı 
müsait şartlarla temjim edilmiştir de demiyorum. 
Ama rakamların bir özelliğine burada temas 
ediyorum ve o rakamlara istinaden bu özellik 
nazarı itibara alınmadan bazı beyanlarda bulu
nulursa hata edilebileceğini anlatmak istiyo
rum. 

Arkadaşımız organize sanayi bölgelerinin ne 
safhada olduğunu sordular. Manisa organize sa
nayi bölgesi ikmal edilerek hizmete açılmıştır. 
Konya organize sanayi bölgesinin inşaatı devam 
etmektedir. 1972 yılında tamamlanacaktır. Ga
ziantep ve Eskişehir sanayi bölgelerinin inşası
na ait anlaşmalar imza edilmiştir. 1972 yılında 

başlanacak, her iki bölgede üç yıl çalışmalar ya
pılacak ve üç yıl sonunda da tamamlanacak, 
program böyledir. Erzurum sanayi bölgesi için 
arsa temini hususundaki çalışmalar devam et
mektedir. 

Adana, Kayseri ve diğer bazı illere ait çalış
malar devam ediyor. Bu illere ait karamama 
teklifi yapılmıştır Sanayi Bakanlığından, halen 
planlamada bulunmaktadır. 

Arkadaşımızın el sanatlariyle ilgili sorusu 
olmuştu: El sanatlarının geliştirilmesi, boş za
manlanın değerlendirilmesi, ailelere yeni gelir
ler sağlanması amaciyle il ve ilçelerde halıcılık 
Siirt battaniyeciliği, trikotaj, dokuma çorapçı
lık konusunda kurslara devam edilmektedir ve 
kurstan mezun olanlara müstahsil hale gelme
leri için tezgâhlar 1/4 bedeli ile verilmekte ve 
bu bedel de taksitler halinde tahsil olunmakta
dır. Ayrıca küçük sanat kooperatifleri halinde 
birleşmeleri teşvik edilmekte, bu kooperatiflere 
düşük faizli kredi yardımı yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Baihir Ersoy arkadaşımız bu kürsüde 

birçok defalar münakaşası yapılmış olan bir ko
nuyu Sanayi Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi 
vesilesiyle bir defa daha dile getirdiler; o da 
yabancı sermaye konusudur. Tabiî bir defa da
ha dile getirilmiş olduğu için, bir defa daha ce
vap verme zarureti ile karşıkarşıya bulunuyo
rum. 

Benim kanaatimce yabancı sermaye konusu
na şu açıdan bakmak lâzımdır: Hepimizin itti
fak ettiğimiz bir nokta mevcut, o noktada şu; 
Türkiye'nin kalkınmasını biran önce sağlayalım 
diyoruz. Türkiye 'nin kalkınmasını yaparken de 
yatırım yapmak, sanayi yatırımı yapmak, yeni 
sınaî tesisler kurmak lâzımdır diyoruz. 

Arkadaşımız da bu konuya temas ettiler, bu 
bir finansman meselesidir ve finansman konu
sunu da ikiye ayırmamız mümkündür; iç fi
nansman meselesi, dış finansman meselesi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin ödemeler dengesi şu on yıla ge

linceye kadar kronik şekilde açık veren bir 
ödemeler dengesi olarak gelmiştir. Bu son yıl
da da dış ticaret dengesi açıktır, bir arkadaşı
mız da söyledi, önemli miktarda açıktır dış ti
caret dengesi. Şimdi yatırımları yapmak mec
buriyetindesiniz. Yine arkadaşım zikretti; nüfu-
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sumuz % 3'e yakın bir nispette artıyor, dura
mazsınız, mutlaka yatırım yapmanız lâzım, mut
laka iş sahası açacaksınız, durmak mümkün de
ğil. Şu halde finansmanı nasıl sağlayacaksınız? 
Bilhassa dış finansmanı nasıl sağlayacaksınız? 
Kendi imkânlarınız varsa elbette ki, kendi im
kânlarınızla yapmak müreccahtır, elbette ki, 
onu tercih edeceksiniz. Ama kendi imkânlarınız 
yetmiyorsa müsait şartlarla dış kaynaklara mü
racaat edeceksiniz, işte burada yapılan da bu
dur. İster borç şeklinde olsun, borcun da bir had
di hududu vardır, istediğiniz kadar krediyi dü
şük faizle borç alamazsınız, ister ya/bancı ser
maye şeklinde olsun, Türkiye'nin kalkınmasını 
bilgili ve şuurlu olarak plan ve programlara 
uygun olarak yapmak mecburiyeti karşısında 
elbette ki, yabancı sermayeden de istifade et
mek gerekir. 

Arkadaşım eğer şunu söylüyorsa o noktada 
onunla ittifak halindeyim; yabancı sermaye 
Türkiye'nin menfaatlerine uygun olarak gelme
lidir. Burada yabancı sermayenin menfaatleriy-
le Türkiye'nin menfaatlerini telif etmek mühim
dir. Yoksa yabancı sermayenin sureti katiyede 
karşısına çıkıp bu imkândan Türkiye faydalan
dırılmasın diye birşey söylemek mümkün değil 
bu şartlar içinde, hatalı olur. 

Ayrıca, yabancı sermaye Türkiye'ye geldik
ten sonra ekonomiye katma değer tarzında kat
kılarda bulunuyor. Çalıştırdığı işçilere ücret 
veriyor, Kurumlar Vergisini ödüyor, yabancı 
teknolojiyi size getirmiş oluyor, âtıl duran bazı 
yeraltı ve yerüstü servetlerimizi işliyor ve hare
kete geçiriyor. Bütün bunları görmemezlikten 
gelerek yabancı sermaye aleyhtarlığı yapmak 
zannediyorum ki ^memleketimizin gerçeklerine 
uygun düşmüyor. 

Arkadaşımız, Ereğli Demir Çelik fabrikala-
rındaki Ayşe adlı fırın hakkında da arıza dola-
yısiyle mütalâalarını bildirdiler. 

Ereğli Demir - Çelik tesisleri tamamiyle özel 
sektör statüsüne tabi olarak kurulmuştur. Ereğ
li Demir Çelik tesislerini bir İktisadî Devlet Te
şekkülü gibi nazara almak ve öyle mütalâa et
mek doğru olmaz; onun özel bir statüsü vardır. 

Bununla birlikte, arkadaşımızın temas ettiği 
konuya, aydınlığa kavuşması için arzı cevap 
eyliyorum. 

Ayşe adlı fırının delinmesi Sanayi Bakanlı
ğınca da tetkik ettirilmiştir. Arızanın tuğla 

aşınması sebebiyle meydana geldiği tespit olun
muştur. Bu işi tetkik edenler teknik ve idarî 
herhangi bir kusur bulunamayacağı neticesine 
varmışlardır. 

Şirket idarecileri sabotaj iddiasında bulun
mamışlar, güvenlik makamları sabotaj nokta
sından tetkikte bulunmuşlardır. 

Bu fabrikanın statüsüne göre, bir ay müd
detle işine gelemeyen - mevkufdyet hali bile ol
sa - işçilerin işine son verilmek gerekiyor. Ya
pılan muamele statüye uygun bir harekettir. 

Sayın Bahir Ersoy arkadaşımız bacada bir 
arıza, bir inşaat hatası varmış tarzında bir be
yanda bulunmuşlardı. Bana arkadaşlarımız di
yorlar ki, yüksek fırınlarda genel manada baca 
yoktur; çünkü bu tesislerde gaz kıymetlendir
mesi yapılır... 

Sayın Ekrem Kangal arkadaşımız kişisel 
mütalâalarını ifade ederken benim kişiliğime 
olan güvenini izhar buyurdu. Bu kürsüde konu
şan diğer bütün arkadaşlarımız, aynı kelimeler
le olmasa bile, benim nâçiz hakkımda bu tarzda 
lütufkâr beyanlarda bulundular. Kendilerine 
şükranlarımı arz ediyorum' 

Sayın Ekrem Kangal arkadaşımız üçüncü 
Beş Yıllık Planın hazırlıklarında Sanayi Ba
kanlığının söz sahibi olması lâzımıgeldiği konu
suna temas ettiler. Sanayi Bakanlığı kendisiy
le aynı fikirdedir ve bu plan çalışmalarına ken
disini ilgilendiren açıdan katılıyor. 

Arkadaşımız bazı traktör fabrikalarının çok 
kâr ettiğini ve buna rağmen de fiyat yüksel
tilmesi talebinde bulunduklarını ifade ettiler. 
Sanayi Bakanlığı, kendisine mevdu görevler 
arasında, fiyat tespit ederken hiçbir inceleme 
yapmaksızın, firmaların taleplerine uygun ola
rak hemencecik bir fiyat tespit etmiyor; gerekli 
incelemeleri yaptıktan sonra; talep haklı mıdır, 
değil midir, bunu inceden inceye araştırdıktan 
sonra fiyat tespit ediyor. Bu hadisede de böyle 
yapılacaktır. 

Bazı malların fiyatlarının çok yüksek oluşu 
konusu üzerinde de Bakanlıktaki ilgili daire 
durmaktadır. 

Arkadaşımız, «Sanayi dış rekabete dayana-
bilmeli,» şeklinde bir mütalâada bulundular. 
Ortak Pazar dolayısiyle arz ettiğim mütalâalar 
arasında aynı fikirde olduğumu beyan etmiştim. 
Bunu hatırlatıyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, Sayın Ekrem Kangal 
arkadaşımız, kendisinden önce konuşan diğer 
arkadaşlarımızla 'birlikte, teknik personelin so
runlarının biran önce halledilmesi temennisinde 
bulunmuştur. 

Birçok defalar beyan ettim; tekrarında fay
da görüyorum: 1327 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu huzurunuzda görüşülürken, o tarihte 
sorumlu kişi olarak, bu kanundaki yan ödeme 
sisteminin teknik personel ile sağlık personelin 
gördükleri hizmetin özelliği nazarı dikkate alı
narak getirilmiş olduğunu ve işgüçlüğü, iş ris
ki, fazla çalışma ücreti, teminindeki güçlük tar
zındaki yan ödemelerle ilgili maddelerin bu se
beple kanunda yer almış olduğunu ifade etmiş
tim. 

Bu maddelerle ilgili olarak yapılan çalışma
lar henüz tatbike konulamamıştır. Bu konuda 
büyük ıbir gecikme olmuştur ve bu gecikme za
rarlı da olmuştur. Sanayi Bakanı olarak, teknik 
personelle direkt endirekt teması bulunan bir 
bakanlık olarak, biz, bu meselenin biran önce 
halledilmesi arzusundayız ve bunu takibediyo-
ruz. Zannediyorum ki, Mart ayı içerisinde bu 
konu bir hal tarzına kavuşacaktır. 

Teknik elemanları, mühendislerimizi, yüksek 
mühendislerimizi ihmal etmek hiçbir zaman ba
his konusu değildir. Onların gördükleri işin 
ehemmiyetini anlamamak bahis konusu olamaz. 
Bütçe Komisyonunda da söyledim, Senatoda da 
söyledim; Türkiye'nin sınaî kalkınması imarı 
mühendislerimizin, yüksek mühendislerimizin 
elleriyle olacaktır. 

Arkadaşlarımız evvelâ Türkiye'de çalışmak 
istiyorlar. Hiçbir mühendis arkadaşımız, hiçbir 
sebep yokken dışarıya gitmek istemiyor. Yalnız 
onların meselelerinin burada halledilmesi ve ra
hat çalışma imkânlarına kavuşturulmaları el
bette ki, lâzımdır. Biz de bunun çarelerini araş
tırıyoruz ve arz ettiğim gibi kısa zamanda bu
na bir hal tarzı bulunabileceğini ümidediyoruz. 

Sayın Kangal arkadaşımız Dördüncü Demir 
Çelik tesislerinin Sivas'ta kurulması temennisin
de bulundular. Bir vesileyle biraz önce de arz 
ettim; tesisler kurulurken ilmin icaplarına, tek
niğin icaplarına uygun olarak, isabetli bir tarz
da kurulmalıdır. Elbette ki, Sivas'ımızda mev
cut demir cevherlerinin değerlendirilmesi arzu 
edilen bir husustur. Dördüncü Demir Çelik te

sisleri kurulacağı zaman gerekli tetkikat yapıl
dıktan sonra müsait bulunursa Sivas'ta kurulur. 
Arkadaşımızın temennisine ben de katılıyorum. 

Arkadaşımızın Pik - Sat Şirketiyle ilgili be
yanları oldu. Sivas'ta kurulan Pik - Sat Şirketi, 
Sivas'ta 200 bin ton kapasiteli bir pik tesisi in
şa etmek üzere kurulmuştur. Memleketimizde 
demir ve çelik sıkıntısının çekildiği 1969 yılı 
ile 1970 yılı başlarında eğer bu tesise derhal 
başlanabilseydi, iskenderun demir - çelik ünite
sinin işletmeye açılışına kadar yararlı olabilir
di. Ancak, bu projeye derhal başlamak mümkün 
olamadığından işin ekonomik olma vasfı kay
bolmuştur. iskenderun tesisleri 1975 yılında hiz
mete girmiş olacağından, Sivas'ta 200 bin ton 
üretimli bir pik tesisinin inşası kabili münakaşa 
bir hale gelmiştir. 

Günümüzdeki teknolojik gelişmelere göre 
kurulan demir - çelik tesisleri beş ilâ on milyon 
ton kapasiteli oldukları takdirde ekonomik bu
lunmakta ve rekabet gücünü kazanmaktadırlar. 
Bu itibarla Sivas'ta kurulan sınaî şirketin baş
ka bir yatırıma yönelmesi mi doğrudur; yoksa 
kuruluş gayesinde ısrar etmesi mi doğrudur? 
Arz ettiğim gibi, bu bir münakaşa ve inceleme 
mevzuu haline gelmiştir. 

Bu suretle arkadaşlarımın değerli mütalâa
larına arzı cevap etmiş oluyorum. Sayın Başka
nımızı ve bütün arkadaşlarımı saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. Bazı 
arkadaşlarımız soru sormak istiyorlar; bende 
de bazı yazılı sorular var Evvela bulundukları 
yerden soru sormak isteyen arkadaşlarıma mü
saade edeceğim; onu takiben bende mevcut ya
zılı soruları size tevcih edeceğim. 

Buyurun Sayın Aygün. Kısa, izah dışı, net 
soru... 

SALİH AY&ÜN (Amasya) — Ben kısa so
ru sorarım. 

Vergi Karma Komisyonunda yetkililer, iş
letme Vergisi tatbik edilirken gerekli kasaların 
Makina Kimyada yapılması için müracaatta bu
lunmuşlar; Makina Kimya bu işe önce evet de
miş ve Avrupa'ya da bir heyet göndermek sure
tiyle konuyu tetkik ettirmiş; geldikten sonra 
da hayır demiştir. Bu doğru mudur? Yüz mil
yonların üzerinde bir yatırımı icabettiren bu 
konuda Makina Kimya bu kasaları imal edecek 
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kapasitede midir, değil midir? Bu hususun ce-
vaplandırılmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şayet bazı soru
lar tetkike muhtaç ise ve çok geniş cevap veril
mesini gerektiriyorsa o zaman yazılı olarak da 
cevaplandırabilirsiniz. 

Buyurunuz efendim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME

SUT EREZ (Kütahya) — Arz edeyim Sayın 
Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, Sanayi Bakanlığı gö
revini deruhde ettikten sonra, Sayın Maliye 
Bakanımız, Sayın Aygün arkadaşımızın temas 
buyurduğu konuyla ilgili olarak kasaların Ma
lana Kimya tarafından yapılıp yapılamayacağı
nı benden sordular. 

Bıen de, ilgili genel müdür arkadaşımızdan 
o tarihte sordum. Bu kasaların Makina Kimya 
tarafından yapılmasının, bazı işlerin gerçekleş
tirilmesine vabeste olduğu ve bunun da müddet 
alacağı, halbuki kasaların derhal lâzım olduğu 
noktası da nazara alınınca, mümkün olamaya
cağı neticesine varılmıştı. 

Durum şöyle; 10 Ağustos 1970 tarihinde 
vergi kasaları, makinalı kasaların tatbike baş
layan işletme Vergisi dolayısiyle yılda beş bin 
adet satışının yapılabileceği tespit edilmiştir. 
Çok hassas, paslanmaz çelik ve özel plastik 
maddelerden meydana gelen makinalı kasaların 
imali için, tanınmış bir batılı imalatçı firmadan 
lisans ve know - how alımının yapılması gerek
mektedir evvelâ. İkinci olarak, yüz milyon lira
lık bir şirket kurularak, 85 milyon liralık ya
tırım yapılması gerekmektedir. Başlangıçta tek 
tip olarak yapılacak makinalı kasanın, maliye
ti 19 bin Türk Lirası, satış fiyatı da 22 bin Türk 
Lirası civarında olacağı hesaplanmıştır. Tesis
lerin kuruluş süresi iki yıldır. İlk iki imal yılın
da, kısmî parça imaliyle ithal edilecek parala
rın montajı yapılacaktır. Üçüncü imal yılından 
sonra, % 30 civarında ithalâta bağlı olarak, 
imalâta devam edilecektir. 

işte bu sebeple, Makina Kimya Endüstrisi 
tarafından kasa yapımının kısa zamanda ger
çekleştirilemeyeceği anlaşılmış ve Maliye Baka
nına bu yolda bilgi arz edilmiştir. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Sayın Bahir 
Ersoy, buyurunuz. 

BAHİR ERSOY (İstanbul) — Ben, Sayın 
Bakandan sonra grup adına söz rica edeceğim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Olma*, 
son söz benimdir. 

BAŞKAN — Başka soru soracak yok. Ya
zılı sorular var, onları takdim ediyorum. 

H. CAVİT OKYAYÜZ (içel) — Benim bir 
sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
H. OAViT OKYAYÜZ (içel) — Efendim, 

sorularımın yazılı da cevaplandırılması müm
kündür. 

Gemlikte yapılması öngörülen gübre komp
leksi fabrikaları isi vardı. Bunun, Planlamaca 
«Yapılmaması öngörüldüğü» tarzında bir söz 
cılktı. Bu doğru mudur? 

Gübre ihtiyacının gittikçe artması ve alım 
ve dağıtımının zorlukları hiç şüphesiz Sayın 
Bakanlıkça da bilinmektedir. 

Tarım reformunun en büyük maddelerinden 
birisi olan gübreyi temin edecek ünitelerden 
olan bu yerin istimlâki 1972 tarihinde ihalesi 
yapılmak suretiyle Azot Sanayii Genel Müdür
lüğünce planlanan Gemlik Kompleks Azot Sa
nayii Fabrikasının inşaatının devamı hakkında 
Bakanlıkça ne düşünülüyor? Buna ait karar 
nedir? 

Mümkünse şimdi, değilse yazılı olarak ce
vaplandırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME

SUT EREZ (Devamla) — Arz edeyim Sayın 
Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, Gemlik fabrikasının 
inşasında finansman güçlükleriyle karşılaşacağı 
düşünülerek, bunun programdan, plandan çı
kartılması konusu, Planlama Teşkilâtı tarafın
dan tezekkür edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı arkadaşımızın da temas 
buyurduğu kısa ve ananıedenlerle gübre komp
leksinin kısasımın tehiri fikrinde değildir. Tehi
rinin uygun olacağı fikrinde değildir. Bunu il
gili yerlere duyurduk. BaJkanlık olarak, bunun, 
zamanında ihaleye çıkartılmasına çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Tekin Erer, 
Başkanlığa gönderdiği bir yazıda, aşağıdaki so
ruların cevaplandırılmasını diliyor. 

«1. — Döviz verilerek Brezilyamdan, tonu 
300 - 325 liraya d«mir cevheri ithal edildiği, 
halbuki yerli madencilerimizden demir cevheri
nin 180 liradan alındığı, bu suretle Türk ma-
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dencileri aleyhine yabancıların himaye edildik
leri söyleniyor. Doğru mudur?» 

Birinci sual bu. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME

SUT EREZ (Devamla) — Sayın Başkan, bu so
ruya şimdi muttali oluyorum, konuya da şimdi 
muttali oluyorum. Arkadaşıma, yazılı cevap ve
reyim efendim. 

BAŞKAN — «2. — Gazete kâğıt fiyatları
nın tonu 1971 başlarında 2 800 lira iken, 1971 
ortalarında 4 100 liraya çıkarılmıştır. Bu fahiş 
artışın normal haddine indirileceği yolunda 
Devlet Bakanı Sayın Göğüs'ün beyanları çık
mıştır. Bu indirim ne zaman yapılacaktır?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Arz edeyim efendim. 

Arkadaşımızın, 'kağıt fiyatlariyle ilgili ola
rak sorduğu sual doğrudur. Söylediği fiyattan, 
yine söylediği fiyata gazete kâğıtları da diğer 
kâğıt fiyatlariyle birlikte çıkmış bulunmakta
dır. Bu konuda Sanayi Bakanlığında epeyce bir 
zamandan beri gerekli tetkikler yapılıyor. Bu 
gazete kâğıdı fiyatlarını indirmek mümkün mü
dür, değil midir? Bu tetkikat henüz neticelen
memiştir. 

BAŞKAN — Sayın Şevki Altındağ, Mardin 
Milletvekili, aşağıdaki soruları soruyor; 

«1. — Mardin Çimento Fabrikasının yapı
mındaki ağır çalışma ve gecikme sebebi nedir? 
Mukavele süresi içinde inşaatın tamamlanıp, 
tamamlanamayacağı? Bu hususta Bakanlık ça
lışma ve görüşü nedir? 

2. — Geri kalmış Mardin il hudutları dahi
linde ne miktarda sanat kursları açılmış, bu 
miktarı artırmak için Bakanlığın çalışması ne
dir.?» 

ıSANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Tetkike muhtacoldu-
ğu için bunlara da yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Bahri Karakeçili, aşağı
daki sorusunun yazılı olarak cevaplandırılma
sını diliyor; 

«Urfa ilinde kurulacak tekstil fabrikasının 
tmelinin ne zaman atılacağının ve akıbetinin ne 
merkezde olduğunun cevaplandırılması.» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Müsaade ederseniz, 
aynı şekilde cevaplandırayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Sayın 
Mehmet Seydibeyoğlu, aşağıdaki soruları soru
yor; 

«1. — Bakanlıkta, seçim bölgem Kastamonu'
da bir kâğıt fabrikası kurulması hususunda her
hangi bir çalışma var mıdır? Varsa ne safhada
dır? 

2. — Şimdiye kadar ,iptidai madde yönün
den Kastamonu ve civarı ormanlarının envan
teri yapılamadığı, kapasitesinin tespit edileme
diği sebeplerine bağlanarak tereddüt izhar edi
liyordu. Bu envanter bittiğine, sadece Kastamo
nu ormanlarının istihsal kapasitesi 1 850 000 
metremikap tomruk ve 900 000 ster odun olmak 
üzere tespit edildiğine göre Orman Bakanlığın
ca kâğıt sanayii hammaddesi olarak ne miktar 
ayrılabileceği, Sanayi Bakanlığına bildirilmiş 
midir? Bildirilmişse, miktarı nedir?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Saym Başkan, bu ko
nu ile ilgili olarak şimdiki malûmatım şudur; 

BAŞKAN — Mümkünse hepsini yazılı verse
niz ,ikiye ayırmak suretiyle değil de, soru hali
ne getiriyoruz, bunu Bakanlık olarak tümden 
yazılı olarak cevaplandırsanız... 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Muvafık olur Sayın. 
Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu, buyuru
nuz. 

MEHMET LÜTFİ SÖYLEMEZOĞLU (Gazi
antep) — Sayın Başkan, gübre fabrikaları pro
je kapasitesi ile, istihsal kapasitesi arasında 
fark var mıdır? Varsa, ne kadardır? 

Bu şekilde çalışma ile Türk Sanayii, Ortak 
Pazar ülkeleriyle rekabet edebilir mi? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Sayın Başkan, buna 
arzı cevafoedeyim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME

SUT EREZ (Devamla) — Arkadaşımızın temas 
buyurduğu konu, Türkiye sanayii bakımından 
fevkalâde önemli bir konudur. Gübre fabrikala
rının, tam kapaiste ile halen çalışmakta olduk
larını iddia edemem. Ve bu fabrikaların bazıla
rının daha fazla kapasite ile, bazılarının ise çe
şitli nedenlerle, fabrikalarda zaman zaman te
zahür eden teknik arızalar nedeniyle düşük ka-
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pasite ile çalıştıkları bir vakıadır. Ancak, bu 
hal sadece Türkiye ide gübre sanayiinin basın
da olan bir hal olmayıp, gerek kamu sektörün
de, gerek özel sektörde mevcut sınaî tesislerin 
kapasitelerinin çok altında, çalıştıkları, genel
likle bir gerçektir. 

Geçenlerde başlıca, Sanayi Odası ilgilileriyle 
'bir toplantı yapılmıştı. O toplantıda, tarafımız
dan, bu sorun özel sektör bakımından ortaya 
atılmıştır. Ve kendilerine denilmiştir ki, kendi 
salaihiyet dairenizde bulunan fabrikaları teker 
iteker tespit edeceksiniz, tam kapasite ile mi ça
lışıyor, düşük kapasite ile mi çalışıyor? Kaç 
vardiya çalışıyor, bir vardiya mı çalışıyor, üç 
vardiya mı çalışıyor? Bunları tespit edeceksiniz. 
Eğer düşük kapasite ile çalışıyorlar ise, bunla
rın nedenlerini de tetkik edip bize bildireceksi
niz. Sanayi Bakanlığının gücü dahilinde olan 
manileri ortadan kaldıracağız, diğerleri husu
sunda da, diğer manileri ortadan kaldırma hu
susunda da yardımcı olacağız diye beyan et
tim. 

İstanbul'da istanbul Sanayi Odası tarafın
dan yapılan bir tetkikatta 829'mu 59'mu tam ra
kam hatırımda değil, yapılan bir tetkikatta - ki, 
Türkiye'de sanayiin büyük kısmıdır bu - mev
cut fabrikaların ancak % 17'sinin tam kapasite 
ile çalışmakta olduğu sonucuna varıldı. 

Binaenaleyh, yeni yatırımlar yapmanın yanı-
sıra, Türkiye'de mevcut yatırımları iyi işletme
nin, doğru işletmenin, tam kapasite ile işletme
nin de önemi büyüktür. Sanayi hızının, plan ve 
programların öngördüğü, hedef aldığı nispet ve 
seviyelere ulaşamamış, gelememiş olmasında 
Türkiye'deki mevcut tesislerin - gerek kamu 
sektörü, gerek özel sektör - tam kapasite ile ça
lışmamış olmaları da yer almaktadır. Bu, önem
li bir sorundur. Bakanlık olarak bunun üzerin
de önemle duruyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, son bir soru var, 
vakit çok daraldı. O suali de zatıâlinize bildi
reyim ; 

«iskenderun Demir Çelik Fabrikasının, Ka
rabük'ten ayrılması ve müstakil bir hüviyete sa
hip kılınması düşünülüyor mu?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Arzı cevabedeyim 
Saym Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, iskenderun Demir Çe
lik Fabrikası bir büyük tesistir. Bu büyük tesi

sin Karabük Fabrikasının bir şubesi gibi tesis 
müdürlüğü gibi bir statü ile gerçekleştirilme
sinde, bazı müşkülât ile karşılaşıldığı anlaşıldı. 
Bunu tetkik ettik ve bu hususta bazı müşkülle
rimiz olduğunu gördük. Bu sebeple, 3 ncü De
mir Çelik tesislerine bir özel statü tanınması 
lüzumuna inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak 
Bakanlığımızda hazırlık vardır. Bir kanun tasa
rısı halinde huzurunuza geleceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, soru mu 
sormak istiyorsunuz, konuşmak mı? Konuşma 
hakkınız, grup adına söz istenmiş olduğuna gö
re mümkün olmayacak. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Efen
dim, «Baca yerine ocak» demiş, onun için ikin
ci defa konuşmak lüzumsuz olacak. 

BAŞKAN — Son söz milletvekiline ait, grup 
adına yapılacak konuşma, diğer şahsı geçeceği 
için Halk Partisi Grubu adına söz isteyen ko
nuşmacıya söz vereceğim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — (İstan-
bul Milletvekili Bahir Ersoy'a hitaben) Müsaa
de ediyor musunuz? Sayın Başkan, arz ettiğim 
sebep dolayısıyle yapılacak konuşma boş yere 
olacaktır. Ne lüzumu var bunun? 

BAŞKAN — Soru sorunuz o halde, son so
runuzu sorunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben so
ru sormayacağım. 

BAŞKAN — Onu kendi aranızda müzakere 
edim, kendi aranızda konuşun, hallesin, anlaşın. 
O beni ilgilendirmez. Baca mı, ocak mı, kendi 
aranızda konuşun onu. 

BAHİR ERSOY (istanbul) — Sayın Tosya
lı, her zamanki incilerinden birini daha sarf et
tin, Her gün konuşuyorsun, doymadın mı da
ha? 

BAŞKAN — Şimdi, Saym Tosyalı, size bir 
soru sorma fırsatını vereceğim, o bakımdan söy
lüyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben so
ru sormayacağım. 

BAŞKAN — Peki. Sayın Bakan teşekkür 
ederiz. (Alkışlar.) 

Saym Bahir Ersöy, buyurunuz. 
Muhterem arkadaşlarım, saat 13,00'e geldi. 

Herkes, herhalde dışarı çıkıp, yemeğini yiyip 
geldi. Bu bakımdan büyük bir mahzur yok, dai
re erkânı burada ancak müşkül durumda. Bu 
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bütçenin bitimine kadar Meclis müzakeresinin 
uzamasını oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurunuz. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA BAHİR ERSOY (istanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Şahsiyetine saygı duyduğum Sayın Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız Mesut Erez Beyefendi, 
benim, meselelere bakış tarzımdan birtakım bü
yük gerçekleri unutarak, sadece yapılmayanla
rı dile getirdiğimi beyan ettiler. Bunun da de
mokrasiyi tehlikeye sokacak bir neticeye götüre
bileceğini ve bu tip davranışlarının demokrasiyi 
tehlikeye götürüleceğini ifade buyurdular. 

Gerçekten, politikacıların meseleleri ele alış 
tarzında demokrasinin ve memleketin kaderimin 
iyi veya kötü akıbete sürükleneceği fikri doğ
rudur. 

Yalnız, benim meselâ iskenderun Demir ve 
Çelik Tesislerinden bahsetmeyişimi, bunu gör
memek nedenine bağlanışını doğrusu yadırga
dım. Niçin, iskenderun Demir - Çelik, 3 ncü 
demir - çelik tesisleri zannedersem 3 sene te
hirle neticeye varacaktır. Nitekim 1972 uygula
ma programının 375 nei maddesini - ki, gecikme 
sebeplerini bağlayın okuduğum ifadelere - bu
rada aynen bulacaksınız. «Birinci grup ve dev 
yatırımların büyük projelere ayrılmış olması 
ve projelerin gerçekleşme sürelerinin beklenen
den uzun olmasıdır. Gerçekten uygulama sonuç
ları belirli büyüklüğün üstündeki sınai yatırım
larının genellikle programlanan zamandan orta
lama olarak 3 yıllık bir gecikme ile tamamlan
dığını göstermektedir.» tarzındaki ifade, aynen 
okuduğum ifadenin hemen hemen bir başka ti
pidir. 

1972 programının 376 ncı maddesini yine 
Sayın Mesut Erez benim meseleye bakış tarzı
mı ve noksan olarak yorumladığım şeklinde 
ifadelerimi ele almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi meselenin müs
pet yanını dile getirmek üzere ifade ediyorum, j 
Konuşmamda takdirle bahsettiğim dizel moto-
ru ile dişli kutuları imalâtının 1972 de sırf tek
nik personelin durumunun ıslah edilmemesi ne
deniyle tehlikeye girebileceğini yüksek huzuru
nuzda ifade ediyorum. 

Bu iki unsur motor sanayiinin, sanayimizin 
aradığı gerçekten önemli imaller olsa gerek. | 

Gelelim ecnebi sermaye durumuna; değerli 
arkadaşlarım, Türkiye'nin kalkınması için ih
tiyaç duyulan imkânlara başvurulmasının lü
zumsuzluğuna işaret etmedük. Ama ne dedik, 
bunu da, aynen şuradan bir bakmakta büyük 
fayda var. «Yatırım kaynağının yetersizliği, dış 
ödeme dengesinin bozukluğu, ya da açıklığı se
bebiyle de olsa yabancı sermayenin memleketi
mize gelişinin, Türk Milletinin ulusal koşulla
rına uygunluğunun iyi disipline edilememesi 
aleyhimize olmuştur» dedim ve bunun iyi disip
line edilebilmesi, memleketin yararına kanalize 
edilebilmesi düşüncemizi takdim ettim, hatalı 
olabilir. Ve dedik ki, «getirmeyi vadettiği dövi
zin kuruluşuna kadar gelmesini sağlamalıdır. 

2. Yatırım malı ve malzemesi diye getirdik
lerinin, çok pahalı faturalarla kendi ülkeleri 
için demode olmuş hurdalar olmamasına dikkat 
edelim. 

Mühendislik bilgisi, patent hakkı ve tekno
loji hakkı diye bizim yerli sermayemizi sömür
melerini engelleyelim.» 

Burada bir meseleyi sizlere takdim edeceğim. 
Sayın Teknoloji Bakanımızın tetkikine bunu 
sunmak isteriz. 1969 yılında Sümerbank ile Al
man BASF Grubu arasında kurulan bir ortak
lığın sermayesi 60 milyon olarak tespit edilmiş
ti. Bu ortaklığın bugün hangi merkezde oldu
ğunun detayına girmeyeceğim. 

Ama Sayın Bakanımızın bu konuyu tetkik et
mesini ve tetkikinden sonra bizim haksızlığımı
za hükmederse kendilerine saygı duyduğumuzu 
ve duyacağımızı tekrar beyan etmek isterim. 

Ha, şimdi gelelim bizim Sayın Tosyalı'nın 
mucizesine yahut incisine. Ocak ve baca mese
lesi. 

BAŞKAN — O, kendi aranızda olan konuş
ma. 

C. H. P. GRUBU ADINA BAHİR ERSOY 
(Devamla) — Müsaade buyurun, Sayın Baş
kan. 

(Sayın Bakanımızın teknisyenlerini, benim 
konuşmamda «fırın» diye takdimine başlanan 
bir konuda sürçme ile de olsa, «baca» kelime
sini söylemiş olmanın, Sayın Bakana, teknik 
kusur olduğunu yetiştirecek kadar basiretli ol
dukları için kendilerini tebrik ederim. 

Ama kendilerine şunu tekrar hatırlatmak 
istiyorum. Konu, teknik konudur. Konu, tek-
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nik aksamadan doğmuştur ve bu ileride tekrar 
münakaşa konusu olacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı Bütçesi üze
rinde görüşmelerin yeterli olduğuna dair bir 
önerge gelmiştir. Takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu yeteri kadar aydınlanmıştır. Yeterli

ğin kabulünü arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kars 
ismail Hakiki Alaca 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin 
bölüm ve maddelerine geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

SANATİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

Bölüm. 
(A/l) Cari harcamalar 

Lira 

11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — (Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 
[BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — (Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir 

12 000 

16 915 540 

4 813 153 

Bölüm Lira 

14.000 77 704 

16.000 229 422 

(Hizmet giderleri 
(BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 3 963 000 

.BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

23.000 (Makina, teçhizat ve taşım 
alımları ve onarımları 167 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 150 400 003 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — 'Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1972 yılı 
Bütçesi Meclisimizce kabul edilmiş bulunmakta
dır. Memlelket ve millet hayrına olsudı. 

Program gereğince bugün saat 14,30 'da tek
rar toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,10 

17 804 855 

170 000 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Bahri Karakeçili (Urfa), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Bir
leşiminin ikinci oturumuna devam ediyoruz. 

1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon BaskanlîMarı tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/598; Cumhuriyet Senatosu 1/55) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : *498; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 68) 

2. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/602; Cumhuriyet Senatosu 
1/56) (Millet Meclisi S. Sayısı : 499; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 67) 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/579; Cumhu
riyet Senatosu 1/54) (Millet Meclisi S. Sayısı 
500; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 66) 

4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişildik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/603; Cumhuriyet Senatosu 1/57) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 501; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 65) 

6. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarsı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/555; Cumhuriyet Senatosu 

1/12) (Millet MecMsi S. Sayısı : 476; 
riyet Senatosu S. Sayısı : 11) 

Cumhu-

7. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komis-yonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 
1/18) (Millet Meclisi S. Sayısı : 481; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 17) 

8. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 484; Cumhunyet Senatosu 
S. Sayısı : 19) 

9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez-
kerelri (Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet 
Senatosu 1/21) (Millet Meclisi S. Sayısı : 483; 
C. Senatosu S. Sayısı : 20) 

10. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 
1/13) (Millet Meclisi S. Sayısı : 485; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 12) 

11. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/565; Cumhuri
yet Senatosu 1/27) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
482; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 26) 
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12. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Sena
tosu 1/22) (Millet Meclisi S.- Sayısı : 487; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :21) 

13. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/562; 
Cumhuriyet Senatosu 1/19) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 486; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı ; 
İS) 

14. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yık 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe KarmaKomis-
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Sena
tosu 1/24) (Millet Meclisi S.. Sayısı : 490; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 23) 

15. — Devlet Üretme ÇiftUkleri Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/17) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 480; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
16) 

16. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yıh Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet M.eclisi 
1/557, Cumhuriyet S'enalosu 1/15) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 478; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 14) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
önceki günlerde müzakeresi tamamlanan bir 
kısım teşekküllerin 1972 yılı Bütçe kanun tasa
rıları ile bu sabah görüşmesini yapmış olduğu
muz 1971 yılında ait aktarma kanun tasrıları-
nın açık oylaması icra edilecektir. Bu maksat
la, açık oylama kupaları sıralar arasında do
laştırılacaktır. Arkadaşlarımın oylarını kullan
malarını rica ederim. 

t 5. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt-
\ çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe 

kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
\ Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
I Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec

lisi 1/534; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
| Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu 
i S. Sayısı :10) (Devam) 

l B - TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
\ BÜTÇESİ 
j 

| BAŞKAN — Program ve bugünkü gündem 
İ dahilinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1972 
I yılı Bütçesi üzerinde müzakereye başlıyoruz. 
j Hükümet ve Komisyon, hazır. 
\ Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üze

rinde grupları ve şahısları adına şimdiye kadar 
| söz talebinde bulunmuş arkadaşlarımızı tak

dim ediyorum. 

j Adalet Partisi Grubu adına Naime ikbal 
İ Tokgöz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
[ Barbaros Turgut Boztepe, Millî Güven Partisi 
j Grubu adına Hamdi Hamamcıoğlu, Demokratik 
j Parti Grubu adına Nimet Ağaoğlu. 
ı 
i Şahısları adına : 
i 1. Hüseyin Yenipmar 

2. Hasan Tosyalı 
3. Enver Akova 
4. Ekrem Kangal 
5. Kemal Ataman 
6. Mevlût Ocakçıoğlu 
7. Hüseyin Abbas 

! 8. Mehmet Şemsettin Sönmez 
9. (iSami Arslan 

i 10. Hüseyin Balan 
! 11. Mehmet Türkmenoğlu 

; !Saym Naime ikbal Tokgöz, Adalet Partisi 
\ Grubu adına buyurunuz efendim. Saat 14,35. 
!' (Alkışlar) 

j A. P. GRUBU ADINA NAİME İKBAL 
j TOKGÖZ (istanbul) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin sayın üyeleri; Adalet Partisi Grubu 
[ adına Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi 
[ üzerindeki görüşlerimizi dile getirmek amacıy-
| le söz almış bulunduğum şu sırada, Yüce Mec-
f lisinize saygılarımı sunuyorum. 
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Turizmin tarifi : 
Turizmi, birçok yazarlar, kuruluşlar kendi 

görüşlerine göre tarif etmişlerdir. 
İBize göre turizm, güzel bir gönülle, güzel

likler manzumesi içinde gezintidir. Turizm bir 
yönü ile bediiyattır, insanın kendi iç alemin
den sıyrılması, kendi gönlünün yaşantısından 
uzaklaşması arzusudur. Değişik renkleri, deği
şik yamaçları, başka tipte insanları özleme, 
adını bilmediği, rengini görmediği çiçekleri, 
tanımadığı sahilleri, dağları görebilme arzusu, 
adını duyduğu, duymadığı yiyecekleri tatma 
hevesi, değişik renk ve şekil, ışık, güneş ve de
niz iştiyakı, bir cezbe halinde insanları sarın
ca ; dünya turizmi doğuyor ve gitgide dünya in
sanlığı, bu cezbeye tutulmuş gibi. 

Bidayette ekonomiden habersiz, maddeden 
uzak, kendi hevesleri içinde çırpman insanoğ
lunun, dış alemde yeni ufuklar aramasından 
ve bunun gerçekleşmesinden doğan masum ya
şantısı, dünya ekonomisinin aynasında kristal
leşerek, turizm denilen yeni bir kazanç yolu
nun doğmasına; modern araçlarla mesafelerin 
gittikçe kısalmakta olması ise, turizm endüst
risinin dünya sathına yayılmasına ve yerleşme
sine yol açıyor. 

Maddeden ürken insanın, bu haliyle de yine 
maddeye yeni bir şekil vermesi sanatı, turizm 
sanatı doğuyor. 

Bu zaaf içinde kıtalar arasında koşuşan, 
gönülleri hüsnüniyet dolu insanlara bölünmüş 
portatif döviz rezervlerini ne kadar mümkün 
olabilirse; avuçlarda, ülkelerde toplamak işle
mine turizm ticareti diyebiliriz. 

Turizm ticareti : Malın, âdeta sif olarak tes-' 
lim alındığı bir pazarlamadır. Müşterisini, ken
di memleketinde değil, yabancının vatanında 
arayıp bulan bir ticaret tarzıdır. Yani, iskandi
navyalıyı İskandinavya'da, Almanı Almanya'da, 
Amerikalıyı Amerika'da, Belçikalıyı Belçika'da 
bulan bir ticaret tarzıdır. Bir ticaret ustalığıdır 
ki; yük balyaları, güneş, ışık, tarih, mabetler, 
kaplıcalar, denizler, berrak kaynaklar, serin 
yaylalar, renk renk yeşillik, menevişli sahiller, 
rayihalı çiçekler, olgun meyvalar, mehtaplı de
nizler, füsunlu berrak gecelerle dolu bir pazar
lama kervanı. 

Bu pazar; eğer, Avrupa - Asya kıtalarının 
avuçtan avuca medeniyet aktardığı bahadırlar 

otağı, yiğitler yatağı bir Anadolu yaylası ise, 
bu pazar; heykeli Birleşmiş Milletlerin kapısına 
fazilet, feragat, karakter ve siyasî rüştünün sem
bolü olarak dikilecek kadının, bir Anadolu ka
dınının toprağı Türkiye ise; ne mutlu o turiste 
ki, burada birkaç gün geçirmek bahtiyarlığına 
erecek. 

Şu dakikada; kimbilir karlar altında kalmış, 
semaları sisli, sahilleri mağmum kaç renksiz ül
kede uyuşmuş gönüller, yaşlı mütefekkirler, yor
gun işçi, bezgin aylıklı, enerjisi yıpranmaya yüz 
tutmuş öğretim üyesi, teknik ve bilim içinde 
yoğrulmuş, yorulmuş teknisyen, nice serbest 
meslek erbabı, güzel yurdumuzu hayal ederek 
yaz planlarını hazırlamada, 

işte, bütün bu ayrı ekollerin insanına özle
nen bir ev sahibi; uyanık bir tacir olarak cevap 
verebilmek, turizm endüstrisimizin, turizm tica
retimizin belkemiğini teşkil eder. / 

Bu hizmetleri görürken; hayallerle, ümitler
le ülkemize koşan bu renkleri, dinleri, dilleri, 
iklimleri ayrı insanların buradan dönüşlerinde 
beraberlerinde götürecekleri en kıymetli meta-
m, gönüllerinde uyanacak tekrar buralara gele
bilme arzusu olacağını unutmamalıyız. 

Turizm konusu, bugün bir sanat, hattâ ilim 
dalı haline gelmiş bulunuyor. Böyle olmakla be
raber turizm sektörünün dikenli yollarındaki 
dikenlerden biri de, herkesin çok şey badiğini 
sandığı turizm konusunda aslında hiçbir şey bil
mediği halde, lâfa ve tatbikattaki icraata karış
masının yarattığı zorluklardır. 

Turizm hareketleri : 
Turizm hareketleri, bütün dünyada büyük 

bir hızla gelişmektedir. Uluslararası hareketleri, 
en ziyade Avrupa - Amerika Birleşik Devletle
riyle (OECD) üyesi ülkeler arasında olmak üze
re Kuzeybatı - Güneydoğu istikametinde geliş
mektedir. 

Resmî Turizm Teşekkülleri Milletlerarası Bir
liği, yani diğer adiyle kısaltılmış ilk harfleriyle 
(UİOOT) denilen Birliğin uzmanları tarafın
dan yapılan araştırmaya göre, 1970 yılında dün
yada 700 milyon kişi yer değiştirilmiştir. Bu 700 
milyon kişinin 168 milyon kişisi turist sıfatiyle 
ülkeler dışlarına gidenlerdir. Ve toplam olarak 
17 milyar gelir sağlamıştır. Bu miktar, 1965'te 
15,3 milyar dolar idi. 1972'de dış turizm hare
ketlerine 200 milyon kişinin, 1980'de 280 mil-



M. Meclisi B : 49 25 . 2 . 1972 O : 2 

yon kişinin katılacağı ve (OECD) nin 1971 
planlarına göre, bu 280 milyonun 200 milyonu
nun Avrupa'da, 55 milyonunun Amerika'da, ge
ri kalan 5 - 10 milyonunun da diğer kıtalara 
dağılacağı görülmekte, tahmin edilmektedir. 
Demek ki, gene önümüzdeki on yılda Avrupa, 
turistlerin büyük bir kısmını turistlerin beşiği 
olarak kendisine çekecektir. Bu 168 milyondan 
bize kim geldi, ne kadar kişi? 

1970'te memleketimize gelen turist sayısı 
506 452'dir. Aynı yılın 168 milyon kişilik turist 
hareketleri içinde bize düşen bu miktar fevka
lâde azdır. Zira, Türkiye'nin, coğrafî durumu, 
turistik potansiyeli itibariyle dünya turizminde 
önemli bir yeri vardır. 

Ülkemizin, tarih, sanat, arkeoloji, kültür, 
folklor gibi değerleri ve iklim ve deniz gibi ta
biî olanakları bize kâfi derecede vasat sağlamış 
olmasına rağmen, maalesef mazide gömülü bir 
gafletle bundan lâyıkiyle istifade edememişiz. 
Bir yanda servet yatmış, bir yanda hazineler 
örtülü kalmış, diğer yanda biz, milletçe maddî 
imkânsızlık ıstırabı çekmişiz. Yakın yıllara ka
dar mazinin etkisinden kurtulamamışız. 

Turizm potansiyeli daha düşük memleketler 
ve hattâ komşularımız lâkaydımızdan faydala
narak turistleri bizden kaçırarak, kendi konuk
ları yapıp, kendi (hazinelerini doldurmuşlardır. 
Dılşa 'dönük, turizm pazarlarına dönük den-
igeli bir turizm kalkınma planını kesin hain
lerle ihite vakit kaybetmeden gerçekleştirmeye 
mecburuz. 

En >çfok turist gönderen ülkeler nasıl en çiok 
endlüstrlleşmiş ülkeler se, çiok turist çeken, tu
rizmden en çok kazanç sağlayan ülkeler de 
endüstrileşmiş ileri Batı ülkeleridir. Lâkin 
Ibu bir eğitim, bir formasyon meselesi', bir en
düstrileşme konulsu olduğundan, mesafelerin 
kolayca kapanması elbette mümkün olmayacak. 
Zira Yüksek Hefyetmizce de malumdur ki, biz
de turizm çalışmalarına ancak birkaç yıldan 
(beri, daha dioğru A. P. iktidarı zamanında 
(büyük (bir dikkatle eğili'nelbilinmiiştir. (A. P. 
sıralarından, «föravo» sesleri.) 

Türkiye 'mi&de 1970 yılı turizm gelirleri 
64 100 000 dolardır. Yunanistan'da 1(98 60Û 000 
dolar, Yugoslavya'da 204 600 000 'dolar, Bul
garistan'da 85 miiyion dolardır. Bu farklar bi
razda ülkelerin arz kapasitesinden, sağladık

ları ulaşım kolaytoklarından ve yürüttükleri 
priomasyton faaliyetlerinden doğmaktadır. 

Bilindiği üzere 19615 gelirleri 18 milyon do
lardan-. IBiz, A: P. 5 senelik iktidarımız zama
nında bunu 18 milyon dolardan 05 milyon do
lara yükselterek 5 senede % 3)50 nispetinde 
Ibir artış kaydettirdik. (A. P. sıralarından, 

' «Bravo» sesleri.) 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 

Yaşişa!... 
NAİME İKBAL TOKGÖZ (Devamla) — 

'Siz de görün yaşadığımızı... 
1971 yılı döviz gelirlerimiz 76 600 000 do

lara yükselmiştir. Turizm giderlerini tetkik et
tiğinizde ödemeler bakımından olan fark : 
İI909 senesinde 3 80O O0O dolar lehte; 

1970'de 16 020 000 dolar lehte, 
1971'de 35 030 000 dolar lehte bir seyir 

takibetmdiştir. 
Burada selbeplerin araştırılması, 1071 tab

losunu yalnız turizm gelirlerinin yükselmesi 
değil, turizm giderlerinin de önjgörüldüğü şe
kilde yükselemeyişi ve Güney konılşu memle
ketlerimizde görülen hastalık sebebiyle Hac se
yahati arınım havayollarına inhisar ettirilmedi 
zaruretinde -görülmektedir, Yani bu zaruretler 
yüzünden artmıştır. 

1I970 - 1971 yıllarında turizm gelirleri bakı
mından leihite olan fark % 118 nislbetindedir. 

Turizm gelirlerinde % 38,7 lik bir artış 
ümit vericidir. Ancak, diğer komşu ülkelere, 
turizm potansiyeli ıbize göre dıüşlük ülkelerle 
mukayese edilirse çjok zayıf kalmaktadır. Tür
kiye turizm gelirleri bakımından dünya ölçü
sünde Ibinde 3 oranında bir yer işgal etmekte
dir. 

1968 - 1(972 plan döneminde toplam yatı
rımların turizme ayrılan payı 2,2 dir. Ancak, 
Ibu miktarın içerisinde orduevlerinin tamiri, 
inşası, eiski ©serlerin tamiri, yoların yapımı 
iğiibi konular da vardır. E! Bu yollar izaten 
yapılacak, bu iıişaatlar yapılacak, bu tamirler 
zaruridir. Turizm Bakanlığı olsa da, olmasa 
da yapılacaktır. Şulhalde, Turizm Bakanlığının 
(hislselsine 2,2 den de az nispette bir yatırım ay-
rıîmıişıtır ki, zatî, yalnız Turizm Bakanlısği-
na 2,2 verilişe dalhi azdır. Eğer Turizm Bakan
lığının projelerinden, planlarından gerçek bir 
hamleyi bekliyorsak hiç olmazsa bu % 5'e çı
karılmalıdır. 
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Toplam yatırımlar sayesinde yeniden vücu
da gelen işgtücünün % 15'i turizm sahasında 
görülmektedir. Sayın Bakanın Karma Ko
misyonda işaret ettiklerine göre, tüm Türk 
ekonomisi işin yeni bir tek şalhlsa iş istühdamı 
(bulmak için 05 bin lira sarfedilmesi gere
kirken, turizm sahasında 10 bin Türk lirası 
sarfı ile bir yeni işgücü istihdamı mlümkün ol
maktadır. Şu hale giöre, gerek, istihdam et
kisi yönlünden, gerekse döviz gelirlerinin ar
tırılması (bakımlarından turizm sektörü ön-
planda miütalaa edilmesi gereken bir konu. Su 
görüş bki turizm sektöründe memleketimis 
için planlı ve süratli bir çalışmanın ne kadar 
gerekli olduğu konusuna getirir. 

Plana baktığımız zaman, İkinici Beş Yıllık 
Planın öngördüğü hedefine göre : 

a) iSektJör'deki fiyat politikasının uluslar
arası rekalbet şekillerine göre düzeltilmesi; 

lb) YalbaiKcı turist sayılsını artıracak ted
birlerin alınması, 

c) Sektördeki yatırım politikasının altyapı 
tesislerinin ve örnek tesislerin kamu sektörünce 
ele alınması, diğer turistik yatırımların özel 
sektöre bırakılması, 

d) Kredi politikasına ve tanıtmaya yeni bir 
yön verilmesi, 

e) Turizm yatırımlarının turizm potansiye
li yüksek bölgeler içindeki belli yörelerde yo
ğunlaştırılması, 

f) Kitle turizmine uygun konaklama ve 
ulaşım imkânları sağlanması, 

g) Yatırımların kredi ve malî tedbirlerle 
desteklenerek fizikî plana göre yapılmalarının 
gerçekleştirilmeleri hususunun temel ilkeler ol
duğunu görüyoruz ve bunları memnuniyetle 
karşılıyoruz. 

Yabancı sermaye : 
Memleketimizde turizm konusunun özel sek

törü henüz kâfi derecede teshir etmemesi, ya
hut düşük randıman, yüksek risk gibi sebepler 
ve diğer bazı amillerle de özel teşebbüsün ürk
müş olması turizm alanına büyük sermaye kay
masını henüz olgun bir vasata getirememiştir. 

Kamu kuruluşları ise lüzumlu finansman ola
naklarını sağlayamadıklarından yabancı serma
ye turizm sektörü için lüzumludur. Ancak, yer
li gücün imkân vermediği veya (inikasız hal
lerde tabiî) yabancı sermayenin Batı görgü ve 

I kültürünü, eğitimini beraberinde getirmesi bakı
mından da faydası vardır. Ayrıca bir ihtisas 
işi olan işletmecilik bilgisini turizm sektörümü
ze kazandırması da mümkün olacaktır. Tabiî 
en büyük faydası kuracakları turizm alanlarına 
müşteriyi müteşebbisin kendilerinin getirmesi, 
yani pazarlamayı müteşebbisin yapması olacak
tır. Bu bakımlardan yabancı sermaye katkısı
nı uygun mütalaa ederiz. 

Projeler : 
Yerli ve yabancı sermaye konusu ve krediler 

bizi projelere bir göz atmaya davet eder. Mas-
ter Planı, Devlet Planlama Teşkilâtı bünyesin
de Merkezî Proje Müdürlüğü namı ile kurulup, 
orada çalışmalarını idame ettirirken, 7/3489 sa
yılı ve 24 . 11 . 1971 günlü Bakanlar Kurulu 
kararı ile yetki ve görevleri Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına devredilmiş bulunan adı geçen mü
dürlükçe hazırlanmış olan büyük bir plandır. 

Antalya sahilinde 140 kilometre üzerinde An
talya'nın Doğu ve Batısında yapılacak tatil kö
yü görüntüsünde Avrupa'nın orta ve şimal böl-

j gelerindeki orta sınıfa da hitabedecek 100 bin 
yataklı, 70 bin yataklı ve bunlar 1 500, 8 binlik 
yatağı havi üniteler olmak üzere bu bölgelerde 
kurulması gereken ve örnek ve detay planları
nın tetkiklerinin de hazırlanmış durumda oldu
ğunu öğrendiğimiz büyük projedir. 

Side projesi : 
Antalya Side köyü civarında 12 bin yataklı 

bir turistik şehrin yerleşme projeleri yarışma
sını 1969 da Türk mimarları kazanmış, fakat o 

I günden bu yana kadar ancak bunlar projelerini 
I uygulama çalışmalarını hazırlamışlardır. Bu 

çalışmalar geç gitmektedir. 1971 - 1972 yılları 
için Planlama Teşkilâtınca 2 350 000 lira ayrıl
mış olduğu halde, 1971 yılında hiçbir ödeme ya
pılmamış, 1972 yılı için bu miktardan 350 bin 
lirası altyapı çalışmaları için tefrik edilerek, 
geri kalan 1973 yılına ertelenmiştir. Bu da Si
de projesinde kâfi derecede süratli çalışamadı
ğının, biran evvel buna bir kuvveyi zinde ve
rilmediğinin işaretidir. 

Kapadokya : 
Nevşehir turistik alanının ve seçilecek bir 

yerin turistik yatırım projeleri için 300 bin li
ranın tefrik edilmiş olmasını memnuniyetle kar
şılarız. Hakikaten «Kapadokya» isimli bir ki-

I tabı Litatrt Enstitüsüyle müştereken hazırlaya-

277 — 
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rak dış ülkelerde tanıtılması olumlu bir tutum- I 
dur, şayanı teşekkürdür. 

Aşağıda arz edeceğim Batı Akdeniz projesi 
vardır. Ayrıca eğileceğim ona. 

Millî parklar : 
Bazı yörelerde tespit edilmiş bulunan park

lardır. Göreme Millî Parkı yapılmıştır. Ulu
dağ Millî Parkının planı mevcuttur. Antalya'da 
yapılacaktır. 

Işıklandırma projesi : 
Turistler için cidden cazip bir konu olan ve 

her milletin tarihinde kahramanlık destanları 
ile yerleşmiş, yer etmiş veya mabet olarak 
büyük ün salmış belirli meşhur yerleri ses ve 
ışık tertibatı ile eski ve meşhur bir konuyu ye
niden yaşatmak gösterisine Fransızlar spektakl 
diyorlar. Louvre Müzesinde, Tüileri Sarayında, 
Şantiyeyi Şatosunda kendilerinde mündemiç 
çok enteresan, tarihlerine geçmiş olaylardan 
birkaç motifi Prais'te bulunduğum yıllarda sey
retmiş ve hayran kalmıştım. Tahminin çok fev
kinde turist celbeden böyle bir gösterinin mem
leketimizde de uygulanabilmesi için ışık proje
lerinin öne alındığını öğrenmekle cidden sevin
dim. 

Çok zengin tarihî menkıbelerimizi böyle ça
lışmalarla gerçekleşirse turistleri eşsiz derecede 
hayran edecektir. Topkapı ve Anıt - Kabir pro
jelerinin 1972'de yetiştirileceğini, Ürgüp, Antal
ya, Efes ışık projeleri üzerinde de durulduğunu 
öğrenmek memnuniyetimizi mucibolmuştur. 

iSaym milletvekilleri, 
Bize fahrolan eşsiz motiflerimizi dünya gör

güsüne sunmayı tasarladığımız bu konudan bah
sederken, içimizi hüzünle kavuran bir tarihî kıy
metler zincirine değinmek istiyorum; istanbul 
Boğazı ve yalılar konusu. 

Dünyanın hangi mamur bölgesine giderseniz 
gidiniz, Anavatana döndüğünüzde duyacağınız, 
bizde bulunmayışından mütevellit eksiklik duy
gusunu eğer silmek isterseniz istanbul'da Boğaz
içi'ni karadan veya denizden tekrar seyreyleyi-
niz. Bu eşsiz güzelliği dünyada asla bulamazsı
nız. Renk ve ışık deryası içinde kıvrak hatlar 
çizerek, emsalsiz manzaraları dantelleyerek bir 
uçtan bir uca gönülleri saran Goğaziri... Karsı
dan karşıya ses yankıları ve görüntüleriyle bir 
gönül avizesi olarak inimizde daima yaşar. 

Ya yalılar... Sahiplerini, hikâyelerini, boya
larının tazeliğini, yosunlu merdivenlerinin bazı j 
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köşelerini kaybetmiş mağmum, kırgın, sükûn 
içinde yalılar... Sanki bunlar Goğaz'ın iki yaka
sını süsleyen beyaz inci taneleri değil de, çam
lardan dökülen gözyaşı damlaları. 

Boğaziçi'nde eski mehtap sefalarını, üç çif-
teli zevrakçeleri, feraceleri, şiir ve müzikle dile 
getiren fevkalâde nefis turist gösterileri düzen
leyebiliriz. Sanırım ki, o zaman Hilton, Çarlton, 
Tarabya otelleri misafirlerini konaklayacak yer 
bulamayacaklardır. 

Sayın Bakanımızdan Boğaziçi'ne de bu yön
den bir ilgi göstermelerini rica ederim. 

Charter seferleri : 
Turizm sektörünün en mübrem ihtiyacı 

Charter seferleri dediğimiz, yolcuları bir ülke
den diğer bir ülkeve, tabiî tatil köylerine ulaş
tıracak, turistik bölgelerine ulaştıracak turist
leri de taşıyan uçak seferleridir. Uçak ve hava 
limanları olarak (tabiî daha fazla bununla kütle 
turizmini işaret etmek istiyorum) iki unsuru be
raberce mütalaa etmek g-erekir. 

Sayın milletvekilleri, 
Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 

Charter seferleri tesisi için hazırlanmakta oldu
ğunu öğrenmiş bulunuyorum. Büyük bir ilgi 
duyduk, şükranla karşıladığımızı belirtiriz. 

Keza bu yaz Türk uçaklarımızın izmir hava 
meydanlarına Avrupa'nın bellibaşlı bölgelerin
den turist nakli yapacak şekilde anlaşmaya va
rıldığını öğrenmek ferahlık yaratmıştır. 

Hava limanlarımızdan Antalva'nın 1980'e 
kadar Charter seferlerine müsaidolduğunu, an
cak bazı hususların ikmalini ve ışık projesiyle 
tamamlanacağını ve tevsi edileceğini, Dünva 
Bankası ile de bu işlerin finansman edileceği 
hnsusunda anlaşmaya varıldığını öğrenmekle 
cidden sevindim. 

Muğla hava limanı : 
Günümüzün konusu Muğla Hava Alanı için 

Bavmdırlık Bakanlığı bütçesine 15 milyon lira 
avrılmış olması çok yerindedir. Yalnız, bu haklı 
tahsisin ayrılışında Parlamento dışından gazel 
okuvanlarm antipati toplamaktan başka bir 
rolleri olmadığının bilinmesini de burada nok
talıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tokgöz, zannediyorum, 
ikinci konuşmacı için tefrik edilen 10 dakikalık 
müddeti de kullanacaksınız. 

A. P. GRUBU ADINA NAİME İKBAL TOK
GÖZ (Devamla) — Evet Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun, devam edin. 
NAİME TOKGÖZ (Devamla) — Senenin 8 

ayında istifade edilebilecek olan Muğla'nın, 
1 140 kilometrelik bir sahil şeridine sahip bulu
nuşu, tarihî Bodrum kasabası, sünger yatakları, 
batık gemiler, deniz müzesi, tipik görünüşlü ilçe
ler, balıkçılığa da cevap vermesi ve denizden baş
layan çam ormanları ile ülkemizin vitrininde 
teşhir edilebilecek güzelliklerini teşkil eder. 

Bugün için Marmaris, Bodrum, Fethiye top
lam yatak kapasitesi 1 453'tür. Etüt ve gereken 
kapasite : Bodrum'da 25 bin, Datça'da 13 bin, 
Güllük'te 38 bin, Marmaris'te 10 bin, Dalanköy'-
de 13 bin, Patara'da 40 bin yatak kapasiteleri 
öngörülmüş durumdadır. 

Halen yapılmakta bulunan yeni projelerin 
bir kısmı bitmiş, artacak yatak kapasitesi 
14 400'dür. Sadece Bodrum ve civarını kaplı
yor. Marmaris'e 1 550 ilâve edilecek. Yatak 
pro i elerinin hazır olduğunu duymak inşirah 
veriyor. Zira, Ege kıvılarmın değerini düşür
mek için Yunanlılar Rodos Adasında 100 000 tu
risti kapsayacak 22 katlı tesisler kurmuşlardır 

Bulgaristan'ın 340 km. lik bir sahili var: 
iki hava meydanı vardır sahilde, bir tanesi de 
sahile çok yakın yerdedir. 

Yugoslavların Dalmaçya sahillerinde 7 hava 
meydanı vardır. 

Yunanistan'ın turistik haritalarından da 8 
tane hava meydanına sahibolduklarım ve hava 
meydanı olmayan adalarda da helikopter pist
leri kurarak, turistleri helikopterle buralara ta
şıdıklarını biliyoruz. 

Turizmin en mühim konusunu yatak teşkil 
eder. Bizdeki yatak adedine gelince; 33 bin bel
geli ve 65 bin de, turist ikâmetine elverişli, bel
gesiz olmak üzere cem'an 96 800 yatağımız var
dır. 1972'de kapasitemizin sadece 41 bin civa
rında olacağını da arz ederiz. 

Turizmin en mühim konusunu teşkil eden bu 
yatak ihtilacını süratle karşılayabilmek için, 
büvük pro i eler gerçekleşinceye kadar, pansi
yonculuğa önem vermeli ve pansiyonculuğu teş
vik eden renkli aile filimlerini ve keza ekono
miye yaptığı katkıyı da yine renkli filimlerle 
mahallere takdim etmek suretiyle, bu sektörde 
çalışma temin edilmesini; hem aile ekonomisine 
hem de memleketimize yardımı bakımından fay
dalı mülâhaza ederiz. 

Kongre turizmi : 
Sayın milletvekilleri; paktlar, muahedeler 

nilletleri birbirine bir yandan yaklaştırırken di
ğer yandan da bu muahede ve anlaşmalar, kong
re turizmi denen bir sektörün süratle inkişafına 
sebebolmaktadır. 

1969 yılında dünyanın en büyük kongresi 
Tızılay, Kızılhaç, Kızılaslan ve Güneş kongre
leri istanbul'da yapılmak için büyük çalışmalara 
jirişilmiş; ancak Ankara ve İstanbul'da uzun 
araştırmalardan sonra o tarihte henüz bitmiş 
olan Opera Binasında bu kongre akdedilmişti. 
Buradaki intizam, simültane tercümelerin tan
zim edilmiş olması, kongre salonlarının, komis
yon salonlarının hazırlanması ve gösterdiğimiz 
fevkalâde misafirperverlik, bize Gediz yaraları
nın süratle sarılmasında bilâhara büyük hizmet 
etmiştir. Nitekim 1970 Ağustos sonunda eşim 
Srötingen'de bir kızılay kongresine davetli iken 
bendeniz de beraber gittiğim zaman, Alman 
Xızılhaç Başkanı Sayın Bergaster bize daha doğ
rusu eşime hitaben demişti ki; «Gediz'de bü
yük felâkete uğradınız. Bu yaraları süratle 
cardınız. Memleketinizde yapılan büyük kong
reden sonra, Türklere karşı duyduğumuz sem
pati bir kat artmıştır. Bir daha böyle bir fe
lâkete uğramamanızı dilerim; fakat böyle bir 
şey olacak olursa Dünya Kızılay Teşiklâtma 
İsviçre'ye) müracaata lüzum kalmadan Paşam, 
latiâliniz bana bir telefon ettiğiniz takdirde beş 
•saat içinde bütün imkânlarımızla Türkiye'nin 
smrine gireceğimizi arz ederim.» demiş olması 
beni çok sevindirmişti. 

Küçük bir kasaba; fakat şahane ve her tür
lü konforu ve tertibatı teknik bakımından da 
haiz kongre salonları var. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-
"3ar) — Allah o günleri göstermesin!... 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (Devamla) — 
Göstermesin ama ben burada o günleri değil, 
o-eçirdiğimiz o felâketin bir daha geri gelmeme
lini dilemekte bütün kalbimle size iştirak et
mekle beraber, kongre salonlarının da bize dost
luk ve dünya arası münasebetler teinin edeceği
ne işaret etmek istiyorum. 

Keza, 1970 yaz döneminde Madrit'te Dünya 
Kadınlar Kongresine katılmıştım. Madrit'te 
200 kişiyi rahat alabilen sahnesi, 10 tane komis
yon salonu, beş dilden simültane tercüme terti-
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batlı, her türlü teknik çalışmalarla mücehhez 
kongre salonunda on gün çalıştık ve hiç yorul
madık. 

Ve düşündüm; niçin aynı iklim şartları için
de olan Madrit'e yağmur yerine altın yağar? 
Bizdeki dolu neden orada dolara, dövize döner 
ve niçin her yaz ispanya'ya 24 105 342 turist 
gider, niçin yıllık hasılatları 1 681 000 000 do
lara baliğ olur? Bunun sebeplerini orada yapa
cağınız bir seyahat size gayet rahat ifade eder. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var, Sayın Tok-
göz. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (Devamla) — 
Sayın Başkan, bazılarını geçeyim. Siz beş da
kika evvel haber verecektiniz. 

BAŞKAN — Peki efendim, siz buyurun, ona 
göre özetleyiniz. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (Devamla) — 
Büyük Türk mutasavvufu ve şairi Mevlâna Ce-
lâleddini Rumî'nin 700 ncü Vuslat yıldönümü ge
lecek sene UNESCO aracılığı ile bütün dünya 
ülkelerinde ve Türkiye'mizde büyük törenlerle 
kutlanacaktır, isveçli bir profesör gelerek bu
nun bütün hazırlıklarını Konya'da yapmıştır. 

Batıya Doğunun mistisizmini götüren Tür
kiye'mizin kıymetli bir motifini teşkil eden bu 
olayın icra edileceği yerde maalesef bir kong
re salonu mevcut değildir. 

ISayın Necmettin Cevheri Beyin zamanında 
belediyeler ve özel idare f aslındaki bütçeye 1 
lira konulmuş iken, 1971 yılı bütçesinden bu 
fasılda, projeleri ikmal eedildiğinde aktarıl
mak üzere 3 milyon lira konulmuştu. Bunun 
harekete getirtilerek Konya'nın büyük ihtiya
cının karşılanmasını dilerim. 

iBurada klimatizm konusuna, bir noktada 
atfınazar ederek mecburen geçiyorum. 21 gün 
süre ile müşteriyi memleketimizde alıkoyacak 
olan klimatizm - termalizm büyük bir konudur. 
Memleketimizde 5 952 mağara, 1 529 tane şifa
lı su kaynağı vardır. Halen 226 su işletilmek
tedir. Bunun için birçok etütlerin üniversite 
ve Maden Tetkik - Arama Enstitüsü tarafın
dan yapıldığını biliyorum; fakat bu iş dağınık
lıktan kurtulamamıştır. Nitekim Sağlık Bakan
lığı bu sene bu fonda bir ihtiyaca lüzum gös
termediği için Maliye Bakanlığı da bütçeye 
böyle bir şey getirmemiş ve bu sene bu mevzu 
üzerindeki çalışmalara işaret edilmemiştir. Hal

buki bugün Almanya'da senede klimatizmden 600 
milyon dolar para kazanmaktadırlar. Bilhassa 
kendilerinde klimatizm bulunmayan Arap ül
keleri, biraz da dinî beraberlik mülâhazasiyle 
memleketimizia hazır müşterileridir. Bu ihti
yacı karşılayacak olursak bizim ödemeler den
gesinde lehimizde büyük faktör çizeceğinden 
eminim. Bu noktaya da eğilinmesini isterim. 

Eğitim: Bunu da hemen geçiyorum. Eğitim 
konusunda.. 

Sayın Başkan, 20 dakikayı mı bitiriyorum, 
yoksa 30 dakikayı mı? 

BAŞKAN — 30 dakikayı. 
NAİME İKBAL TOKGÖZ (Devamla) — Pa

saj var daha.. 
Turizm Bakanlığında birtakım kurslar açıl

makta, seminerlere bölüm bölüm gidilmekte
dir. Fakat bendenizin teklifi böyle olacağına 
ilkokul seviyesinde, ortaokul seviyesinde bu 
konuyu muntazam öğretici okullar açmak ve 
bir de ya re'sen Bakanlığa bağlı veyahut da 
Ekonomi fakültelerinin bir bölümüne bağlı ol
mak üzere üç yıllık enstitüler kurmak sure
tiyle daimî büyük ihtiyacı, ilerinin ihtiyacı
nı karşılayacak personel hazırlamak. Böyle
ce hem bir çalışma gücü sahası açılmış olur, 
hem orada çalışan kimseler kendilerinin âti
de nerelere kadar yükseleceğinden, hangi kad
rolara kadar gelebileceklerinden emin olarak 
bir sektörde iş bulma gücüne kavuşurlar. Her 
iki yönden faydalı olan bu sahaya eğilinme
sini dilerim. Ve mevzuat faslında gördüğüm 
birçok kısımlar içinde böyle bir hazırlığı da 
görmeyi dilerdim. 

Turizm seferberliğini yapmaya mecburuz. 
Burada hitabettiğim doğrudan doğruya Turizm 
Bakanlığı değildir. Turizm Bakanlığı cidden 
fevkalâde güzel çalışmakta, büyük bir enerji 
içinde, büyük bir hamle içinde büyük açıkları 
kapatmaktadır. Ancak, bize hiçbir şey düşmü
yor. Koordine bir çalışmanın eksikliği de bura
da kendini göstermektedir. Bu savaşta bazı yer
lerde mahallî idarelere, belediyelere, muhtar
lara, vilâyetlere, esnaf teşekküllerine, Şoförler 
cemiyetlerine, Sanayi ve Ticaret Odaları Bir
liğine, bilhassa güvendiğim kadın teşekkül-
lerne ve partilerin il, ilçe, genel merkez kadın 
kollarına, aydm üniversitelimize, genç feda
kâr öğretmenlerimize, muhterem basınımıza bü-
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yük yer var. Bunun memleketimize büyük kat
kıda bulunacağını, bütçemize bütçeler kata
cağını görmenin artık' devirleeri geçmiştir; 
bu konunun üzerine hep birlikte eğilelim. 

Bu hususta televizyon ve radyodan da fay
dalanabiliriz. 

Bugün radyo ve televizyonda, fasulyenin 
nimeti, vitaminlerin ehemmiyeti gibi hepimi
zin bildiği şeyleri, hatta gülünç derecede işgal 
ederek, kendilerine televizyonda saat başına 
temin edecekleri dolgun ücretten başka kim
seye fayda sağlamayan yayınlar yerine; veya 
nereden himaye görerek bu davranışlara gir
diğini pek iyi bilmediğimiz ve hatta başkası 
yaparsa suç falan yaparsa mubah sayıldığına 
inandığımız aklının ermediği, saflarında hiz
met vermediği konular üzerinde, o hizmetleri 
gödenlerden biriymiş gibi pozlar ve edalar ta
kınarak ve hatta konunun ciddiyetiyle bağ
daşmayacak argo deyimlere, ve hafiflik sayı
labilecek, espri yapıyormuşçasına, birtakım özel
liklere işaret ederek, birçok neşriyat saatleri
ni dolduranların, bu faydasız, lüzumsuz hatta 
zararlı neşriyatları yerine, TRT'nin bu saatle
rini turizmin propagandasına, turizmin yaygın
laşmasına tahsis etmesinde memleket için bü
yük fayda mülâhaza ederiz. 

Mevzuat: 
Kıymetli Bakanlığımız hakikaten bu sene 

fevkalâde büyük bir mevzuat çalışmasına gir
miş bulunuyor. 

Giriş kapılarında Koordinasyon Komiteleri 
hakkındaki kanun tasarısını giriş gümrüğünde 
turistleri sürat ve itina ile getireceği bakımın
dan; Döner Sermaye Müdürlüğünün yeniden 
düzenlenmesini, Sümerbank ve El Sanatları ma
mullerinin vitrinlenmesi, satışa çıkarılması ve 
özel teşebbüsle müşterek çalışmaya yönelmiş 
olması yönleriyle ve otel rehberinin işverenin 
iştirakiyle de tanzim edilmiş olmasını takdir
le karşılıyoruz. 

Uzman denetçilerin 24 lira gibi hademe pa
rası olmayacak bir ücretle yine de 492 dene
tim yapmış olmaları şayanı teşekkürdür. De
netleyecekleri müesseselerde denetim üyesi ola
rak yaşayabilmeleri için, hiçolmazsa bunların 
HarciraJh Kanununa alınmalarını, Harcırah 
Kanunun 33/b maddesi gereğince mütalâa edil
meleri hususundaki tasarıyı, Bakanlığın ha

zırlayıp Başbakanlığa sunmuş olmasını teb
riklerimizle karşılıyoruz. 

Büyük bir ihtiyacı karşılayan Tercüman 
Rehber Kursları ve Tercüman Rehber Yönet
meliği, hakikaten bir ihtiyacın cevabı olarak 
hazırlanmış bulunuyor. Turizm Bankası Kanu
nunu yeniden düzenleyen tasarıyı kredileri tek 
elde toplaması yönünde; Acenteler ve Seya
hat Acenteleri Birliği kanun tasarısını bu mü
esseseleri dağınıklıktan kurtarıp uluslararası 
bir veçhe vermesinden dolayı memnuniyetleri
mizi bildiririz. 

Kıyılar : 
BAŞKAN — Sayın Naime İkbal Tokgöz, 

lütfen hulasaten beyanda bulununuz. 
NAİME ÎKBAL TOKGÖZ (Devamla) — Top-

layayım efendim. 
Kıyıların korunması düşüncesi Türk hal

kının yararına yönelen her tasavvur gibi bü
tün gönlümüzce tarafımızdan destekleneceği 
açık ve muhakkak olmakla beraber, aynı dik
kat ve itinayı, hukuk düzeninin ve ferdî hak
kın özüne de göstereceğimizi belirtmek iste
riz. Dikkat ve itina ile meselelerin ele alınma
sı gerektiği görüşünü taşırız. Çünkü, bugün 
içinde yaşadığımız ve erişinceye kadar mil
letçe büyük ıstıraplar çektiğimiz uygarlık dü
zeyinin ve beynelmilel itibarın hür ve serbest 
hukuk düzeni ve onun modern devlet modülü 
olan karma ekonomi sisteminin neticesi oldu
ğuna inancımız tam ve kesindir. 

Mülkiyet hakkı, kamu yararı aleyhine kul
lanılamaz. Çağdaş hukukun kabul ettiği bu 
mütekâmil anlayış, Anayasamızda da yer al
mıştır. Ancak, bu dahi ferdî, onun haklarının 
özünü ve toplum ekonomisindeki yapıcı fonk
siyonunu Devlet nizamı içinde tamamen sile
cek bir düşünüşün gerekçesi olamaz. Her halü
kârda reformu devletçilikten ibaret kabul 
eden bir tarzı telâkki A. P.'nin felsefesiyle 
bağdaşmayan ve onun kabulüne şayan olma
yan bir (haldir. Her türlü reformun yürekten 
tasvipçisiyiz. Ancak, ferdin Devlet hayatı içe
risindeki yaratıcı gücüne olan inancımızdan 
vazgeçmemiz de mümkün değildir. 

Toplumun yaran ile ferdin ona eklenen men
faatinin daima ulaştırılabileceğine ve bu uzlaş
ma halinde birçok kamu yararının meydana 
çıkıp memleketin topyekûn kaynaklarının bu 
amaca yönelmiş olabileceğnıe inanırız. 
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Sahillerin ıstırabı için ciddî ve isabetli plan
lamalarla bunların süratli uygulanması şar-
tır. Bugün Devlet varlığı olan sahil miktarı
nın gerçek bir envanterine bile saihibolunma-
dan gerçekçi hesaplar yapılamaz. Bunu Sayın 
Bakanlıktan ve onun değerli Bakanından ön
celikle istirham ederiz. 

BAŞKAN — Bitiyor değil mi Sayın Tok-
göz?. 

NAİME ÎKBAL TOKGÖZ (Devamla) — Pek 
az kaldı. 

BAŞKAN — Lütfen, benim görevimde müş-
kilât doğuyor. 

NAtME İKBAL TOKGÖZ (Devamla) — Mü
saade buyurursanız birbuçuk sayfa kaldı. Atla
yacağım, hepsini okumayacağım. 

Gözümüze çarpanlar: 
PTT, ihtiyaca cevap vermiyor. Bilhassa tu

rizm mevsiminde saat 05'te birçok bölgelerde, 
meselâ Sultanahmet'de Adliye Sarayı kapanır. 
Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet ve Ayasof-
ya, camileri münasebetiyle turistlerin otağı
dır. Turistlerin otağı, fakat bitlilerin de yata
ğı olduğuna da işaret etmeden geçemeyeceğim. 
Bir tedbir, bir çare bulunmalı. Ayrıca Sultan-
aihmet Semti hippilerden temizlenmeli, onları 
başka bir semte götürmenin çareleri de bulun
malıdır. 

Tren restoranlarmdaki yemekler bayat, ör
tüler kirli, her taraf pislik ve sefalet içinde, 
garsonlar kaba, servis intizamsızdır. 

Benzin istasyonları, kırık maşrabalar, iğrenç 
müştemilât ve güvenilmez personel ile dolu. 

Bu gibi yerlerin personeli bir kurstan ge 
girilemez mi? 

Madrit'de rayları biribirine naylon malze 
me ile eklendiği için ses çıkarmayan, geniş bir 
hat üstünde kayar gibi giden air condationlu bir 
tren düşünüyorum. Bizde «altından» denilen bir 
yemek listesi halinde sunulan münüler. Sabah 
kahvaltısı o âhenkte. Yataklı biletinizle birlik
te satılan yemek davetiyelerinin, - garsonun 
«hesap» diye kolunuzu dürtmediği - nefis bir 
ikramlı verilişi. Ve hele kadifelerle kaplı va
gonlarında, iki saat renkli bir filim seyrederek, 
yolda olduğunuzu hissetmeden gidiş ve perso
nelin zerafeti, elbette oraya yağmur yerine dö
viz yağdıracaktır. 

BAŞKAN — Sayın TokgÖz, lütfediniz ve en 
son cümlenizi söyleyiniz, çok rica ediyorum. 

NAÎME İKBAL TOKGÖZ (Devamla) — Top
luyorum. 

Şanj bürolarının da kâfi olmadığına işaret 
edeyim. Trafik kazalarının çokluğu, anarşik 
olaylar, oto hırsızlıkları, kasabalardaki yay
garalar, sinema gürültüleri, esnafın insafsız
lığı. Bunlar, izale edilmesi gereken hususlar. 

Turist, konfor ve güvenlik ister. Turist, ol
duğu yerde kendisini dünyanın her ili ile bağ
lantı kurmak, muhabere etmek ister. Turist, 
byle olur ki, giderken buralara bir daha gel
me emelini gönlünde, beraberinde taşır götü
rür. 

Uluslararası münasebetler; Turizm Bakan
lığının yaptığı ve yapacağı toplantılar bu alan
la memleketimize elbette faydalar sağlaya-
3aktır. Yalnız, 971 yılı Ekim ayının 18 ve 27 
ıci günleri arasında UIOOT'nun 22 nci Genel 
lurul toplantısı Ankara'da yapılmış Cidden şa

hane bir toplantı imiş. 78 ülkeden 317 delege
nin katıldığı bu kongre hakkında elbette ki, 
Mış» diyorum. Çünkü, maalesef bu kongreye 

Türk Parlamentosunun, Turizm Komisyonu üye
lerinin de davet edilmediğini söylemeden ge-
çemiyeceğim. 

Sayın milletvekilleri; 
Sevgili ülkemizde turizm konusu, mesele

lerimizin önplanda gelenlerindendir. Yukardan 
beri sunduğum projeler; konaklama yerleri, 
sarfedilen büyük gayretler, dikkatli çalışma
lar memnuniyet ve iftihar verici ilerlemeler, 
bizi nikbinliğe ve haklı bir ümide götürüyor. 
Turizm konusunda, hedefine varacak bir bil
ye gibi, gerekli kuvveî zinde, bu mefkureye 
serilmiştir. Mutlaka hedefine ulaşacaktır. 

Sayın Bakanımızın; «Bugün Türkiye'de ne
reye, ne miktar turist çekilebilir, hangi yöre
nin ne miktar turist potansiyeli vardır, me
selesine cevap verilecek hale gelmiştir. Araştır
maları yapılmıştır. Artık nereye neym ve ne 
niktarda yapılacağı konusu, kesin olarak be
lirtilmiştir.» şeklindeki mütalâaları, Turizm ve 
Tanıtma sektörümüz için bir teminattır. 

1972 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı büt
çesinin memleketimize, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığına hayırlı olmasını diler, Sayın Baka
nımızı ve Bakanlık camiasının muhterem per
sonelini saygılarımla selâmlarım. 
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Yüce Meclisimize A. P. Grubu adına hür
metlerimi sunuyorum. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar. M. G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, alınan 
kararı birazcık taşmış durumda bulunuyorum. 
Riyasetimde ilk defa böyle bir şey oluyor.. O 
bakımdan, Yüce Heyetten özür dilerim. 

C. H. P. Grubu adına Sayın Turgut Bozte-
pe, buyurunuz. Saat 15,16. 

C. H. P. GRUBU ADINA BARBAROS TUR
GUT BOZTEPE (Sakarya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekillerit 

Çağımızda hızla gelişen teknoloji büyük 
ölçüde turizm endüstrisini geliştirmiş, turizm 
için itici bir güc olmuştur. Çünkü millî ge
lir teknoloji ile birlikte artar; kişiler, top
luluklar bu artışın yaşamları üzerinde etkisi
ni dikkate alarak, yeni arayışlar, eğlenceler 
bulmak zorunda kalır. Sosyal güvenlik eğilim
leri, dinlenme ve daha yararlı olabilme itimi, 
yeni meraklar, yeni ülkeler görme alışkanlık
ları, kısaca insan topluluklarının uygar bir dün
yada yaşam istekleri, yeni ufuklar ve rahat
lıklar arayışı, turizmi başlı başına bir güçlü 
endüstri haline sokmuştur. 

Büyük zenginlik kaynaklarına, tarihsel bel
gelere, anıtlara, yapıtlara, denize, güneşe her 
türlü doğal kaynaklara, varlıklara sahip ni
ce ülkeler var ki, bir önemli sorun yüzünden 
turizm alanında gelişememiştir, üzülerek ifa
de etmek isteriz ki, ülkemiz de bunlardan bi
ridir. Gerçekte turizm bir anlayış meselesi
dir, kültür meselesidir. İnsanlar, topluluklar 
çok kez bu anlayıştan, kültürden yoksun kal
dıkları için turizmi önemsememişlerdir, değe
rini bilememişlerdir. Biz de, nice yıllar, nice 
bölgeler bu anlayışa ulaşamadığı için geliş
me gösterememiştir. 

Sevinecek bir yan; son 10-16 yıl içerisinde 
ülkemiz insanları turizmin altın üreten bir 
endüstri olduğunu anlamışlar, hem yöresel 
kalkınmaları, hem de gelir yönünden hızlı bir 
atılıma girmişlerdir. 

Devlet olarak önce bu anlayış üzerinde du
rulmakta olduğunu ve konunun kıyı şeridimiz
den iç bölgelerimize doğru planlı, dikkatli bir atı
lım gösterdiğini, hiç olmazsa büyük bir gay
ret içine girildiğini son yıllarda müşahede et
mekteyiz. 
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Sayın milletvekilleri; 
Şimdi bazı gerçekler üzerinde durmak isti

yoruz:. 
Dünya üzerinde turizmin önemini büyük 

üTcjüde kavrayan ülkeler vardır. Şunu ifade 
etmek isteriz ki, bazı ülkelerde sanayi ve ta
rım sektöründen sonra, yine bazı ülkelerde 
ise bu sektörlerin başında turizm önplanda, 
kendi ülkelerine döviz sağlayan bir yer al
mıştır. Çünkü, turizm gelirleri iJhracat gelirle
rinden daha hızlı artmaktadır. 

Yeryüzünde, 1970 yılında 1168 milyon tu
ristten ancak 506 500 ünü ülkemize çekebil
miş ve bu insanların yalnız bir yılda harca
dıkları 17 milyar dolardan, turist için her şe
yimiz varken ancak 64 milyon dolarını ala
bilmiş talihsiz ülkelerden biriyiz. Bu, uluslar
arası turizm hareketlerinin binde üçü demek
tir. 

Şimdi aynı iklim ve değer zenginlikleri ta
şıyan ve fakat buna rağmen doğal zenginlik
leri yönlünden bizden daha geride bulunan 
bazı ülkelerden örnekler, rakamlar vermek is
tiyoruz. örneğin : 

Yugoslavya'da 26 166 533 turist gelmiş, 
bundan bu ülke 274,6 milyon dolar; İspanya'ya 
24 105 312 turist gelmiş, bundan 1 680 700 
bin dolar; İtalya'ya ,12 718 054 turist gelmiş 
ve bundan 1 038 600 bin dolar; Lübnan'a 
1 210 157 turist gelmiş, bundan 131 500 bin 
dolar; Yunanistan'a 1 407 456 turist gelmiş, 
bundan 193,6 milyon dolar döviz sağlanmıştır. 

Bir başka örnek daha verelim : Denizden 
yararlanma süresi çok az olan Karadeniz kıyı 
ülkesi Bulgaristan'a 2 537 018 turist gelmiş, 
bundan 85 milyon dolar döviz sağlanmıştır. 

Gerçekte ülkemizde 1969 yılma oranla 
1970 yılımdan turizm geliri % 38,7 lik bir 
artılş göstermiştir. İlk bakışta bir yıl içinde 
böyle bir artış önemli görülmektedir. Hattâ 
yukarıda belirttiğimiz ülke oranlarından çok 
fazla olan bir artıştır. Ancak bu, mutlak gelir 
rakamları açısından çak düşük bir nispettir. 

Devlet olarak turizmin önemi ortaya çıkm-
ıca, bu konunun önemli bir döviz kaynağı ola
cağı anlaşılınca, plan bünyesi ve planın yıl
lık dilimleri üzerinde bu konuya yer veril
miştir. 

Birinci Beş Yıllık Plan kapsamı içinde tu
rizm gelirleri 7,7 miljyon dolardan 13,2 mil-
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jı(m dalara ylükjselirken, gerçekleşme % 47,8 
olmuştur. Esas itibariyle bu çok diiişük (bir 
rakamdır. ikin'ci Beş Yıllık Plan döneminin 
ilk ülç yılında turizm gelirlerimiz 24,1 milyon 
dolardan 51,6 milyon dolara çıkarken % 114 
(bir lartalş göstermesine rağmen maalesef ger
çekleşme % 62,3 olmuştur. 

Bu plan döneminde de umudettiğimizi ger
çekte bulamamışız. 

Değerli arkadaşlarım, 
1971 yılında plan hedefi olan 110 milyon 

dlolar karşılsmda gerçekleşme 76 milyon 598 
Ibin dolar olacağından yine de hedefe varama
mış bir durumda bulunmaktayız. 

Birinci Beş Yıllık Planda sürekli açık veren 
turizm gelir - gider denlgemiz, İkinci Beş Yıl
lık Plan döneminde ilik yılda açık vermiş ve 
fakat li989'da 3,8 milyon dolar; 1970'de 10,2 
milyon dolar; 1971'de ise 35,3 milyon dolar 
(bir gelir artışı ile olumlu bir slonuç vermiş 
bulunuyor. Bu durum böylelikle toplam ihracat 
gelirlerine 19*69 yılında % 6,8; 1970 yılında 
% 8,8 oranında katkıda bulunmuş oluyor. Bu 
sevindirici ve ümit verici bir gelişmedir. 

'Değerli arkadaşlarım, 
Yukarıda çeşitli ülkelerden örnekler ver

dik. Ülkemizde turizm politikasına ilişkin so
nuçlan rakam olarak değerlendirdik. Bütün 
Ibunlardan çıkan sonuç şudur : Turizm endüs
trisi önemli, önemli olduğu kadar ciddî ham
leler isteyen bir hizmet sektörüdür. Bizde ra
kamlara baktığımız zaman, gerçekten büyük 
atılımlar ve değerlendirmeler olduğu görül
müyor. Görülen şey, turizm sorununun ele 
alınmış olduğudur. Ancak bir ilginç hususu da 
(belirtmeden geçmek istemiyoruz. Devlet Plan
lama Teşkilâtımızın turizm üzerinde önemle 
durduğu karnisini uyandıracak çabalar olduğu 
henüz açık değildir. Bizoe Devlet Planlama 
örgütümüz, sorunun önemine ilişkin bir gay
ret içide olmamıştır. Bu konuda kendilerinin 
dikkatini çekmek isteriz. 

Diğer taraftan önemli ve üzerinde durma
mız gereken bir sorun da şudur : Politikacılar 
ve sorumlu örgütlün yöneticileri olarak bu ko
nuyu yalnızca plan kapsamı içinde düşünmek
ten çok, yeni bir düzenleme ve önemli bir sek
tör ve sanayi kavramı olarak ele almak zorun-
luğunu duymalıyız. Bit heves olarak görme
meliyiz. 

Geri kalmış ya da gelişmekte olan bir ülke
nin temel kalkınmasını »ağlayan en büyük 
faktör sanayidir. Ancak böyle bir ülkenin 
sanayileşmesi için (büyük ölçüde kendi özgür
lüğü. içinde kullanabileceği döviz rezervlerine 
ihtiyaç vardır. Her ülke bu rezervlerini bul
mak zoundadır. 

/Kimi ülkeler bunu tarımdan, dışarıya sev-
kettiği insangücünden ve başka yollardan sağ
larlar. Bizde de olan budur. Ancak bizim ül
kemizin, başta söylediğimiz gilbi, bazı Batı 
ülkelerine denk ve ondan çok daha ileri tu-
ruzim potansiyeli vardır. Sanayi ülkesi haline 
ne süratle gelebilmemiz için bu potansiyeli 
döviz üreten bir endüstri haline getirmek zo-
runluğu aşikârdır. 

Fakat şu var ki, (bu alana ne yatırım ya
parsan o oranda netice alırsın. Görülen yanı 
ile gerçekler bu öliçü ve titizliği gösteremedi
ğimizi ortaya koyuyor. Şöyle ki ': Birinci Beş 
Yıllık Planda turizm yatırımlarının, toplam 
yatırımlar içindeki yeri ortalama % 1,2 iken, 
ölü yatırımlar olan konut yatırımları 1967 
yılında % 20,8 olmuştur. İkinci Beş Yıllık 
Plan döneminde ise bu durum şöyle seyretmiş
tir : Konut yatırımları % 20 lik çizgisini mu
hafaza ederken, turizm yatırımları ciddiyetle 
ele alınması beklenirken anlak % 2,2 lik bir 
artış gösterebilmiştir. 

İşte bunun sonucudur ki, ülkemizde bölgeli 
konaklama tesisleri kapasitesinin yatak sayısı 
ancak 38 bin olabilmiştir. 

(Bu göstergeler, turizm alanında çjok büyük 
öorun ve dertlerimizin mevcudolduğunu belirt
mektedir. 

tSaym arkadaşlarım, 
Turizm sektörünün, ülkemize gerekli döviz 

sağlayacak bir dinamo olması için hiç şüp
hesiz tesis en başta gelen unsurdur, özel ve 
toplumsal kesimlere Devletçe, turizm örgütü 
olarak dağıtılan krediler uzun süreden beri 
eleştiri konusu olmaktadır.. Çok taraftan 
dağıtılması, başka amaçlar için kullanılması, 
yer seçimindeki yanlışlıklar, denetim yetersiz
likleri bugüne kadar dikkati çeken hususlar 
olmuştur. Biz, objektif olarak meseleye bak
tığımız için bunlann tenkidini, şu ya da bu 
şekilde meydana gelen eksiklikleri, kredi yö
nünden söz konusu olan dağıtım kayırmala-
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rını ve böylelikle kaynak israfını ele alacak 
değiliz. Bunlar için çok şeyler söylendi. Biz 
şunu demek istiyiorulz. 

Bir ileri atılım yapma yolunda gayretler 
ıglösterilmekts olduğunu müşahede ettik. Hiç 
şüphesiz bu atılımların sahipleri, Turizm Ba
kanlığı örgütü beliren ihtiyaçlar, geçmişte 
kredi ve başka konularda ortaya çıkan eksik
liklere, yanlışlıklara dikkatle eğilecekler ve 
yeni bir anlayışla sağlam bir organizasyon, 
verimli ve sonuç sağlayacı bir yönetim düzeni 
kuracaklardır. Buna inanmaJk istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bugün görülen yanı ile Turizm Bakanlığı 

Teşkilât Kanunu, turizm endüstrisi alanın
da kendi Bakanlığına sorumluluk ve görev ba
kımından bütün bu işleri kontrol ve düzenle
me yetkisi ve hakkı vermiştir. Fakat bu yetki 
ve sorumluluklar birçok bakanlıklar kapsa
mına kendi kanunları ile alınmış olduğun
dan koordone bir çalışma olanağı bulunamıyor. 
Ve bu işler parçalı, dağınık olarak yürütülü
yor. önce yapılacak iş olarak yeni baştan 
bir reorganlzasyon gösterecek yeni bir Teşki
lât Kanununa ihtiyaç görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'de sağlam, ileriye dönük bir tu

rizm örgütü kurma açısından ekonomik ve 
sosyal görüşlerimizi aşağıda sunuyoruz : 

— Devlet ve özel sektörün faaliyetleri açık 
seçik şekillendirilmeli, altyapı ve örnek yatı
rımları Devlet yapmalı. Özel sektör ucuz 
tesis, pazarlama olanakları bakımından yüksek 
doluiş sağlayacak yoğunluk biöllgelerine teksif 
edilmeli. 

— Devlet yatırımları, özel sektör için bil
hassa kapasite yaratıcı ve teşvik edici bir özel
lik taşımalı. 

— Kurulacak yeni tesisler yer seçiminde fi
ziksel planlama ve arazi kullanma planlarına 
uygun olmalı, altyapı israfından kaçınılmalı ve 
pazarlama etütleri iyi yapılmış olmalı. 

— Götürü fiyatla belirli bir süreyi kapsa
yan, çok defa charter veya denizyolu ile ya
pılan organize ve toplu gezilerle bir ülkeye 
devamlı şekilde turist çekilmesi demek olan 
kütle turizmine hız verilmeli. 

— Bilhassa kütle turizmi açısından önemi 
fazla olan ve sınırları 6/12209 sayılı Bakanlar 

Kurulu karan ile belirlenmiş bulunan saMl 
bandının fiziksel planının bitirilmiş olmasını, 
detay yerleşme prpojelerinin süratle hazırlan
makta olduğunu memnuniyetle karşılarken, 
hâlâ bu bölgede Fethiye - Kaş, Kumluca - An
talya arası kara ulaşmınm normal normlara 
göre dahi olmayışından büyük üzüntü duyuyo
ruz. 

— Şile - Kandıra - Kaynarca - Karasu - Ak
çakoca - Zonguldak - Sinop sahil yolu süratle 
gerçekleştirilmeli; 

— Yatırım indirim oranı, turizm bölgeleri
ne göre f arklılaştırılmalı; 

Turizm kredileri tek elden ve amaca uygun 
dağıtılmalı. Kütle turizmi bu dağıtımda ön-
planda tutulmalı. Kredi faizleri, vadeleri ve 
miktarları bugünün gerçeklerine uydurulmalı. 

Turizm müesseselerine bazı muafiyetler ta
nımalı. Muafiyetlerden faydalandırılırken Dev
letin yapacağı kaybın karşılığında döviz gelir
lerindeki artışın hesabı iyi yapılmalı. 

Yurdumuzdaki mevcut belgeli ve belgesiz 
her türlü turizm tesisinin yeni bir envanteri 
yapılarak, dış turizme hizmet eden işletmeler, 
uluslararası standartlara göre sınıflandırılmak. 
Tespit edilen sınıfların her biri için yer ve ni
teliğine göre asgarî ve azamî fiyatlar tespit 
edilerek, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve bele
diyelerce denetlenmeli. Bütün turizm tesisleri
nin giriş kapılarına tasdikli fiyat listeleri aşıl
malı. 

Kamu ve özel sektöre ait büyük şehirler dı
şındaki tesislerin hemen hemen tamamının yer
leri ve nitelikleri bakımından sonbahar ve kış 
aylarında işletilmemekte veya düşük kapasite 
ile çalışan otellerden bu mevsimlerde yatılı 
otelcilik eğitimi şeklinde yararlanmalı, ölü 
mevsimde teorik öğrenim görmüş öğrencilerin 
İlkbahar ve yaz aylarında aynı otllerde çalış
tırılarak pratik görgü ve bilgi kazanmaları sağ
lanmalı. 

Turizm işletmeciliğine önem verilmeli. 
Pazarlamayı organize edecek kuruluşlar, 

Türk Havayolları, Denizcilik Bankası ve Devlet 
Demiryolları, ülkemize turist celbi konusunda 
yerli ve yabancı seyahat acentaları ile sıkı iş
birliği yapmalı. 

Turizm yönünden ticarî amaca varılabilme
si için, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile ulaş-
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tırma örgütlerimizin dış temsilcilikleri aynı 
yerde bir arada toplanmalı. Danışma, rezer
vasyon, tanıtma fonksiyonları bir elden yerine 
getirilmeli. 

'Seyahat acentaları için tur taban fiyatları 
her yıl tespit edilmeli. 

Konaklama sahipleri ile seyahat acentaları 
işjbirliği yapmalı. 

Turizm yönünden halk eğitiminin yaygın
laşması için il ve ilçelerde turizm komiteleri-
ısüratle faaliyete geçirilmeli. 

Giriş kapılarında turistlere sunulan çeşitli 
hizmetlerin bir elden yürütülmemesinin sebep 
olduğu aksaklıklar giderilmeli. 

Karayollarındaki trafik sorununa muhak
kak bir çare bulunmalı. 

Büyük şehirlerin şehir içi trafiği ve taksi 
saatleri işi halledilmeli. 

Turistlere karşı işlenecek suçlarda Ceza 
Kanunumuzda daha ağır müeyyideler getirilme
li. 

Turizm işletme belgesi almasına rağmen, as
la turizme hizmet etmeyen gazino ve benzeri 
eğlence yerlerinin işletme belgeleri derhal ip
tal edilmeli. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bütün bu eleştirilerimiz ve önerilerimiz, iyi 

niyetimizin ürünüdür ve gerçek tespitlerdir. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1972 büt

çesini bu açıdan değerlendirdik. 
Ülkemize ve halkımıza hayırlı ve yararlı bir 

sonuç vermesi dileğiyle 0. H. P. Grubu adına 
yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — MGP Grubu adına sayın Ham-
di Hamamcıoğlu, buyurunuz. 

Saat 15,36. 

MGP GRUBU ADINA HAMDİ HAMAM
CIOĞLU (Afyon Karabisar) — Sayın Başkan, 
saym değer milletvekilleri, 

İkinci Dünya Savaşından bu yana geçen 
27 yıllık süre içinde insanioğullarmın masalla
rında, hikâyelerinde tahayyül ettikleri çclki 
şey gerçek alanına intikal etmiştir. 

Jüles Verne'nin aya seyahat hayalî nasıl 
gerçekleşmişse, turizm alanında da altın yu
murtlayan tavuk değimi birçok ülkeler için 
tutarlı sföz haline gelmiştir. 

Birbirlerine karışıp kaynaşan milletler bir 
•yandan gittikleri yerlere altın yumurtalar gö

türürken bir yandan da bugünkü siyasal or
tam içinde birbirlerini yemek için çaba har
cayarak dünya yüzüne bu denli garip ya
ratıklar çıkmasına da selbelbolmuşlardır. 

Türkiye'nin bu tavuklardan nasibi sadece 
normal yumurta almak şeklinde tecelli etmiş, 
yumurtanın altınını da başka milletler topla
mıştır. 

Maruzatım boş bir iddia değil, resmî be
yanların kendisidir. 

Konuşmalarımı rakamlarla boğmak uöulün-
den özenle kaçındığım içindir ki, sadetçe yu
murtayı kim, altını kim topluyor bunu izah 
etmek için birkaç rakam arz etmeye mecbur 
kaldım. 

1070 yılı itibariyle Yunanistan'a. 1 milyon 
407 bin, Bulgaristan'a 2 milyon 537 bin, is
panya'ya 24 milyon 105 bin turist gelmiş ol
duğu halde, Türkiye için bu ra^am 506 bin 
452 de kalmıştır. 

Bu rakamlar ikinci Beş YılbJk Plan döne
minde öngörülen hedeflerden % 28 noksanı 
ile gerçekleşme oranının ortalama olarak 
% 77 si civarında kalındığını göstermektedir. 

Turizmi, dışardan döviz sağlayan ve dış 
ödemeler dengesini sağlayacak, ekonomiye di
namizm getirecek bir gelir kaynağı olarak 
değerlendirirsek komşu ülkelere nazaran al
tın yumurtayı komşu ülkelere, sade yumurtayı 
da kendimize bıraktığımızı bu rakamlar doğ
rulamaktadır. 

ISayın Milletvekilleri, 
iAIynı arz ve coğrafî koşullar içinde bulun

duğumuz ispanya, italya ve Yunanistan gibi 
iihraoat gelirine denlk turizm geliri olan ül
kelere nazaran biz neden turizm alanında geri
lerdeyiz? 

Genel olarak her menfî sonucun bir sorum
lusu aranır ve ekseriya da şaJhusları sorumlu 
göstermek giJbi kolay bir sistemi uygulamak 
âdet haline gelmiştir. Biz bu usulü terk 
ederek, insaf ölçüleri içerisinde hiç kimseyi 
ısuçlamamaksıızın genel turizm politikası üze
rinde durarak bize tanınan zamanın da aşıl
masına dikkat göstermek suretiyle bu geri 
kalmışlığımızın nedenlerini kısa kısa beyan 
etmek isteria 
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(Muhterem arkadaşlarım, 
Turizmi bir Devlet fonksiyonu olmaktan 

çok Karma Ekonomi sistemi içinde mütalâa 
ederek tam mâmasiyle bir tüccar zihniyeti 
içinde görmenin doğru bir görüş olduğunu ifa
de etmekte zannederiz ki, hatalı bir tutum 
içinde olmayacağız. 

Kâr getirmesi beklenilen bir teşelbblüsü ser
maye noksanlığı içinde arzu edilen kârlılık 
saviıyesine çıkarmanın, yani Türkiye'de tüm 
yatırımlar içinde ortalama % 2 lik bir yatı
rımla turizmi geliştirmeyi beklemeyi ekono
mik kaideler reddeder. 

Yatırım yaparken satışa arz ettiğimiz ma
lınızın temiz, kaliteli ve ucuz olmasına dik
kat etmek, ticaretin herkesçe bilinen basit 
ibir kaidesidir. Biz de, gelen turistleri para 
harcamada dikkatsiz, mirasyedi insan olarak 
görmek, hele hele her turisti elit ve zengini 
bir sınıfa mensupmuş gibi görme aluşkanlığı 
içinde tesislerimizi ona göre yapmanın ta
mamen sakat bir görüş ve tutum olduğunu 
açıklamak zorunluğundayım. 

ister iç turist, isterse dıştan gelen tu
rist olsun basit, fakat temiz, ucuz, rahat bir 
yer ister. 

Turist lüks değil, istediği anda bu nite
likleri haiz yeri ve yatağı (bulsun ister. 

Bugünün iç ve duş turisti orta halli, 'he** 
gün çalışan, bu sebeple yorulmuş, muhitinin 
monoton hayatından bıkmış, belki de morali 
bozulmuş insandır. Bu tip turist en ucuz, fa
kat rahat yer ve yatak ister. 

Biz, bu gerçeği bir kenara iterek veya gör-
memezlikten gelerek sanki turist bilmiyormuş, 
geldiği memlekette görmemiş gibi yüksek, lü
zumundan fazla konforlu tesisleri kurma yolu
na gitmişiz, sonra yerli veya yabancı turiste bu
yur demişiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yabancı turisti bir kenara bırakınız, içimiz

de sadece iki nüfus için günde 150'şer liradan 
300 lira ödeyebilecek kaç kişi çıkar, bunu dü
şünmek dahi maruzatımızın haklılığını meyda
na çıkarır. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında izle
necek turizm politikasına göre tesis yatırım
larının % 87'sinin kütle turizmine uygun iş
letmelere, yani 3 ncü ve 4 ncü sınıf otel, motel, 
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pansiyon, kamp ve tatil köylerine ayrılması ge
rektiğini ortaya koymuştur. 

öngörülen sistem bu olduğuna göre, tesis, 
yapı ve işletmecilik bakımından lüksü, konforu 
bir yana bırakalım, henüz yatak problemini 
dahi halletmekten uzak bulunmaktayız. 

9 . 12 . 1971 tarihi itibariyle belgeli yatak 
sayısı 31 388, belgesiz fakat turiste hitabede-
bilecek vasıftaki yatak sayısı da 65 bin civa
rındadır. Bu tesislerdeki hizmet ve temizlik ko
şulları da tetkike değer bir mahiyet arz etmek
tedir. Ticarî hayatta müşteriyi çileden çıkaran 
en büyük etken, miktarı ne olursa olsun, alda
tılmaktır. Dinlenmesini ve eğlencesini temin et
tiğiniz bir kimseyi aldatmışsanız temizlik rahat 
uyku uyumasına, aldatılmadığına kaani ise pis 
bir yatakta yine rahat bir uyku uyumasına im
kân sağlamış olmazsınız. 

Bu sebeple turizmde evvelâ eğitim, sonra 
diğer kuruluş ve yetkililerle koordine bir kont
rol esastır. 

Türkiye'ye gelen bir turistin ortalama 5 gün 
kaldığı gözönüne alınırsa, 5 günlük bir ikame-
tin,insanın yol yorgunluğunu gideremeyecek 
kadar kısa kalmasının bir sebebi olmak gere
kir. 

Sayın Bakanın Bütçe Karma Komisyonunda 
vermiş olduğu bazı rakamlara göre Türkiye'ye 
gelen turistin - not edebildiğim kadarı ile -
% 34'ü değişik yerler görmek, % 11'i deniz ve 
güneş için, % 6'sı tarihî eser merakı, % 3'nün 
de Türk misafirperverliği için geldiği tespit 
edilmiştir. 

Burada dikkate şayan husus, Türk misafir
perverliği için gelen turist oranı sadece % 3 
gibi basit bir rakamla karşımıza çıkmaktadır. 
Bunun, biraz sonra kısaca değineceğim gibi pro
paganda ve reklâm noksanlığından ileri geldiği 
kanısındayız. 

Bir turist 5 gün kalabilecek bir yer ve ya
tak bulabildiğine göre, bu kadar kısa süre için
de yurdumuzu terk etmesinin sebeplerinin cid
diyetle araştırılmasında, hatalığı isabetle teş
his bakımından büyük yararlar bulunduğunda 
şüphe yoktur. 

Değerli milletvekilleri, 
Yurdumuz, Yüce Tanrının bol ve çeşitli ih

sanlarda bulunduğu cennet denecek kadar do
ğal güzellik ve imkânlara maliktir. Şahane sa« 
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nülerimiz, ormanlarımız, mübalağasız olarak 
her derde şifa veren kaplıcalarımız, zengin ta
rihî hazinelerimizle kıymetini bilenler için dün
yanın en güzel memleketidir. 

Halkımız, dünyalara destan olmuş misafir
perverliği, güler yüzü ve sıcakkanlılığı ile, 
memleketimize pislik, uyuz getiren hippileri bi
le müsamaha ile karşılayacak kadar insancıl
dır. Hakikat bu olduğuna göre, turizmde yu
karda arz ettiğim sebepler dışında neden hâ
lâ gerilerdeyiz? 

Şahsî tetkiklerimize ve bazı müşahadeleri-
mize göre turisti istenilen sayıda yurda çeke-
memekte ve gelenleri de uzun süre yurt içinde 
tutamamaktaki başlıca sebepleri arz etmeyi gö
revimiz icabı sayarız. Bu nedenle : 

Turist yoldan gelmiştir, yorgundur, asa
bidir. Can sıkıcı ve bekletici gümrük muayene
lerine, hudut kapılarında beklemeye müteham
mil değildir. Devlet yetkililerinden alâka, gü
ler yüz, formalitede kolaylık ve sürat ister. 

Turist, uçakla gelmişse bozuk yollarda 
saatlerce motorlu araçla yerine gitmeyi iste
mez ve buna tahammülü yoktur. Onun için, ha
va meydanları ile turistin kalacağı yer arasın
daki mesafe kısa, yolu rahat olmalıdır. Bu iki 
noksanlığımızı Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının tek başına gidermesini beklemeye de hak
kımız yoktur. Bütün bu noksanlıkları tüm yet
kililer, yani Bakanlıklar, Genel Müdürlük ve 
mahallî idareler koordine bir çalışma ile gider
me yoluna süratle gitmelidirler. 

Sayın milletvekilleri, 
Turizmin bariz karakterinin ticarî olduğu

na, yani sermayeyi yatırıp bekledikten sonra 
kâra geçmek olduğuna yukarda kısaca değin
miştim. Bu konuda asla ihmal kabul etmeyen 
reklam ve propagandanın ticarette anaunsur 
haline geldiğine işaret etmek faydalı olacaktır. 

Propaganda ve reklâmda da çok gerilerde 
olduğumuzu ifade etmek acı, ama bir gerçektir. 
Başka milletlerin televizyon ve radyo yayınları 
dışında günlük gazetelerin bir sayfasını kap
layacak kadar büyüklükteki reklamları karşı
sında, bizim turizm bürolarımız bir levha, bir
kaç pano birkaç bakır ibrik koymuşlar, en kü
çük broşürden dahi yoksun bir halde elleri kol
lan bağlı olarak ıstıraplannı yüzlerinden oku
mak mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Nasıl kem alatla kemalata ulaşmak mümkün 

değilse, propaganldasız, parasız yurdumuzun 
cennetliğini, geleneksel misafirperverliğimizi 
tanıtmaya imkân yoktur. Zira, bugünün insanı 
çok hareketli, günlük faaliyetinin içinde yor
gundur, bitiktir; onu sen arayıp bulacaksın, 
gözüne ve kulağına hitabederek Türkiye'yi an
latacaksın, inandıracaksın, bunu temin etmek 
için de zorunlu yarapı temin edeceksin. 

Bu vesileyle, kıyılanınızın tüm vatandaşla
rın istifadesine arz edilecek şekilde kanunun 
ve akim gerektirdiği tedbirlerin süratle alın
masını önemle temenni etmekteyiz. Geç kalın
dığı takdirde bilhassa kıyılarda devam eden 
inşaatların kanun çerçevesi içerisinde hemen 
durdurulmaması halinde bunun ileride Devlet 
için büyük yükler tahmil edeceğine işaret et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Aranıza girmek şerefine nail olduğum gün

den beri dinlenme yerlerindeki israf ve lüks-
den sık sık bahsettiğimi hatırlıyorum. Bu tür 
dinlenme yerlerinin bir elde toplanarak hem 
mevcut israfı önlemek ve hem de iç ve dış tu
risti bu tesislerden ucuz ve adaletli bir şekilde 
istifade ettirmenin mümkün olabileceğine bir 
kere daha işaret etmeyi faydalı, gerekirse bu 
iş için yeni bir teşkilât kurulmasını lüzumlu 
görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, 
Türkiye'nin hemen her yerinde görülmeye 

değer tarihî bir yapıtı, bol ve uzun süreli deniz 
ve güneşi, şifa dağıtan bol kaplıcası vardır. 
Yukarıda arz ettiğim gilbi, çeşitli sebeplerle yur
da gelen turistlerin tümünün isteklerine cevap 
vermek, Türkiye için mümkündür. Bu itibarla 
turizmde de bölgeler arasındaki dengesizliğe 
değinmek zorunludur. Turizmde yanlış kıyılan 
düşünmek, sınaî tesisleri münhasıran buralar
da kurmak kâfi değildir. 

Bir bölgecilik zihniyetinden çok uzak ola
rak ifade ediyorum. Kaplıcalar şehri olan Af
yon'a turizmin girmemesi bu ihmallerden bir 
örnektir. Şifa kaynaklan kaplıca şehirlerine de 
Bakanlığın ilgi göstermesini temenni ederek, 
hem bunlann değerlenmesine ve hem de bölge
ler arasındaki mevcut dengesizliğin kısmen de 
olsa ortadan kaldırılmasına Turizm ve Tanıt-
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ma Bakanlığı aracılığiyle yardımcı olunmasını 
temenni ve rica ediyorum. 

1972 malî yılı Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Bütçesinin aziz milletimize, Bakanlığın 
mümtaz mensuplarına hayırlı olmasını diler, 
Millî Güven Partisi Grubu ve şahsım adına he
pinizi hürmetle selâmlarım. (M. G. P. Grubu 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Nimet Ağaoğlu, buyurunuz efendim. 
Saat : 15,52. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
NİMET AĞAOĞLU (Muş) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının değerli mensupları; 

Demokratik Parti Grubu adına Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının 1972 malî yılı Bütçesi 
üzerindeki görüş ve^temennilerimizi arz et
mek üzere huzurlarınızda bulunmaktayım. 

ikinci dünya savaşından sonra teknoloji
nin hızla gelişmesi, ekonomik kalkınmanın etki
si, fert başına düşen millî gelirin artmasına 
sebebolmuştur. Bunun neticesi olarak da insan
lar bedenî ve ruhî yorgunluklarını gidermek, 
boş zamanlarını değerlendirmek yolunu ara
mışlardır. Bu meyanda, gezmek, görmek, eğlen
mek, dinlenmek, tanımak, tanışmak, bilgi edin
mek, daha doğrusu kısmî de olsa arzularını 
tatmin etmek ihtiyacı gün geçtikçe yaygın bir 
hal almıştır. Tarihin eski devirlerinde macera 
arayan seyahlar ticarî gayeye matuf geziler 
yapmışlardır. Asrımızda, kara, deniz ve bilhas
sa havayolculuğunun inkişafiyle turistik gezi
lere önem verilmiştir. 

ikinci dünya savaşını mütaakip ortaya çı
kan sosyal bunalımların etkisinden bir nebze 
kurtulmak isteyen insanoğlu, yorucu çalışmala
rını hafifletmek ve istirahate kavuşmak arzu
sunu duymakla, «tebdil-i mekânda ferahlık 
var» prensibine uymak zaruretini duymuştur. 
Bu, insanlarda yaşama gücünü tazelemektedir. 
O halde, refah ve huzura ihtiyaç vardır, insan
oğlunun bu hasletinden istifade etmesini bilen 
milletler turizm sanayiinin öncüleri olmuşlar
dır. Uluslararası turizm hareketlerine katkı
da bulunan ülkeler, ileri hayat seviyesine eriş
miş büyük endüsri ülkeleridir. Son on yıl için
de dünya turist adedinde büyük bir artış ol- 1 
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muş, dolayısiyle turizm gelirlerinde hızlı yük
selmeler kaydedilmiştir. 

Türkiye, coğrafik mevki itibariyle turistik 
potansiyeli müsait ve dünyada emsali olmayan 
bir ülkedir. Dört mevsimin bütün özelliklerini 
tatmak ve istifade etmek mümkündür. Tarih, 
sanat, arkeoloji, kültür, folklor ve doğal güzel
liklerine yurdun her sathında rastlamak müm
kündür. Ancak, memleketimize dönük, den
geli, bilinçli bir turizm politikasına sahiibolma-
dığımızdan, özlediğimiz neticeye ulaşmak müm
kün değildir. Turizmin ve gelirlerinin önemini 
kavrayan ülkeler, döviz akımının devamını sağ
lamak yollarını bilinçli ve esaslı etütlere bağla
mış ve bu suretle turizmi temeline oturtmuştur. 
Komşu devletlerle memleketimizi mukayese et
mek ve turizm bakımından yapılan altyapı 
hizmetlerini yeni baştan gözden geçirmek ve 
gerekli tedbirleri vakit geçirmeden almak za
ruridir. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında turizm 
politikasının temel ilkelerinde öngörülen ger
çekçi hususların biran evvel ikmali lâzımdır. 
Turizm, anlayış ve hizmetler yönünden çok 
yönlü sosyal bir harekettir. Sadece Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığını değil, diğer bakanlıkları, 
resmî ve gayriresmî kuruluşları ve tüm va
tandaşları yakinen ilgilendirir. 6086 sayılı Ka
nunun 36 ncı maddesi gereğince Devlet daire
leri, mahallî idareler, iktisadî Devlet Teşek
külleri, sermayesinin yarısından fazlası Devlete 
ait banka ve şirketler birer işjbirliği organıdır
lar, 265 sayılı Kanunun 17 nci maddesi il ve 
ilçelerde, il ve ilçe turizm komitesi kurma 
yetkisini Bakanlığa vermiştir. Bu komitenin 
imkânlar nisbetinde yurt sathına yayılmasında 
fayda vardır. Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Planında turizm politikasında öngörülen 
hedefler gerçekleşmediği için gelir ve gider 
dengesi tatminkâr olamamıştır. Turizm sektö
ründe planlama hizmetleri, yurdun sosyo - eko
nomik ve kültürel değerlerinden istifade ede
rek turizm gelirlerini artırmak ve bu suretle 
millî gelire katkıda bulunmayı hedef almalı
dır. Bunun için de turistik bölgelerde evvele
mirde altyapı hizmetlerini tamamlamak zaru
ridir. Turizm sektörüne hizmet eden üretim dal
larına olan talebin dikkate alınması, konakla
ma, ulaşım, kredi, malî ve hukukî teşvik ted-
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birlerinin gelişen dünya şartlarına göre ayar
lanması gerekmektedir. 

Turistlerin giriş kapılarından başlayıp çı
kış kapılarına kadar yurdumuzda ikamet ettik
leri sürece mal ve can emniyetlerinin sağlan-
masiyle yükümlüyüz. Döviz, gümrük, pasaport, 
vize ve seyahatle ilgili bilumum muamelelerde 
sürat ve kolaylık sağlamadığımız müddetçe bu
günkü halimizden ileri gitmek mümkün değil
dir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının yetkili
leri ilgili bakanlıklarla anlaşarak turizm mev
zuatını olumlu sonuçlara bağlamalıdır. Turizm 
eğitimi ve öğretimine yurt çapında önem veril
meli, yurdumuza gelen veya geleceği daha ön
ceden haber alman turistlerin örf ve âdetleri, 
dinî inanışları, yaşantıları, yemekleri nazara 
alınarak bilinçli ve ehil kimseler tarafından or
ganize edilmelidir. Turist simsarlığı yapan 
komşu devletlere bu fırsatı vermeme imkânları 
aranmalıdır. Turistlerle ilgilenecek görevlile
rin hal ve tavırları Türklüğün şanına, örf ve 
âdetlerine yakışır kıyafette olmalıdır. 

Turist temizlik ve uygun tarife ister, hu
zur ve rahatlık ister. Turistik tesislerde, böl
gelerde denetimi sıklaştırmak yararlı olur. Mem
leketimizin turistik değer ve olanaklarını ta
nıtmakta geç kaldığımız bir hakikattir. Reklâm 
ve propagandamız lâyıkı veçhile yapılmalı, rad
yo, televizyon ve sinemadan istifade edilmeli
dir. Turistik bölgelerde Türklüğe has kaliteli 
el sanatları, sergileri açılmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, turizmi, millî 
ekonomimizin verimli bir sektörü haline getir
mek elbetteki imkânlara bağlıdır. Bütçeden 
ayrılan ödeneklerle Turizm ve Tanıtma Bakan
lığından turizm ve sorunlarını biranda çözüm
lemesini istemek mümkün değildir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Teşkilât 
Kanunu, zamanımızın gidişatına uymaktan uzak
tır. 265 sayılı Kanunun 8 nci maddesi aynen şöy
ledir: «Yurdumuzun turistik imkânlarını de
ğerlendirecek her türlü etüt ve planların hazır
lanması ve bunların uygulanmasiyle ilgili bü
tün işleri yapar, gerekli tedbirleri alır». Sara
hatinin karşısına 7116 sayılı îmar ve iskân Ba
kanlığı Kuruluş Kanununun 2 nci ve 9 ncu mad
deleri, 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 2 nci 
maddesi, 6785 sayılı imar Kanununun 29 ve 47 
nci maddeleri dikilmektedir. 

Bu kanunlarla mutabakat sağlamadan, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına bunlan birleşti
rici bir yetki tanımadan süratli yatırımlara ge
çilmesi mümkün değildir. 

Turizm kredisi dağıtan kuruluşlara da bir 
nebze değinmek isterim. 

6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu uyarınca iller Bankasında bir fon kuruldu
ğu malumunuzdur. Bu fonun esas kaynağı ise 
bütçedir. Bu fon döner sermaye şeklinde kul
lanılmaktadır. Büyük finansmana ihtiyaç gös
teren turizm sektörüne cüzi bir sermaye ile iller 
Bankasının katkısının randıman vermeyeceği ta
biîdir. 

Türkiye Vakıflar Bankasında tesis edilmiş 
bulunan turizm kredileri fonunun kaynağının 
AİD Teşkilâtı temin etmektedir. Bu fonun tu
tarı da İller Bankası fonundan çok fazla değil-
dh\ 

Müteşebbislerin kredi taleplerini, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığında kurulu Turizm ikraz Ko
mitesi değerlendirmekte, Vakıflar Bankası ise 
mevzuatına uygun kredi vermektedir. 

7470 sayılı Kanunla Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığına tanınan yetkiye istinaden kurulan Tu
rizm Bankası, AiD'nin verdiği krediler ve büt
çeden ayrılan fonları özel sektöre dağıtan aracı 
bir kuruluş olmaktan ileri gidememiştir. 

Kredi dağıtan kuruluşların mevzuat yeter
sizliği ve sermayelerinin darlığı turizm sektö
rüne arzu edilen yararı sağlayamamaktadır. Ay
rıca Turizm, Vakıflar ve İller Bankasının 1955 -
1970 yılları arasında dağıttığı krediler bölge
lere göre dengeli değildir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörü
len turizm kredilerinin artırılması ve turistik 
kredi politikasının yurdun gerçeklerine uygun 
tatbik edilmesi için kredi veren müesseselerin bir 
elde toplanmasında zaruret vardır. 

Kamu ve özel sektörün turizm alanında gös
terdikleri çabayı takdirle karşılamaktayız. 
Emekli Sandığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
konaklama hususunda, kısmen de olsa ihtiyacı 
karşılamakta ve turist gelirlerinin artmasında 
yararlı olmaktadır. 

Kamu sektörüne nazaran özel sektör turizm 
alanında kendine düşeni yapma gayreti içinde
dir. özel sektörün turizm sahasında yapacağı ya
tırımları desteklemekte fayda vardır. Yabancı 
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sermayenin turizm sektöründe teşvik konusu in
celemeye değer. 

Muhterem arkadaşlarım, yurdumuzda turis
tik bölge olarak Marmara, Ege ve Akde
niz kıyı kesimleri seçilmiş ve gerekli ya
tırımlar bu bölgelerde yapılmıştır. Halbu
ki, bu kıyı kesimi gün geçtikçe fabrika baca-
lariyle donatılarak birer ticaret sahası haline 
gelmektedir. Turist artık eskisi gibi denize, gü
neşe ve kuma koşmamaktadır. Doğal güzellik
le, temiz havaya, sakin ve istirahatini sağlaya
cak yere hasret kalmaktadır. 

Memleketimizde her tip turistin arzuladığı 
güzellikler ve eski tarihî eserler mevcuttur. Mev
cut olmayan altyapı hizmetleridir. Karadeniz, 
Orta, Doğu ve Güney Doğu bölgeleri turizm ba
kımından tesadüflere terk edilmiştir. Van ve 
Van Gölü çevresinin tabiî güzellikleri ve tarihî 
hazineleri kendi kaderiyle başbaşadır. 

Bu meyanda, dünyada bir eşi daha bulunma
yan Bitlis vilâyetinin Nemrut Dağının Krater 
Gölü ile Varto'nun Hamurpet Gölü tetkik edil
diği takdirde turist gelirine yararlı olacağına 
kaani bulunmaktayız. 

Van'ın Akdamar iskelesine ayrılan bir mik
tar ödenek memnuniyet vericidir. 

Turistler umumiyetle seyahatlerinde sürat 
arzu ettiklerinden, bölgemsi hava meydanları lü
zumuna kaniyiz. 

Türkiye, iran demiryolu ile Batı ülkelerini 
Uzakdoğu'ya bağlayan bir güzergâh haline gel
miştir. Keza, karayolu büyük bir inkişaf göste
rerek sürati sağlamaktadır. Ortadoğu ülkeleriy
le turistik ilişkilerimizin artırılmasında fayda 
mülâhaza etmekteyiz. 

Petrol ve körfez bölgelerindeki yerli ve ya
bancı kimselerin tatillerini memleketimizde ge
çirmeleri imkânları aranmalıdır. Dış turizmle 
birlikte iç turizme de gerekli ilgiyi göstermeli
yiz. Sağlığa yararlı kaynakları mahallî idare
lere yardımcı olmak şartiyle istifade edilir bir 
duruma getirme çarelerini aramalıyız. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 1972 bütçe
sinden ayrılan ödenek yetersizdir. Bu bütçe ile 
yurt çapında önemli turizm sorunlarını çözümle
mek hayal olur. 

Demokratik Parti Grubu adına Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı bütçesinin memleketimize ve 
milletimize hayırlı olmasını temenni eder, muh

terem heyetinizi hürmetle selâmlarım. (D. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın grupları adı
na yaptıkları konuşmalar bitmiştir. Şimdi, şa
hıslar adına yapılacak konuşmalara geçiyorum. 

Sayın Hüseyin Yenipmar, buyurunuz efen
dim. Saat : 16,07. 

HÜSEYİN YENiPINAPv (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi üzerin
deki kişisel görüş ve temennilerimi arz etmek 
için söz almış bulunuyorum. 

Yasalar ve kalkınma planının öngördüğü 
çok yönlü görevleri yapmakta bulunan Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı, üzülerek belirtmek iste
rim M, öteden beri büyük bir dağınıklığın içe
risinde bulunmaktadır. Çok yönlü işlerden so
rumlu, ama yetki sınırı belli olmayan bu Ba
kanlığın amaca uygun bir görev yapabilmesi 
için, her şeyden evvel diğer bakanlıklarla koor-
dineli çalışması gerekmektedir. Oysa ki, aşağı
da arz edeceğim birkaç örnek, yukarıdaki dağı
nıklık iddiamızı teyit eder mahiyettedir. 

Şöyle ki: İmar ve İskân Bakanlığı turistik 
ve tarihî değerleri olan alanlara ait çevre düze
ni çalışmalarını yapar, Orman Bakanlığı fizik
sel turizm planlamasiyle ilgili olan millî park
lar, gelişme planları yapar. Hiçbir yatırımı ge
rektirmeyen turistik doğal değerler karayolu, 
regülâtör, su kanalı, baraj gibi inşaatlar nede
niyle tahribedilir ve bu işleri de Köy İşleri, 
Enerji ve Bayındırlık bakanlıkları yürütür. Şe
hir ve kasaba imar planları belediyelerce yapı
lır. 

Görülüyor ki, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nın görev ve sorumluluk sahasına giren birçok 
işler, bu Bakanlığın bilgisi olmadan gelişigüzel 
diğer bazı bakanlıklar ve kuruluşlar tarafından 
yürütülmektedir. 

işte, öteden beri Bakanlığın içine düştüğü bu 
çıkmazdan ve bu dağınıklıktan kurtulması için, 
arzulanan şekilde görev yapabilmesi için turizm 
sektörünü ilgilendiren işlerde tek sorumlu ve 
yetkili olmasiyle mümkündür. Bunu sağlayıcı 
yasalar hazırlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bir de, turizm planla
ması üzerindeki görüşlerimi arz etmek isterim. 

Turizm planlamasının, öncelikle potansiyeli 
yüksek olan bölgelerde yapılması biran normal 
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karşılanabilir Ancak, tercihler yapılırken yurdu
muzun birçok bölgelerinin ihmal edildiği de acı 
bir gerçektir. Benden .evvel konuşan arkadaşla
rım da bu noktaya değindiler. 

Gerek iç Anadolu'da ye gerekse Doğu Ana
dolu'da turistik kapasitesi üstün birçok yerler 
mevcuttur. Artık buralara da yönelmenin zama
nı gelmiştir kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, çoğunuzun göremediği 
bir ilimiz vardır. Bu ilimize 1954 yılında bü
yük bir gazeteci heyeti gelmişti. Beş saatlik 
kısa seyahatleri sırasında tabiatin o muhteşem 
güzelliği karşısında «Burası Türkiye'nin isviçre'-
sidir.» diyerek, müşterek hayranlıklarını bildir
mişlerdi. 

Evet arkadaşlarım, dört mevsimin bütün özel
liklerini görebileceğiniz bu il, Selçukîlerden kal
ma tarihî kaleleri, cami ve türbeleriyle, şifalı 
kaplıcaları, millî park olabilecek ormanları ve 
hiçbir yerde göremediğiniz şelâleleri, Munzuru 
ve alabalığı ile meşhur Tunceli ilimizdir. Halkı 
da son derece uyanık ve konukseverdir. Türki
ye'nin kış sporları için merkez olabilecek bü
tün şartları da haizdir, iskenderun - Erzurum 
şosesi bu ilden geçer. Ne yazık ki, bu yolda se
yahat eden turistler, ile uğradıkları zaman ar
zuladıkları bir otel bulamamaktadırlar. 

Eski Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın Nec
mettin Cevheri, Tunceli'ye gelişlerinde bu gerçe
ği yerinde görmüşler ve Belediyenin yapacağı 
Tepebaşı turistik otel inşaatı için % 50 oranın
da Bakanlık yardımı yapılacağını va'detmişler 
ve resmî yaziyle de durumu Belediyeye bildir
mişler idi. Belediye, gerekli ödeneği bütçesine 
koymuş ve Bakanlık yardımını beklerken, maa
lesef Erim Hükümetinin Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı zamanında plandan çıkarıldığını üzün
tü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, yüzbinleri harcayarak 
isviçre'ye gitmeye gerek yok. Sayın Bakana ve 
muhterem milletvekili arkadaşlarıma, Türkiye' 
nin isviçre'si olan Tunceli'ni görmelerini tavsiye 
ederken, bütçenin memlekete ve Bakanlığa ha
yırlı olmasını diler, Yüce Heyete saygılar suna
rım. 

BAŞKAN —. Muhterem arkadaşlarım, şim
di Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanına söz vere
ceğim. Onu takiben... 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakarya) 
— Bakan Beyden sonra grup adına konuşmak 
istiyorum efendim, 

BAŞKAN — Peki efendim. Grup adına konu
şacaksanız, sıradaki milletvekillerine tekaddüm 
edeceksiniz. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKAN IEROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri : 

Kıymetli fikirlerini serd eden arkadaşları
mın, bana tevcih ettikleri suallere cevaplarımı 
arz etmeden evvel, müsaade ederseniz, gayet 
kısa olarak, Türkiye'nin turizminin bugünkü 
durumuna birkaç nokta ile temas etmek istiyo
rum. 

1971 yılında yurdumuza giren toplam yaban
cı sayısı, bir önceki yıla nazaran yüzde 21lik 
bir artış kaydetmiş ve 1971 yılının ilk 11 ayında 
903 049 yabancı yurdumuza gelmiş olup; Aralık 
rakamlariyle bu sayının 930 000'e ulaşacağı ve 
bu suretle 908 000 olan program hedefinin aşı
lacağı tahmin edilmektedir. 1970 yılı ilk 11 ayın
da yurdumuza gelen turistlerden 59 662 000 do
lar sağlanmış iken, 1971 yılının 11 ayında bu 
rakam yüzde 19,6'lık bir artışla 71 367 000 do
lara ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle bu rakamın 
75 milyon dolara ulaşacağı ve bu suretle turizm 
gelir - gider dengesinde ilk defa 35 milyon do
larlık net bakiye sağlanmış olacağı ileri sürüle
bilir. 

Sayın milletvekilleri; bu rakamları başlan
gıç ve teşvik verileri olarak kabul ediyoruz. Zi
ra yakın komşularımızla yapılacak bir karşılaş
tırma, turizm potansiyelinden nasıl yararlanıl
dığı konusunda, bir fikir vermeye yetecektir : 

örneğin; 1971 yılında Yugoslavya'da 359,4 
milyon dolar; Yunanistan'da 305 milyon dolar; 
Lübnan'da 110 milyon dolar turizm geliri elde 
edilmiştir. 

Bu rakamlara, Grup Sözcüsü arkadaşlarım 
da kısmen temas ettiler. Ancak bunların muadili 
olan birtakım rakamları daha vererek, beraber
ce değerlendirilmesinin yapılmasını rica edece
ğim : 

Gayet küçük bir misal verirsek; 1955 - 1970 
yıllarında yapılan konaklama tesisleri 1,8 mil
yar TL. iken; Bulgaristan'da bu miktarın 112 
milyar TL. olduğu görülmektedir. Sadece Ro
dos'ta 1972 yılında 2,5 milyar drahmi, yani 
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1 250 000 000 TL. turizm yatırımı yapıldığı bi
linmektedir. Dolayısiyle bir memleketin turizm 
gelirini kıyaslarken, o memlekette turizm sektö
ründe yapılan yatırımların da beraberce değer
lendirilmesinin yapılması icabetmektedır. 

Meselâ, aynı fikrin bir devamı mahiyetinde 
kabul etmenizi rica edeceğim. Komşumuz Yu
nanistan'da otel kapasitesi 1967 yılında 70 000 
ve 1970'te 100 000 yatak iken 1971 yılında bu 
rakam % 35 artışla 135 000'e yükselmiş; buna 
karşılık, 1971 yılında turizm geliri bir önceki 
yıla göre % 58 artışla 305 milyon dolara ulaş
mıştır. 

Türkiye'de Aralık ayı itibariyle turistik bel
geli yatak kapasitesi 31 235'ten ibarettir. 

Diğer taraftan, Devlet Plânlama Teşkilâtın
ca yaptırılan araştırmalara göre sadece 2 ilimiz
de ceman 300 ilâ 400 bin yatak potansiyeli mev
cuttur. 

Şu halde yapılması gereken iş, planlı ve prog
ramlı bir şekilde turistik yatırımları zaman ve 
mekân içinde optimum dağılımına yön vererek, 
potansiyelden azamî yarar sağlamaktır. 

Turizm endüstrisinin hızlı bir şekilde kuru
lup gelişmesi, diğer bir deyişle, kütle turizmine 
uygun yatırımların yapılması için, her şeyden 
önce bazı yörelerin turistik gelişme ve öncelik 
bölgesi olarak seçilmesi gerekir. Bu bölgelerin 
fiziksel planlarının yapılması, altyapı hizmetle
rinin sağlanması, yatırımların tahakkuku için 
diğer önşartlardır. 

Yatırımların bu yörelerde öngörülen kapa
site ve nitelikte yapılmasını temin etmek için 
bazı malî ve ekonomik araçlar kullanılacaktır. 

Bunlar arsa tahsisi, kredi politikası ve malî 
kolaylıklar gibi tedbirlerdir. 

Fizikî planları ve altyapı tesisleri tamamlan
mış gelişme bölgelerinde kapasite, mimarî üs
lûp, çevre ahengi gibi kriterler ve gerekli di
ğer önkoşullarla, kamu arazisinin belirli süreler 
için tesis edilecek irtifak hakkı ve kiralama yo
luyla müteşebbislere tahsisi, yatırımlar için bir 
özendirici tedbir ve yön verme aracı olarak kul
lanılabilecek bir unsurdur. 

Turistik gelişme bölgesinde ve öncelik mer
kezlerinde kitle turizmine cevap verebilecek 
konaklama tesisi ve yan hizmet üniteleri yapa
cak müteşebbislerin kapasite, rantabilite ve fi
zibilite kriterlerine göre ve yurda daha çok 

turist celbini mümkün kılacak, turistik öncelik 
merkezlerini kapsamına alacak yurt içi organize 
tur projeleri hazırlayan seyahat acentalarmın da 
belli koşullarla kredi olanaklarından yararlan
dırılması yatırımları, bir yön ve biçim verme 
yöntemi olarak kullanılacaktır. 

Ayrıca turizm sektörünü ekonominin daha 
etkili ve verimli bir sektörü haline getirmek için, 
diğer teşvik ve uygulama tedbirleri olarak: Ver
gi iadesi, vergi muafiyeti, yatırım indirimi, tak
sitli vergi ödeme, ithalat kotasından yararlan
ma, karşılıksız yardım, prim verme, kâr garan
tisi sağlama, yabancı uzman istihdam edebilme, 
haberleşme araçları tahsisinde öncelik, reklâm 
ve tanıtma masraflarına iştirak gibi araçlardan 
da yararlanma olanakları araştırılacaktır. 

Yatırımları özendirici bu tedbirlerin nere
lerde, ne suretle ve ne zaman uygulanacakları, 
fiziksel plan esasları ve altyapı bilgileri ile bir
likte her malî yılın ilk ayında kamu oyuna du
yurularak, belirli süreler içinde yatırımcı te
şebbüslerin teklifleri beklenecektir. Bu meyan-
da turistik yerleşim alanlarında yatırım ya
pacak müteşebbislerden istenecek bilgi ve bel
gelerde tip statü halinde formüle edilerek işle-
lerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması sağlan
mış olacaktır. 

Turizm yatırımlarının toplam yatırımlar 
içindeki payı Birinci Beş Yıllık Plan döneminde 
% 1,2, İkinci Beş Yıllık Planın ilk üç yılında 
% 2,2 olup, kamu sektörü turizm yatırımları 
içinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığının payı ise 
1972 yılına kadar % 5'in altında bir seyir tekip 
etmiştir. 

Bakanlığın bugünkü görev ve yetkileri sek
törün verimliliğine etken bir müdahalede bu
lunmaya yeterli olmadığından gerekli mevzuat 
değişikliği önerilerimiz huzurlarınıza peyder pey 
getirilmektedir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; Türk turizmi
nin bugünkü durumu anasorunu ve çözümüne 
ilişkin görüşlerimi esas hatları itibariyle özetle
meye çalışmış bulunuyorum. Sayın konuşmacı
lara vereceğim cevaplara geçmeden evvel, sizle
re ilerisi için ümit verici bazı bilgiler sunmakla 
zannediyorum karanlık kalan bazı noktaları da 
aydınlatmış olacağım : 

Son aylardaki gelişmeler ve yaptığımız te
maslardan edindiğimiz intibaa göre; yabancı 
turistlerin memleketimizde kalış sürelerinde, 
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sarfiyat miktarlarında hiçbir değişiklik olmaya
cağı kabul edildiği takdirde dahi, 1974 yılı tu
rizm sezonuna yetiştirilecek 12 869 üstün kali
teli yeni ilâve konaklama kapasitemizle, en mü-
tevazi bir tahminle döviz gelirimizin 29 ilâ 35 
milyon dolar nispetinde artırılabileceğini bu
günden söylemek mümkün olabilir, kanaatinde
yim. 

Muhterem arkadaşlarım; yine aynı şekilde, 
1972 Turizm Mevsimi içerisinde Türkiye'ye ge
len turistlerin adedinde bir artma olacağı tah
min edilmekte ve 1 milyonuncu turiste ulaşaca
ğımızı, şimdiden söyleyebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım; Adalet Partisi Grup 
Sözcüsü Sayın Naime İkbal Tokgöz Hanımefen
dinin sardettiği kıymetli fdikrlerini, istifade ile 
dinledim. Kendilerine fikirlerinden dolayı sade
ce teşekkür borçluyum ve fikirlerinden istifade 
edeceğimizi söyleyebilirim. 

Bu meyanda; Sultanahmet'in telefon proble
minden bahsettiler. Konunun halledilmek üzere 
olduğunu söyleyebilirim. 

Yine Side projesinden bahsettiler. Side pro
jesi, Bakanlığımızın hazırlatmış bulunduğu bir 
projedir ve bu projenin neticeleri, 1/1000 plan
ları bitmiştir. Daha büyük ölçekli planları ya
pılma yolundadır. 

Kongre turizminden bahsettiler. 1972 senesi 
içerisinde Türkiye'de, bilhassa istanbul'da mev
simi uzatma gayesiyle - şu anda hâtrırımıza ge
lebilen - 5 beynelmilel kongre yapılacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan 
muhterem arkadaşımızın fikirlerini istifade ile 
dinledim. Muhterem arkadaşımız, daha ziyade 
plan hedeflerinden geri kalındığı hususunu zik
rettiler. 

Plan hedeflerine göre; 1971 yılında 110 
milyon dolar turizm gelirine mukabil, 
76 593 000 dolar turizm gelirine mukabil, 
Ancak, plan hedeflerinin üzerindeaı bir mukaye
se yapılırken, plan hedeflerinin gerçekçiliği ve
yahut program hedeflerinin realistliği üzerinde 
de durmak lâzımdır. 1971 program hedefleri 
esas alındığı takdirde, 1971. yılı içerisinde ve ge
rekse 1970 yılı içerisinde hatta, program hedef
lerinin aşıldığını söyleyebiliriz. 

Sayın arkadaşımızın bahsettiği; kredilerin 
tek elde toplanması, yatırımların belirli nok
talarda temerküz ettirilmesi hususlarında, ken
dileriyle tamamen beraberim. 

! Yine, turistik yollar konusunda; Antalya -
Kİemel - Tekirova 1972 karayolları programına 
dahildir. Tekirova - Kumluca yolunum yapılması, 
Üçüncü Beş Yıllık Planla ancak sağlanabilecek
tir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca, karayol
larına ve dolayısiyle Bayındırlık Bakanlığına 
teklif edilmiştir. Kaş - Fethiye yolunun da ya
pılması, Üçüncü Plan döneminde ele alınabile
cek olan bir mevzudur. 

Şile - Kandıra - Kaynarca - Karasu - Akça
koca - Zonguldak - Sinop yollarının yapımı is
tenilmektedir. Bu hususun etüdedilmesi gerek
mektedir. Çünkü, 6/12209 sayılı Kararname
nin dışındadır. 

Yine, yatırım indiriminin bölgelere göre 
farklı uygulanması hususu, ifade edildi. Bu 
konu, Bakanlığımızın geliştirmeye çalıştığı, 
turizm öncelik bölgesi mefhumu ile direkt ola
rak ilgili bir konudur. Gerek Kurumlar Vergisi 
tadil tasarısında, gerek yakında Başbakanlığa 
sunulacak olan Gelir Vergisi değişiklik tasarı
sında bu konuyu kapsayan teklifler yapılacak
tır. Turizm öncelik bölge ve merkezlerinde ya
tırım indirimi, diğer bölgelerinkinden çok yük
sek olmalıdır. 

Sayın arkadaşımız, turizm kredilerinin tek 
elde toplanması hususundan bahsettiler. Bu 
hususu gerçekleştirecek olan kanun tasarısı 
Yüksek Parlamentoya sunulmuş, Yüce Meclisi-
nizce kabul edilmiş ve halen Senato Komisyon
larında görüşülmek üzeredir. 

Millî Güven Partisi adına konuşan muhterem 
arkadaşımızın fikirlerini istifade ile dinledim. 
Muhterem arkadaşımız, «turistin basit, ucuz ve 
temiz konaklama tesislerine gelecekbrini söy
lüyorlar.» Ancak, ingiliz, Belçika, iskandinavya 
ve Amerikalı turistlerin eğiliminin daha ziyade 
motel ve tatil köylerine değil, üstün vasıflı ko
naklama tesislerine doğru olduğu yapılan pa
zarlama etüdlerinde anlaşılmıştır. Bundan çıkan 
netice ise, tesislerin tek bir tip esas alınarak ya
pılmasından ziyade, değişik tipli tesisler yolu
na gitmek mecburiyeti olmaktadır. 

Sayın arkadaşımızla, kaplıca kaynaklarının 
değerlendirilmesi hususunda tamamen berabe
rim. Arkadaşım, yine «1970 yılında Türkiye'ye 
506 452 turist geldiği ve plan hedefinin % 77 
sinin gerçekleştirildiği» hususunu ileri sürmüş
lerdir. 1970 yılı programına göre yurdumuza 
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"girecek toplam yabancı sayısı hedefi 794 200' 
dür. Aynı yılda 724 784 toplam yabancı turist 
gelmiştir ve dolayısiyle 1970 yılında gerçekleş
me nispeti % 11 değil, % 91,3'tür. 

'Demokratik Parti adına konuşan sayın Ni
met Ağaoğlu arkadaşımız, «Türkiye'nin turizm 
bakımından fevkalade kıymetli yerlere sahibol-
duğundan» bahsettiler. Tabiatiyle kendileri 
ile tamamen beraberim. Arap memleketlerinden 
turist çekme zaruretinden» bahsettiler. Bu ko
ftu muhakkak ki, önem verilmesi gıereken ve 
araştırılması icabedem bir konudur. Arkadaşı
mız yine, «propolganda giderlerinden» bahsetti
ler. Halihazırda bizim tanıtma giderlerimiz 9 
milyon civarında bir meblâğdır ve tanıtma poli
tikamızın esasını daha ziyade reklam vermek 
suretiyle değil, dışarıdan davet edip bu davetli
lerin masraflarını karşılamak ve bu suretle ya
yın yapma imkânlarını sağlama hususunda tek
sif etmiş bulunuyoruz. Konaklama kapasitemiz 
daha da artınca reklam masraflarımızın da çok 
daha artması gerekecektir. 

Sayın Hüseyin Yenipmar arkadaşımız, «Do
ğu illerine önem verilmesi gerektiğini» belirtti
ler. Ancak bunun yanında benden evvelki hiz
met gbren çok kıymetli arkadaşım Necmettin 
Cevheri zamanında Tunceli'nde Tir otele Bakan
lık eliyle % 50 yardım edileceğine dair söz ve
rildiği ve bu hususta bir yazı yazıldığından bah
settiler. Devlet hayatında devamlılık esastır, 
benden evvelki arkadaşım tarafından bu şekilde 
bir söz verildiği takdirde, benim bunun aksine 
bir beyanda bulunmam imkânı mevcut değildir. 
Bu bir Devlet taahhüdü olmuş olmak lâzım ge
lir. Ancak yardımdan ne kastedildiğinin de 
açıkça belirtilmesi lâzımdır herhalde kredidir 
Ibu? 

HÜSEYi NYENİPINAR (Tunceli) — Kredi. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Evet kredidir. 
Devlet hayatında devamlılık esastır. Benden ev
vel çok kıymetli hizmet veren arkadaşımın ver
miş olduğu bir söz muhakkak ki, ondan sonraki 
vekiller tarafından da yerine getirilmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlar... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız bit

mişse, sorular olacak o soruları sordurayım. 
TURÎZM VE TANITMA BAKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Bitti efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Naki Ulusoy, Başkan-
lığa göındermiş olduğu bir yazıda, aşağıdaki so
ruların zatıâliniz tarafından cevaplandırılmasını 
diler. 

1. — Büyük Türk mütefekkiri Hacı Bektaşi 
Velî için yapılan anma törenlerine gelen yüzbin-
lerce yerli ve yabancı turistin ihtiyaçlarını kar
şılayacak, törenlerin rahatlıkça yapılmasını 
sağlayacak tesisler düşünülmüş müdür? Bunlara 
ait bir proje yapılmış mıdır? 

2. — Proje mevcutsa hangi senenin inşaatı
na alınması düşünülmektedir? 

3. — 1971 yılı Turizm Bakanlığının Bütçe
linin görüşülmesinde eski Bakan, böyle bir pro
jenin mevcudolduğunu, ödeneğinin ayrıldığını 
beyan etmişlerdi. Buna göre; inşaata başlanıl-
mamasının nedeni nedir? 

TURÎZM VE TANITMA BAKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı doğrudan doğruya kendisi ya
tırım yapan bir bakanlık değildir, bu bakanlık 
hiç bir yerde bir tören salonu vesaire şeklinde 
bir salon inşa etmez. Tahmin ediyorum İd, ar
kadaşımızın bahsettiği husus demeklere yardım 
kanalı ile oradaki bir derneğe verilerek yaptır-
tılacak bir tören salonundan ibarettir. 

Derneklere yardım, Başbakanlıkça muayyen 
esaslara ibağlanınlcaya kadar du'rdurtulmuş ol
duğu için bu fasıldaki tahsisattan kullanılma 
imkânı olamamıştır. Mevzu 1972 yılı Bütçesli içe
risinde tetkik edilecektir. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Küntay, sualle
rinizi sorunuz efendim. 

BARLAS KÜNTAY (Bursa) — Efendim Tu
rizm Bakanlığı, su altındaki tarihî eserlerin 
yurt dışına kaçırılmasını Önleyici tedfbirler me-
yanmda, su altına dalış yapmak suretiyle, yerli 
ve yabancı her türlü turistin, su altında su 
sporlarinın yapılmasını enlgelleyen bir karar al
mıştır. Bu haklı tedbir sebebiyle, alınan bu karar 
yüzünden memleketimize son zamanlarda pek 
fazla moda olan ekipler halinde, kulüpler ha
linde su altı dalışları için gelecek ve turizme bu 
yönden de destek olacak olan ekipler bu karar
dan itibaren gelememektedirler. 

iSon zamanlarda bir hayli turistik gezilere 
vesile olan bu su altı dalışlarına imkân verecek 
ve aynı zamanda su altındaki tarihî zenginlikle
rin kaçırılmasını önleyecek bir tedlbiri sayın Ba
kan ve Bakanlık düşünü|ybıiar mu? 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, bazı sorulara ya
zılı cevap vermek imkânınız var. Tetkike muh
taç olan taraflar varsa elbette milletvekili ar-
kadaşınuzın daha tatminkâr cevaplar alabilme
si içim yazık cevap vermek imkânınız mevcut, 
tabiî takdir size aittir. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Efendim, bu 
hususta gerek Millî Eğitim Bakanlığı, gerekse 
Genel Kurmayla temaslar yapılmış ve dalınma
sı yasak edilmesi gereken bölgeler tespit edil
me yoluna gidilmiştir, malumaten arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın İlhan Elrsoy, buyurun 
©fendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Turizm endüstrisinin çeşitli bakanlıklara kanun
larla verilmiş olan ve çeşitli bakanlıkların ana-
hizmet konularına giren işlerin bir kısmını ba
kanlığında toplamak suretiyle mi yoksa, Devlet, 
anaturizm politikasını tespit ettikten sonra di
ğer bütün bakanlıkların da bu politikaya uyar 
şekilde çalışmalarını temin etme konusunda aca
ba ne düşünüyorlar?. 

Bir başka deyimle; Turizm Bakanlığı detay
lar arasında boğulacak yerde lâyık olduğu yer
de belirli bir perspektif noktasında turizme bak
tığı takdirde daha müspet bir netice alacak mı
dır almayacak mıdır ve bu konuda ne düşünü
yorlar? Lütfederlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşımızın suali fevkalade geniş bir sahayı 
kapsıyor. Turizmle alâkalı olan her meseleyi 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kendi üzerine 
alması bahis konusu olamaz. O zaman eğer böy
le bir işe kalkışacak olursa Gümrük memurları
nı Turizm ve Tanıtma Bakanlığına almak ve ha
va yollarına kadar Turizm ve Tanıtma Bakan
lığının idare etmesi gibi bir netice hâsıl olur. 

Turizm ancak bütün bakanlıkların ve bütün 
memurların elbirliği ile yardım edecekleri bir 
konudur. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, turizm 
politikasının anahatlannı çizer, ancak muayyen 
yerlerde de turistik fiilî fiziki planlamaya da
hi girer. Bu, politikasının bir aracı olarak, -iki, 
eğer bunu yaptıracak başka teşekkül yok ise,-
dolayısiyle Bakanlık, kuruluş şekliyle bir koor
dinatör bakanlık olarak kurulmuştur. 

I Sayın milletvekilleri, Türkiye'de en ağır 
işleyen mekanizma koordinasyon mekanizması
dır. Bundan dolayı Bakanlık bazı işleri kendi 
üzerine almak mecburiyetini hissetmiştir. Ez
cümle yüksek reylerinizle kabul edilmiş bulu
nan Turizm Bankası Kanunu ile, Vakıflar Ban
kasının elindeki, iller Bankasının elindeki fon
lar, turizmin bir aracı olarak kullanılacak olan 
Turizm Bankasma yöneltilmiştir.. Dlolayısıyle ne 
tamamen turizm politikasının analhatlanna hiz
met suretiyle mevzuun tamamen dışına çıkan bir 
bakanlık, ne de her mevzuun, turiste sunulacak 
her hizmetin birleştirildiği bir bakanlık olma 
durumundadır. Bilmiyorum tatmin edebilecek 
miyim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan, 
Son söz milletvekilinindir. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Efendim, 
benim de sualim olacaktı. 

BAŞKAN — Sual mi soracaktınız efendim?.. 
Buyurun sayın Gülsen. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Efendim, 
dış memleketlerden birçok örnek verdiler. Mese
lâ ; Rodtas şu kadar, Bulgaristan şu kadar dö
viz sağlıyor» dediler. Acaba bu memleketlerin 
dış turizmlerini incelerken, iç turizmlerinin ne 
durumda olduğunu incelediler mi? Bunun kar
şılığı olarak hep konuşmalarında, «amacımız 
hep döviz sağlamak» Ama bizim iç turizmimizin 
ne olduğunu incelediler mi? Bu memleketin ev
lâtları, bu memleketin güzel köşelerinden ne 
derece ve ne nispette faydalanacaklardır bunun 
bir parça açıklanmasını rica ediyorum, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Kredi. 

YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Sayın arkada
şımızın bahsettiği konu, aslında bir birinden ay
rılmayacak bir mevzua işaret ediyor. Meselâ; 
konuşmamın başında arz ettiğim Rodos'tan bah
sedeyim. Rodos Adasında dış turizm, Yunanis
tan'daki hadiseler dolayısıyle çok fazla aksadığı 
zaman, Yunanlılar Rodos Adasının gelişmesini 
iç turizm bakımından teşvik etmişlerdir. Yani, 
iç turizmi, dış turizmin sağlandıığı yörelerde otel 
lerin ortalama doluluk oranlarının artması ve 
rantablitenin sağlanması bakımından teşvik et
mişlerdi, zannediyorum bu suallerine cevap teş-

! kil edebiliyor efendim. 
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'Saygılar sunarım efendim. (A. P. C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına sayın Turgut Boztepe. Buyurunuz efen
dim. Süreniz 10 dadika ile sınırlıdır. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Benim 
soruma cevap olmadı efendim. 

BAŞKAN — Cevabı değerlendirmek Başkan
lığa aidlolmadığı için bir şey söylemek mümkün 
değildir efendim. 

Buyurun sayın Boztepe. 
C. H . P. GRUBU ADINA BARBAROS TUR

GUT BOZTEPE (Sakarya) — Sayın Başkan, 
İkinci defa şunun için söz almış bulunuyo

rum: Türkiye'nin geleceği bakımından üzerinde 
dikkatleri çekmeye çalıştığım konuşmamın bir 
kısmını, değerli Bakan Bey arkadaşımızın açık
lamalarından sonra, daha doğrusu müspet tutum 
ve yönelişleri ile ilgili olmak üzere açıklamak 
ve bir yerde de kendilerine teşekkür etmek için 
tekrar söz almış bulunuyorum. O da şu : 

Bildiğiniz gibi az gelişmiş ülkelerin yahut ge
lişmekte olan ülkelerin temel sorunu, döviz ih
tiyaçlarıdır. Bunu, gelişmiş ülkeler sanayiden, 
gelişmekte olan ülkelerin de büyük bir kısmı, ta
rım sektöründen temin etmektedirler; bu bir 
gerçektir. Biz, şu sıralarda döviz rezervimizdeki 
büyük artışın ve son yıllara kadar görülmemiş 
bir derecedeki birikimin, belki, özür dilerim, 
sarhoşluğu içinde olabiliriz. Ama, bunun bü
yük kısmının, dışarıya gönderdiğimiz işçileri
mizden sağlanan dövizlerden olduğunu; bu du
ruma bundan gelindiğini ve ilelebet dışarıya işçi 
gönderemiyeceğimizi de bilmeliyiz. Bu durumun 
gözönüne alınmasının bir icabı, neticesi olarak 
da başka kaynaklardan döviz temini cihetine git
mek mecburiyetindeyiz. 

Diğer değerli sözcü arkadaşlarımın da, açık
ladıklarına göre Türkiye için bu, birinci planda 
turizm sektörü olabilir. Bunun, döviz getiren, 
- sanayi gibi, tarım gibi - bir hizmet sektörü ola
rak anlaşılmasının, yani esprisinin kabul edil
miş olmasını görmek memnuniyetimi mucip ol
du. Onun için bu konuda söz almış oldum ve bu 
bakımdan da değerli Bakanımıza huzurunuzda 
teşekkür ederim. 

Bu arada detaylı olarak, bir iki basit görüne-
bilen, ufak konuya temas etmek istiyorum. On
lar da şunlar : 

Değerli arkadaşlarım, hatırladığıma göre 1,5 
milyon civarında bir ses ve ışık düzeni, tarihî 
yerlerimiz için bütçeden ayrılmış bulunuyor. 
Bunların arasında Anıt - Kabir, Sultanahmet 
Meydanı, hatırladığıma göre, Mevlâna var. 

Şimdi arkadaşlar, ses ve ışık düzeni Batıda 
bir tiyatro türü olarak doğmuştur aslında. Bir 
nevi tiyatro türüdür ve yaşanılan yerde, tarihî 
hâdise canlandırılır ve tiyatro literatürüne de 
bu girmiştir. Şimdi, bunun senaryosu yazılırken, 
bilhassa Anıt - Kabir için uygulamada, çok dik
katli olmamız lâzım. Aslında lâzım bir şey; fa
kat düşündüğümüz şekilde yüceleşen Büyük Ata' 
mızı, gelenlere o ağırlığiyle, o yüceliğiyle akset-
tirebilmek ve o anı yaşatabilmek; bilmiyorum, 
ama çok emek isteyen ve güç bir şey olsa gerek. 
Bunu aynı şekilde Mevlâna için de kullanabili
riz; dinî bakımdan, felsefesi bakımından derin; 
bunu sesle anlatmak, anlatabilmek, bilhassa ses
le anlatabilmek... Çünkü ışıkla çok güç. Onun 
için kendilerinden istirhamım, bilhassa bu konu
daki çalışmalarda, ters tepki yapmaması için 
çok dikkatli olmak lâzım. 

Yine detaylı bir konu; bildiğiniz gibi dünya
da birçok ülkelerde yapılan festivallere bizden 
folklor ekipleri gönderilir. Bu gönderilen folk
lor ekiplerinin ekseriyeti de üniversitenin, ya
hut kurulmuş derneklerin bir ekibidir. Bunlara 
5 - 6 yörenin oyunları oynatılmak suretiyle folk
lor gösterisi yapılır. Aslında folklor, bizzat ora
da, o yörede doğup, büyüyen kişilerin, ruhların
da yaşayarak zevkle, şevkle oynayabilecekleri 
bir oyun olmak lâzım. Bunun dışında başka 
yerlerden alınıp yetiştirilenlerle yapılan göste
ri bir nevi dejenerasyondur. Klâsik bir ifadeyle 
modernize edilmiş denilebilir; diğer yönüyle 
modernize halk oyunları şeklinde ifade edilebi-
îiı-. 

Bilhassa bu bakımdan da, dış ülkelere gön
derilen folklor ekiplerinin bizzat mahallinden 
teşkil edilmesinin dikkate alınmasını istirham 
edeceğim. 

Tekrar Sayın Bakana, birinci konuda söyle
diğim şekilde, teşekkür ederim; Sayın Başkana 
da teşekkür eder saygılarımı sunarım. (C. H. P, 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı bütçesi üzerinde müzakere
nin yeterli görüldüğüne dair önerge gelmiştir, 
okutuyorum. 
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BAHA MÜDERR1S0ĞLU (Konya) — Aley
hinde. 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde yeterince 

aydınlandık; yeterliği arz ve teklif ederim. 
Kars 

Lâtif Aküzüm 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Bayın Baha Müderrisoğlu, buyurunuz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; yeterlik önerge
sini kabul etmeyiniz İd, bugün önplana geçen 
iç turizmde Konya'mn Mevlâna Müzesini 1971 
yüı içerisinde 500 bin kişinin ziyaret ettiğini 
söylemek imkân ve fırsatını bulabilelim ve bura
nın Türkiye'de İstanbul müzelerinden sonra en 
çok turist çeken bir yer olduğunu bildirebile-
lim. 

Yine bu önergeyi kabul etmeyiniz ki, Haz-
reti Mevlâna'nm 700 ncü ölüm yıldönümünü 
anma töreni için yapılan hazırlıkları, Turizm 
Bakanlığının da bu konuda hazırlık yapıp yap
madığını söyleme imkânını ve fırsatını bulabile
lim. 

Muhterem arkadaşlar yine bu önergeyi ka
bul etmeyiniz ki, 1971 yılında Mevlâna ihtifal
lerinin yapılması için bir salon yaptırılmasına 
ayrılan ödeneğin, Turizm Bakanlığı tarafından 
nereye sarf edildiği sorusunu Sayın Bakana 
tevcih etmek ve cevabını almak fırsatını bula
bilelim. 

Yine sayın milletvekilleri bu önergeyi kabul 
etmeyin ki, bütün dünya milletlerini, «Gel, yine 
gel, her ne olursan yine gel.» çağrısı ile yurdu
muza davet eden büyük filozof, mutavassıf, mü
tefekkir, Mevlâna Celâleddin'in durumunu size 
i<sah edebilelim. 

Yine bu önergeyi kabul etmeyiniz ki Kon
ya'nın, bugün tüm insanlığın hayranlık duydu
ğu, eserlerini okuduğu, saydığı ve sevdiği bü
yük mütefekkir Mevlâna Celâleddin'in zengin 
müzesiyle, ecdat yadigârı Selçuk eserleriyle, ar- ' 
keolojik varlıHariyle Orta Anadolu'da bir tu
rizm, bir kültür, bir sanat şehri olduğunu söyle
mek imkânını ve fırsatını bulalım. 

Yine bu önergeyi kabul etmeyiniz ki, dün, 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından burada söyleni
len, Yalova kaplıcalarının Turizm Bakanlığı ta

rafından işletilmesi ve alt yatırımlarının yapıl
ması için ne düşündüğünü Sayın Bakana sor
mak ve cevabını almak imkânını bulalım. 

Muhterem arkadaşlar, son olarak bu öner
geyi kabul etmeyiniz ki, şunu öğrenmek imkâ
nını bulalım; termalizm gibi, 3 tarafı denizle 
çevrili güzel yurdumuzun, deniz, dağ, ada, ma
ğara gibi klimatik kaynaklar bakımından zen
gin; güneşi, denizi, temiz havası ve suyu yönün
den de insanlık âleminin sıhhatine en yarayışlı 
cennet diyarı olduğunu ve yurdumuzun tüken
mez turistik potansiyelini söylemek imkânına 
kavuşalım. 

Teşekür eder, saygılarımı sunarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Maksat esasen hasıl olmuştur. 
Yeterlik önergesini Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1972 yılı büt
çesinin bölümleri ve maddelerine geçilmesi hu
susunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

TURÎZ3I VE TANITMA BAKANLİĞI 
BÜTÇESÎ 

(A/l) OARt HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

11.000 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 
Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmeyenler... Kabul 

12 000 
edenler... 
edilmiştir. 

26 774 328 
edenler... 
edilmiştir. 

3 705 744 
edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

4 812 208 

7 852 000 

24 858 252 
edenler... 
edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 4 455 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 21 622 000 

BAŞKAN — Matbu bütçe kanunu tasarısın
da 6 622 000 olarak geçmektedir; 21 622 000 
olarak düzeltilmiş şekli oya sunulmaktadır. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler.,, 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/.°>) SERMAYE TEŞKİLİ YE TRANSFER 
HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 20 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 21 939 841 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler .124 463 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 200 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Böylece muhterem arkadaşla
rım, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1972 yılı büt
çesi Millet Meclisince kabul edilmiş bulunmak
tadır; millet ve memleket hayrına olsun. (Al
kışlar) 

Açık oylamalarda oylarını kullanmayan ar
kadaşlar lütfen oylarını kullansınlar. 

C — İMAR 
BÜTÇESİ: 

VE İSKÂN BAKANLIĞI 

BAŞKAN — imar ve İskân Bakanlığı büt
çesi üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şu ana kadar imar 
ve İskân Bakanlığı 1972 yılı bütçesi üzerinde 
söz almış olan arkadaşların isimlerini takdim 
ediyorum. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ali Uslu; 
C. H. P. Grubu adına Sayın Nermin Neftçi; 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Mehmet 
Ersoy; Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın 
Mehmet Türkmenoğlu. 

Şahısları adına söz alanlar ise; Sayın Mus
tafa Aksoy, Sayın Mehmet Arslantürk, Sayın 
Sıddık Ay dar, Sayın Ekrem Kangal, Sayın Hü
seyin Yenipmar, Sayın Hüseyin Abbas, Sayın 
Şemsettin Sönmez, Sayın Hüseyin Balan, Sayın 
Ahmet Türkmenoğlu, Sayın Ahmet Buldanlı, 
Sayın Şevket Yılmaz'dan ibarettir. 

Sayın Ali Uslu, A. P. Grubu adına; buyuru
nun efendim. 

ALİ USLU (Denizli) — Sayın Başkan her 
iki hakkı birden kullanacağım. 

BAŞKAN — Birinci ve ikinci konuşma hak
kı olan 30 dakikayı birden kullanacaksınız, peki. 
Saat 17,00, buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA ALİ 
USLU (Denizli) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

iktidarda olmadığımız ilk yılın, İmar ve İs
kân Bakanlığı Bütçesinin eleştirme konuşması
nı, A. P. Grubu adına sunma görevini yerine ge
tiriyorum. Eski kabinenin hazırladığı yalnız bu 
bütçe değil, vazife kusurları ile dolu geçen dö
nemi içine alan ve gerektiğinde daha eski icra
atlara ait görüşlerimizi, delilleriyle birlikte, 
ama objektif ölçüler içinde, anahatları ile tak
dim etmeğe çalışacağım. 

Bütçe ve Plan Komisyonunda çok iyiniyet 
ve toleransla, «kendisinin, yeni ve geçmiş hiz
metleri temsil ettiği» beyanında bulunan Sayın 
Bakanın, tenkitlerimizi aynı anlayışla karşıla
yıp, temennilerimize kulak vereceği, kısa za
manda, kolay olmayan bakanlık ve meselelerini 
halle muktedir olacağı ümit ve kanaatini muha
faza edîyoruz. Takdir edersiniz ki, yaptığımız 
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iş, Bütçe veya faaliyet raporu tanzimi değildir. 
Bu görevi ümidederim ki, Sayın Bakan fazlasıy-
le yerine getireceklerdir. Esasen icraat ve ra
kamlar, sayın iki senatör raportör tarafından 
düzenlenen ve kıymeti1!: milletvekillerinin tetkik 
ve istifadesine sunulan bakanlık bütçe raporun
da mevcuttur. 

Değerli milletvekilleri, hizmetleri devamlılık 
arz eden İmar ve İskân Bakanlığının, yaşı iti
bariyle henüz yeni, fakat faaliyet sahası ve türü 
itibariyle tüm vatan sathını kapsayan önemli, 
aynı zamanda teknik ve yatırımcı bakanlık ku
ruluşlarından en başta geleni olduğu yüksek 
malûmlarıdır. Her ferdi ilgilendiren mesken 
meselesi, belediyelerle irtibatı dolayısiyle gün
lük ve hattâ yaşantımızın her saniyesini İçine 
alan vüsati sebebi ile büyük değer kazanan bu 
bakanlık, 7116 sayılı Kuruluş Kanununun 2 nci 
maddesi ile yüklendiği 7 anagörevi, 5 genel mü
dürlük ile yürütmekte ve yeni kurulan Arsa 
Ofisi İle birlikte İller Bankası, T. Emlâk Kredi 
Bankası ve kısmen belediyeler eli ile de ödev 
ifa etmektedir. Mahdut malî imkânlara rağmen, 
Türkiye çapında yerleşme ve yenileşmeyi, sü
ratle gelişen ihtiyaçları biriken problemlerle ve 
kanunî vecibelerle beraber anadâvaları hallet
mesi beklenen imar ve iskân Bakanlığı, az son
ra kısmen izahına gireceğimiz 1971 yılında, di
ğer seneler faaliyetlerine benzemeyen değişik, 
karışık ve çelişkili, kanunlara ve objektif kural
lara itibar edilmeyen bir icraata sahne olmuştur. 
En çok dikkati çeken hususlar, memur kıyımı 
ve can, mal kaybına sebebolan depremler şek
linde tecelli etmiş, sanki bu iki mesele, kamu
oyunda «Bakanlığın iki anaödevldir» haklı ka
nısını uyandırmıştır. Onun için ister istemez, 
bu iki konuya fazla değinmek mecburiyetinde 
kaldığımızın anlayışla karşılanacağını ümidedi-
yorum. 

Memur konusu üzerinde ısrarla ve fazla 
duruşumuzun başka bir sebebi de, diğer bazı ba
kanlıklarda da, ters, maksatlı ve ürkütücü uy
gulamaların varlığının bilinmesidir. 

Sayın milletvekilleri, malûmlarıdır ki, hiz
metlerin iyi ifasında ve kalkınmada en önemli 
faktör, eğitilmiş ve yetiştirilmiş insan gücü
dür. Kanunlar, imkânlar ve tedbirler ne kadar 
mükemmel olursa olsun, uygulayıcı bu güç, ye
terli yahut verimli çalışma imkânından, heve

sinden mahrum bırakılırsa, memleketin kalkın
ma ve hamlesinde müspet netice alınamaz. Hü
kümet etmeği kendine ve keyfine göre hükmet: 
mek sanıp ona göre memur nasp ve tayin tasar
ruflarına girişen ve bu şekilde bakanlık men
supları arasında tarifi ve telâfisi mümkün olma
yan tahribat yaratan, Birinci Nihat Erim Hü
kümetinin sabık imar ve iskân Bakanı, kendin
den evvelki bakanlar zamanında feragatla çalı
şan tüm memurları değiştirmek ve kanunüstü 
ve usul dışı muamelelere girişmek pervasızlığı 
ile tasfiyede, sıra odacılara kadar gelmiş, me
murlar arasında deprem kadar derin yaralar aç
mıştır. 

Nitekim, «1971 yılında iki değil, üç âfet vu
ku buldu, ikisi Allah'tan, Burdur ve Bingöl dep-

repleri, üçüncüsü ise, kul yapısı bakanlık teş
kilât sarsıntısı» diye söylenenler, maalesef ha
kikaten tam ifadesi olmuştur. 

Sayın Bakanın, koltuğa peşin hükümle, üst 
kademedeki değerli memurları istifa tehdit ve 
teklifi ile oturduğunu, sonradan esbabı mucibe 
aradığını ve dosyalar, tahkikatlar yarattığını ve 
bunda da elhak muvaffak olduğunu tasdik ede-
biririz. Ne var ki, devir normal değil idi ve 
12 Mart'tan sonraki olağanüstü devrin olağan
üstü şartları neticesinde, memurun direnmesinin 
hatta kanun yollarına başvurmasının mümkün 
ve kolay olmadığı, gözdağı vermekle neticeye 
varılacağı hesabı, geçerli idi. Bittabi 657 sa
yılı Kanunla ilga edilen Teşkilât Kanununun 
16 nci maddesinin ve 1051 sayılı Âfetler Kanu
nunun ek 5 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının sık 
sık ve yanlış olarak uygulanması, kanun temina
tına ve müktesep haklarına rağmen, üçlü karar
name yerine «Bakanlık olur» u ile haksız, hat
ta insafsız uygulanan geniş memur tasarrufları, 
maalesef ihmal edilmemiştir. Şüphesiz, bunlara 
kulp olarak, Bütçe Komisyonundaki, «Devlet 
hizmeti devamlılığını esas aldım, hizmet anlayı
şıma uymuyordu, yönetimi ile aynı paralelde 
değildim, genel politika bakımından beğenmi
yordum.» gibi beyan, mazeret ve hikmetleri, ka
nunî, inandırıcı ve geçerli olmaktan çok uzak
tır. Yetişkin ve sıra bekleyen değerli teknik ve 
idareci eleman varken, konu ve ihtisasa yaban
cı, o işte tecrübesiz personel getirmesinin mana
sını anlamak kolay, fakat tasvibetmek mümkün 
değildir. Bakanların tayin ve nakiller yetkisine, 
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kanuna, hak ve adalete, objektif esaslara ve bil
hassa reorganizasyon prensiplerine uygun ol
sa idi, elbette bir itirazımız ve tenkidimiz bu
lunmayacaktı. 

Kendinden önceki kıymetli Bakan tarafın
dan, Bakanlık Genel Müdürleri ile Âmme ida
resi uzmanlarına müştereken hazırlatılan Ba
kanlık Birimi, yani reorganizasyon şemasını 
tetkiksiz ve icapsız, «eski karardır» diye değiş
tirmeme hazırlılığmı gösterse idi, Devlet Per
sonel Kanunu çiğnenmez, değişen memuriyet 
unvanları dolayısiyle bazı personel açıkta gö
zükmez, Bakanlık mensupları arasındaki huzur
suzluk büsbütün artmaz ve pasif direnmelerle 
icraat ve yatırım baltalanmazdı. 

Elbette ki, siyasî mevki olan Bakanlık kol-
tuğundaki sık değişiklikler dahi, hizmete fazla 
menfi etki yapmaz. Asıl istikrar unsuru olan 
müsteşarlıklardır. Sayın Bakan, birkaç ay için
de - vekâlet edenler hariç - üç müsteşar değiş
tirme kararı almış ve uygulamıştır. Her bakım
dan sakıncalı olan bu tasarrufu tenkit etmemek 
mümkün değildir. En önemlisi, «ülküdaşım» 
diye hevesle müsteşar yaptığı bir zatın daha 
henüz koltuğunu ısıtmadan çok kısa bir zaman 
sonra ve sert bir şekilde vazifeden alınması, on
dan daha da ehemmiyetlisi, merak edenlere oku
malarını tavsiye edebileceğimiz Barış Gazetesi
nin iki makalesidir. 

Kıymetli milletvekilleri ve aziz arkadaşlarım, 
«Tek hizmete üç baş» garip parola ve olayı, res
mî bir tamimle, yine bu Bakanlık literatürüne 
kaydedilmiştir. Eski Âfet İşleri Genel Müdürü 
vazifesinde iken, bir yedek asteğmen tarafından 
bu hizmetin ifa edileceği emredilmiş ve fakat 
yazışmaların bu yeni müsteşar tarafından imza
lanacağı tamim olunmuştur. Acaba, bu acaip 
uygulama bir koordinasyon gereği midir, çalış
ma örneği olsun diye mi icabedilmiştir? Diye 
bir soru ister istemez insanın aklına gelmekte
dir. 

Afet Araştırma Enstitüsü Başkanı, yine usul 
veçhile istifaya davet olunmuş ve zorlanmış, 
yine «Bakanlık olur» u ile Belediye Teknik Hiz
metleri Genel Müdürlüğü uzmanlığına nakledil
miştir. Dava üzerinde Danıştay yürütmenin 
durdurması kararını vermiş, ancak yeni Bakan 
zamanında eski görevine iade edilebilmiştir. 
Lâkin, daha önce o vazifeye tâyin edilen baş

kan da bulunduğu için ihtilaflı olarak çifte 
âmir görev görmekte olup masa ve evrak kapış
tıkları, sayın yeni vekilimizin sıkıntı ile duru
ma çare aradığı ifade olunmaktadır. 

Birinci Nihat Erim Hükümetinin istifası ile 
gündelik, rutin işler görülür, müstafi Bakan
lar Kurulunun memur tâyini yetkisini kullan
maması prensip kararına varılırken, 64 memu
run gider ayak yerini değiştirdiği infaz olun
madan devir alındığı için Sayın Bakan Bingöl'
ün bir komisyon kurarak ıslâha çalıştığı, - in
kâra rağmen -, iddia tevsik olunmaktadır. 

Bir örnek daha vermek, memur hayat ve 
haysiyeti ile oynamak itiyadını dile getirmek 
icabederse, henüz tetkik, öğrenme ve dosya 
açtırma emri verme imkânına sabibolmadan Sa
yın Babüroğlu, çok kısacık süren Ulaştırma Ba
kan Vekilliğine oturduğu gün, başta DD. Genel 
Müdürü olmak üzere birçok personelin tâyin ve 
nakil kararnamesini hazırlamaktan kendini alı
koyamadığını, diğer vekillerin kabul ve imza 
etmemesi üzerine icra safhasına geçemediğini 
mevsuken bilmekteyiz. 

İmar ve iskân Bakanlığı büyük paralar har
cayan, feragat ve dürüstlükle çalışan memurlara 
sahip, hareketli, göze batar bir Bakanlıktır. 

Her memur şikâyete ve husumete, haklı ve
ya haksız mâruz kalabilir ve birçok tahkikat 
geçirebilir. Teftiş Tüzüğü ve teminatı olmayan 
müfettişlere, emir ve telkinle tahkikat açtırıla-
bilir. Bu inceleme ve tahkikat yetkisi Sayın 
Bakanlarda her zaman normal şekilde vardır. 
Olmayan yetki ve ayıpladığımız taraf, memur 
şerefi ile oynanması gazetelerdeki manşet ve 
boy resimleri ile ve Bütçe Komisyonunda gizli 
olması ve Bakanlıkta muhafazası lâzımgelen 
belki de doğru olmayan, belki bir mâna ifade 
etmeyen dosyalarla, kendini müdafaa imkânın
dan mahrum memurların teşhir edilmek, kara
lanmak istenmesi ve yetki dışı, isteyenlere dos
yanın gösterilme teklifidir. 

18 . 7 . 1963 tarihinde yayınlanan ve mer'i 
olan 11457 sayılı Teftiş Kurulu tüzüğünü kal
dıran ve kendi imzası ile yürürlüğe koyduğu 
yeni tüzüğün, yine uygulanmadan kendi imza
sı ile kaldırılmasını ve eskisinin de yürürlüğe 
konamamasını - izah ç-ayretlerine, sebeplerine 
rağmen - kabul ve anlamaya imkân yoktur. 
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Bazı şikâyetleri tüzüğe göre ele alarak | 
tahkikat açtırılmasını sağlayan ve ağırbaşlı şe
kilde takip ve intacettiren Saym Nalkiboğlu'-
dur. Saym yeni bakandan halisane temenni
miz, demokratik usullere göre süratle düzenle
necek yeni teftiş tüzüğüne uyarak, teminatlı 
müfettişlerce - eski ve yeni, doğru veya uydur
maca - tahkik konularının süratle intacı, me
murların bu nevi tasallut ve töhmetlerden, 
düşman gözüyle bakılmaktan kurtarılması, bir 
zamanların fiyasko ile neticelenen dosyalı mu
halefet iddiası gibi, bu memur konusunun da 
istismarına, şerefleriyle oynanmasına meydan 
verilmemesi, suçlu varsa ceza görmesi; ama ilk 
vo son sözü mutlaka adaletin söylemesidir. 

Devlet memurları konusu açılmış iken tek
nik personelin, malî yönden desteklenmesini, 
yan ödemeler, bilhassa harcırah meselelerinin I 
en kısa yoldan ve en tatmin edici şekilde halle- I 
dilmesi lâzımgeldiğini beyanla, teknik eleman- I 
îarm özel sektöre kayma, yurt dışına kaçma du- I 
rumundan böylelikle bakanlığın da mefluç hale 1 
gelmekten kurtarılmasının lüzumunu hatırlatı
rım. I 

Bahse konu ettiğimiz devrede, imar ve İs
kân Bakanlığı, partilerüstü Hükümet ve taraf
sızlık ilkesine, son zamanların meşihur deyimi I 
ile ifade etmek gerekirse «ters düşmüş» taraf- I 
girlik ve partizanlığın şaheser örneğini veren 
bakanlıkların başında yer almıştır. İsimsiz bir
kaç misal arz etmek icabederse, bir partinin 
milletvekilliğini yapan bir dostunu, müsteşar 
muavinliği görevine getirebilmiştir. Bakanlikn 
kadrosunu, ahbap akraba ve aynı partinin genç- I 
lik kolları üyeleri ile doldurmaktan çekinme- I 
mistir. Yine bu siyasî partinin kongrede yeni- I 
den Ankara il başkanı adayı bir emekli albayı, 
bakanlık müşaviri olarak almış, Tabiî Âfetler 
Genel Müdür Muavinliğinde istihdam etmiştir 
ve tekrar bu seneki kongrede aynı adaylığa I 
sevk etmiştir. Böyle bir niyet besleyen ve kari
yeri bu olan ve aktif politika hırsı ve heyeca
nını taşıyan, adaylık haleti ruhiyesi içinde ve 
ona uygun mesai sarf etmek zorunda olan bu I 
mühim mevkideki vazifelinin, Bakanlığına, ne 
denli faydası olabilir, nasıl tarafsızlıktan bah
sedebilir takdirlerinize sunuyorum. 

Bu konuda, son olarak, Sayın eski Bakanın 
Bütçe Komisyonunda hayret uyandıran bir be- I 
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yanat ve değerlendirmesini naklediyorum. Ken
dinden evvelki bakanın işten el çektirdiği bir 
bayan memuru, Danıştaym yürütmenin durdu
rulması karan alması üzerine, «karar yerine 
gelsin diye bahsi geçen memuru aynı işe aldım; 
yine aynı esbabı mucibe ile işten el çektirdim. 
Bu defa açılan dâvada 10'a karşı 1 oyla aksine, 
reddine karar aldırttım.» beyanı ile izah ve bö
bürlenmesinin en yüksek idarî mahkeme olan 
Danıştay'a hakaretten başka bir manası olabi
lir mi saym arkadaşlarım? 

Bakanlık üst kademe elemanlarının telefon
larının dinlendiği ve banda alındığı, böylelikle 
terör havasının yaratıldığı, çalışma gayret ve 
haklarının zedelendiği genel iddia ve inancı 
karşısında, ürpermemek mümkün değildir. 

Saygı değer milletvekilleri, şimdi müsaade
nizle, bakanlığın anavazifelerinden biri olan, 
1971 yılı içinde aktüel ve önemli sayıldığı ka
dar, iftihar ve başarı vesilesi olarak ilân ve tak
dim edilen tabiî afetler ve debremler bahsine 
geçiyorum. 

Bilhassa, büyük mal ve can kaybına sebebo-
lan depremler, yurdumuzda 1971 yılında da te
sirini icra etmiş, on gün ara ile Burdur ve Bin
göl illeri ve çevrelerindeki depremler vukubul-
muş, Burdur ile aynı günde ve fakat saat 8,26, 
12,05, 14,58'de tekrarlanan depremler Denizli 
ilinin Acıpayam ilçesinin 16 köyünde, geniş ha
sara sebebolmuştur. Diğer acılı iki büyük dep
rem sebebiyle, Acıpayam depreminden kamuo
yunun haberi olamamış, vaatlere rağmen Bur
dur ile aynı muameleye tabi tutulmamış, vilâ
yetçe tespit edilen 1 500 den fazla muhtelif ha
sar 618'e indirilmiştir. Ancak, 33 adet gibi çok 
az sayıda henüz bitmeyen ev yapımı ele alın
mış, alay eder gibi, orta hasarlılara iki, hafif
lere bir metreküp kerestenin parası mukabili 
verilebileceği tebliği ile ödev bitti telâkki edil
miştir, Bütçe Komisyonunda bu hususta yaptı
ğımız tenkit ve sorduğumuz sorumuza, yazılı 
veya şifahi bir cevap verilemediğine göre, ba
kanlığın, Acıpayam köylerine müessir yardım 
etmesi şöyle dursun, adeta depremi unuttuğu 
kanısı uyanmaktadır. 

Son depremlerde, mahiyet ve miktarını bil
mek istediğimiz dış memleketlerden, resmî ve 
özel teşekküllerden, hamiyetli vatandaşlardan 
gelen bağışlar çok olmuş, her çeşit hizmetine te-
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şekkür borçlu olduğumuz Kızılay faal görev al
mıştır. Normal bütçe ve yılı içinde çıkan 1456 
sayılı Kanun ile verilen ödenek tutarı 6 yüz 
milyonu bulmuştur. Yani ödenek ve nakit sıkın
tısı çekilmemiş, tamamen depremlere harcama 
imkânı yaratılmıştır. Hele, ı98 milyon tahsisata 
rağmen Gediz civarı deprem mıntakasma sarf 
edilen paranın % 18 gibi düşük nispetinin se
bep ve zihniyetini anlamak güç değildir ama, 
derinliğine inmemeyi tercih ediyorum, iddia edi
yorum, ki, her türlü müsait şart ve imkânlarını, 
tantanalı ilânlarına rağmen, dünyanın hayret 
ve gıptasını çeken Gediz ve civarı depreminde 
olduğu gibi bir başarı sağlanamamıştır. 

Halbuki, Grubumuz iyi niyetle kurduğu iki 
ayrı tahkik heyeti ile Burdur ve Bingöl deprem 
bölgeleirnde inceleme yaptırmış, önceki tecrü
belerimizin ışığı altında yol gösteren ve organi
zasyon hatalarını işaret eden raporlarını, destek 
vadeden bir yazı ile Sayın Başbakanlığa tevdi 
etmiştir. Tavsiye ve irşatlarımızın nazara alın
madığı, böylelikle bilhassa Bingöl'de deprem 
felâketinin başarılı ve sancısız bi reşkilde atla-
tılamadığı, kıştan evvel herkesin bir meskene 
kayuşturulamadığı ve Hükümet ile (bakanlığın 
bu âcil sosyal görevi hakkı ile yerine getireme
diği tespit olunmuştur ki, bu önemli ve acılı ko
nuyu, bütün teferruatı ile, bütçe konuşmaların
dan sonra, yine bu kürsüden açıklığa kavuştur
mak ve bu suretle kamuoyuna olduğu gibi du
rumu intikal ettirmek 'vecibesini yerine getire
bileceğimizi belirtiyor ve kısa cümlelerle bazı 
misaller zikrediyorum. 

Aynı memurların, büyük ve işten gelen gay
retlerle Gediz ve havalisi depreminde başarı 
göstermelerine, Burdur, Bingöl depremlerinde 
çalışan personele % 100 zam verilmesine rağ
men, netice almamamasmda başka derin sebep
ler aranmaması lâzımıgeldiğirii sanırım anlat
mış oluyorum. 

Sayın Nakiboğlu'nun biran önce acıları din
dirmek ve işin başında bulunarak mahallinde 
direktif vermek üzere, Gediz deprem bölgesin
de aylarca çadırda kalmasını «bakanlık diğer 
hizmetlerini ihmal etti» diye şiddetle kınayan
ların kulakları çınlasın. Bingöl deprem mınta
kasma sadece, turistik geziye çıkar gilbi ilci de
fa gidebilen, gecelemek şöyle dursun, Muşta 
kalarak, deprem işlerini adeta dürbünle seyre

den o yılın bakanına bu hareketinden dolayı te
şekkür etmemizi mi tavsiye edeceklerdir, doğru
su kestiremiyorum. 

Bakanlığın verdiği rakamları doğru kaJbul 
etsek dahi, onlara dayanan bütçe raporu ile ba
kanın beyanatı, Bingöl merkezinde konut yapı
mı gerçekleşme nispetinin % 38'i, köylerinde bu 
kışta kıyamette halen 430 meskenin yapımına 
devam edildiği ve nispetinin de % 80'i geçmedi
ğini sarahaten belirtmektedir. 

Bilhassa köylerde yapılan evlerin çok büyük 
bir kısmının prefabrik evler olduğu, doğraması
nın yetiştirilememesi nedeniyle pencerelere 
naylonlar geçirildiği, Gediz mıntakasında az sa
yıda kullanılan prefabrik evlerden dahi şikâyet 
edildiği halde, şiddetli kış şartlarını havi Bin
göl'de bu evlerin kullanılmasında ısrar, mahal
linde ve gazete manşetlerinde büyük feryatlar 
yaratmıştır. Şayet, depolarda, kötülediği devir
den ve beğenmediği eski mesai arkadaşlarından 
iki bin adet hazır prefabrik ev devir ve teslim 
olmamış olsa idi, acaba bu deprem işinin için
den nasıl çıkardı, doğrusu hayli merak konusu
dur. Gediz'de (30) cami, (77) si okul olmak 
üzere (324) resmî yapı ve dükkân yapıldığı 
halde» Bingöl'de resmî yapı ve kamu tesisinin 
ele alınamadığı maalesef hakikattir. 

Biz, bütün acı hakikatleri değerlendirecek 
olan ve soyadını Bingöl'den alan Sayın Bakan
dan, bu geri kalmış, felaket geçirmiş bölgeye 
çok ilgi göstermesini, problemlerini eksiksiz 
çözmesini hassaten rica eder, kişiliğine güven
diğimizi de belirtmek isterim. 

Kıymetli parlamenterler, 
«istanbul'un taşı, toprağı altındır» sözü, 

şimdi daha da mana kazanmış tüm şehirler 
için geçerli olmuş bu günün şehirleşmesinin 
sanki bir işareti olarak ortaya atılmıştır. Sü
ratle artan nüfus kadar, insan hareketi de ke-
sifleşmiş ve bu artışın istikameti şehire doğru 
yönelmiştir. Elbetteki bunda, nüfusun artması 
ile kırsal alanlardaki geçim imkânının azal
ması, tarımda insangücü yerine makinalı mo
dern istihsalin hâkim oluşu ve bu suretle 
insan beslenme imkânlarının köylerde daral
ması, tahsil, iş bulma şartlarının şehirlerde ko
lay sayılması, veya şehrin kısmen cazibesi gibi 
sebepler rol oynamıştır. Bu akışın her geçen 
gün büyüdüğü ve halli güç problemler yarat
tığı bir gerçektir. 
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Dünya memleketlerine nazaran bizde bu 
şehirlere göç yenidir fakat, pek hızlı cereyan 
etmektedir. 1950 lerde % 18'i geçmeyen şehir
ler nüfusu şu sıralarda yarıya yaklaşmıştır. 
Şüphesiz Türkiye'de gelişme ve büyüme nüfus 
hareket ve bünyesi ile birlikte, birbirlerinin 
takipçisi ve yaratıcısı olarak ekonomik kalkın
ma hızımızda ve sosyal yapımızda da vukubul-
muştur. Şehirleşmeden, menşeinde tedbir alı
narak akımın yavaşlatılması ve dengeli geliş
menin sağlanması, işgücünün sanayie kaydı
rılması, bilhassa tedbirlerin alınması şartiyle 
pek korkmamak gerektiği söylenebilirse de 
bizde, bu şekilde yürütüldüğünü de iddia ve 
iapat edecek değiliz. 

Bu hareket, esasen sayısı ve kalitesi eksik 
olan konut probleminin bizdeki önemini ortaya 
koyuyor ve bunun tabiî bir sonucu olarak da 
izahına vakit yetmeyecek olan gecekondu soru
nu kolaylıkla kendisini kabul ettiriyor. 

Geçmiş yılda, Bütçe raporunun belirtildiği 
gibi, bilhassa Mesken Genel Müdürlüğü hiz
met sahasında ve diğer ünitelerde yatırımlar 
düşük seviyede tahakkuk etmiş, bu yönden 
Bakanlığa iyi not vermek mümkün olamamış
tır. 171 milyon liralık ödenek mevcut iken, 
Bütçeden ve T. Emlâk Kredi Bankasından 39 
milyon lira tahsil edilebilmiş ve şüphesiz bunun 
hepsi de sarf edilme safhasına getirilememiştir. 
Nakdin hepsinin kullanıldığını kabul etsek 
dahi, yatırımın gerçekleştrime nispeti % 22 
civarında kalmıştır ki, makul ve mazur görü
lecek ve yüz güldürecek yönü olmaması gerek
mektedir. Yine ister istemez, baş, «Memurların 
ahini alacağını, Maliyeden para alsa da yatı
rımları gerçekleştirse idi daha isabetli hareket 
etmiş olurdu» diyenlerin haklılığı, insanın ak
lına geliyor ve mesken, gecekondu ıslah, bilhas
sa önleme bölgesi çalışmalarında gayret nok
sanlığı görülüyor, bu konuya Bakanlığın za
man ayırmadığı ve değer dahi atfetmediği an
laşılıyor 

Şehirler civarında, plansız ve her türlü ba
şı bozukluk içinde her istikamette ve yaygın 
olarak gecekondu yapılmaktadır. Hatta mah
dut sayıdaki gecekondu için, o bölgeye götürü
lecek belediye hizmetleri maliyetinin, gecekon
dular yapım maliyetinin bir kaç misli masraf 
yapıldığına şâhidolunmaktadır. Bundan, büyük 
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şehirlerde, gecekondu değil, sosyal meskenle-
in, daha doğrusu sosyal apartmanların bizzat 
Devlet tarafından yapılması zaruretini meyda
na çıkarıyoruz. Ve belediye hizmetlerini götür
me maliyeti, medenî insan gibi yaşatma düşün
cesi ile, Batıda emsalleri olduğu gibi, bu tip 
yapıların yayılma şeklinde değil, yükselmeye 
çevrilmesini, diliyoruz. Ankara'nın yakın semt
lerindeki gecekonduların yıkılarak apartmana 
tahvil edildikleninitt, arkadaşlarımın gözünden 
kaçmadığına eminim. 

Gecekondu tapu verme gayretinin eksildi
ğini, bölgeler arası dengesizliğinin giderilmesi 
için müessir bir çalışmanın yapılmadığını be
lirtmeden geçemeyeceğim. 

Tabiî afetler ve gecekondu fonlarından ya
pılan sarfiyat ve dökümün açıkça herkesçe bi
linir bir hale getirilmesini istiyor, dış ve iç ba
ğışlar tutar ve dağıtımının kolayca anlaşılması 
usulünün uygulanmasını tekrarlıyoruz. 

Bakanlık, belediyelerin imâr planı tanzim 
ve tadilini sadece onaylamakla yetinmeyip ic
rasının, mahallinde uygun yürütüp yürütülme-
diğini behemahal takip ve salim, emrin bir 
tatbikat yolunu açmaya mecbur bulunmakta
dır. Bizce bunun tahakkuku bakanlık taşra 
teşkilâtını tamamlaması ve yetkilerinin bir kıs
mının mahallî teşkilâtına devretmesi ile müm
kün olabilecektir. Böylelikle belediyelerde, öz
lenen öğretici denetim priyodik teftiş de müm
kün hale gelecektir. 

İmar İskân Bakanlığı, carî masrafları % 23 
civarında olan, daha ziyade neticesi gözle gö
rülür hizmet ve yatırımları bol olması lâzun-
gelen nadir ve şanslı bakanlıklardandır. 1972 
bütçesine göre sadece Bakanlığa ait yatıran 
miktarı 250 milyon liraya yaklaşmaktadır ki, 
bu miktar para ile Bakanlığın Türkiye çapın
da bir hamle yapması ve bütün ödevlerini ye
rine getirmesi kabul edersiniz M, mümkün de
ğildir. Sözümün burasında, tenkit listeme ken
dimizi de ekliyorum ve diyorum ki, Devlet 
bütçesi 12 milyar lira artarken, imar ve İskân 
Bakanlığının hissesine 3 milyon gibi küçük ve 
sembolik bir fazlalık lâyık görülmemeli ildi. 

Yurdumuzda, Bakanlık ve T. Emlâk Kredi 
Bankasının dışında, konut davasının halli için, 
evvelce muhtelif teşvik ve himaye tedbirleri 
alınırken, gelmekte olan Finansman ve Emlâk 
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Vergisi Kanunu değişiklikleri ile tersine bir j 
tutumun içine girdiğimizi, bu sebepten, Maliye 
Bakanlığı, Hükümeti ve hepimizi tenkit konusu 
içine almama müsaadelerinizi dileyeceğim. 

Yine Yüksek Meclislerden diğer bir ricam, 
belediyelere malî güç verecek; fakat asla va
tandaşı tedirgin etmeyecek dengeli bir belediye 
gelirleri kanununun biran önce çıkarılmasıdır. 

Konut denince, yine eski.Bakanın âdeti veç- | 
hile, gazetelerde manşetler attıran, boy boy re-
simleri ile süslenen bir beyanatını hatırlamadan 
geçemeyeceğim, izmir Akdeniz oyunlarında al
tın madalya kazanarak takım halinde şampi- j 
yon olan ve her türlü taltif ve desteğe layık I 
bulunan güreşçi ve diğer sprocularımızın tü
müne, derhal birer sosyal mesken hediye ede- I 
ceği müjdesi hala kulaklarda çınlamaktadır. 
Acaba, mevcut mevzuat muvacehesinde böyle | 
bir beyanat ve parlak vaitler vermeye yetkisi 
ve tahakkuk ettirmeye gücü var mıdır? Şayet, 
mümkün ise, soruyorum, sözünü niçin yeri
ne getirmemiştir?. 

Sayın milletvekilleri; 
Meskenle ilgili başka bir temennimiz ola

caktır. Bakanlık halen 12 civarında ayrı bi- j 
nada vazife görmekte, yüksek kira ödediği gi- j 
bi hizmetler her yönden aksamakta, işi olan i 
vatandaş için yorucu, üzücü olmaktadır. Bazı
ları, «Kendi konutunu halledemeyen, yapama
yan bir bakanlık, nerede kaldı memlelcet mes- j 
ken meselesini halledebilsin» gibi manalı, es- [ 
pirili eleştiriler yapmakta ise de, biz, arsası ha- j 
zır bu Bakanlığın tek bir (binaya her türlü -
lüksten uzak olarak kavuşması için, Hükümet | 
karan ve Devlet Planma Teşkilâtının müsaade- ! 
sinin yararlı olacağını söylemekle iktifa ede- \ 
ceğiz. I 

tmar ve İskân Bakanlığını, daha ziyade ida
rî memurlar almak, telefon, mefruşat, sekreter, 
ve sekreterin de sekreteri gibi istihdam ve is
raf gayretini benimseyen kuruluşlar arasında 
görmek istemediğimizi ifade ediyorum. 

Bu bakanlıkta dış geziler, o kadar suiisti
male müsaade edilmiştir M, bazı memurların 
Ankara'da arızî olarak, yurt dışında kaldıkla
rından daha az ikamet ettikleri, resmî araba 
saltanatının bütün haşmetiyle kendini göster
diği sabit olduğundan, süratle tedbir alınmasını 
hatırlatıyoruz. I 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
A. P. GRUBU ADINA ALİ USLU (Devam

la) — Sayın milletvekilleri, mahdut malî kay
naklarına rağmen yatırımlarını yüzde yüze ya
kın gerçekleştiren ve iyi kuruluşlar olarak tak
dirle yadettiğimiz iller Bankası ve Türkiye Em
lâk Kredi Bankası için birkaç cümle ile de olsa 
düşüncelerimizi dile getirmek arzusunda isek de, 
vaktimin kalmadığını anlıyor, konuşmamı müsa
adenizle bitiriyorum. 

Bu maksatla ve netice olarak 1972 malî yılı 
bütçe raporunun dilek ve düşünceler başlıklı 
13 temennisinin, izahat ve tafsilâtına girmeden 
bütçenin milletimizin refahına yararlı olması 
ümidiyle hizmeti geliştirecek Bakanlığa ve de
ğerli memurlanna hayırlı olsun der, Yüce Mec
lisin değerli üyelerini, A. P. Grubu ve şahsım 
adına saygılarımla selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Nermin Neftçi, buyurun efen
dim. 

C. H. P. GRUBU ADINA NERMİN NEFTÇİ 
(Muş) — Sayın Başkan, sayın üyeler. Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına, 1972 İmar ve 
iskân Bakanlığı Bütçesini eleştireceğim. 

Esas konuşmama geçmeden önce şu hususu 
belirteyim ki, bendeniz bir konuşma hazırlamış 
ve bu konuşmamda memleketin ciddî sorunları
na değinen partilerüstü bir görüşle buraya gel
meyi kararlaştırmıştım. Ama, maalesef bizden 
önce konuşan Adalet Partisi Grubunun Sayın 
Sözcüsü, benim partimi de ilzam etmek suretiy
le, esasen tarafsız bir Hükümetin bir Bakanını 
tenkit edeyim derken, - ki o Bakan 'halen Sena
to Üyesidir, bütçenin Senatodaki müzakerelerini 
başından sonuna kadar dinledim, Adalet Par
tisi sözcülerini de dinledim, orada her türlü id-
dialannı yapabilirlerdi, çünkü o eski Bakan 
orada, huzurlarında idi ve kendilerine cevap 
verecek durumda idi. Tarafsız bir eski bakanı 
müdafaa etmek burada bana düşmez ama, par
timi ilzam eden konularla ilgili olarak yaptığı 
konuşmalara elbette burada cevap vereceğim. -

(Sayın arkadaşım kendisini bir grup seviyesi
ne çıkaramadı; koyu partizan bir açıdan konuş
tu . Haklıdır, çünkü mazisinde Bornova kayma
kamlığı yaparken, henüz kamu hizmeti görür
ken, benim Sayın Genel Başkanım Uşak'tan dö-
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serken kendisini nasıl karşıladığını ben biliyo
rum ve kendisini mazur görüyorum. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Maalesef Adalet Partisi Grubunun da alkış
larına maahar oldu, ben memleketimizin en bü
yük grupımun bu şekilde bir konuşmayı alkışla
mayacağını zannederdim. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Hanımefendi, 
kimi alkışlayacağımızı sizden mi öğrenece
ğiz!... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Sez
gin. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Ben ken
di fikrimi söylüyorum, beğenirseniz, beğenmez
siniz, burası Milletin kürsüsüdür. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Alkışlara da 
mı inhisar koyuyorsunuz?.. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Sayın Ge
nel Başkanıma Uşak'tan dönüşünde, Bornova 
Kaymakamı olarak tabanca çeken arkadaştır 
alkışladığınız. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin rica ederim, mü
dahale etmeyin efendim. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Genel Başka
nınızı değil, imar ve iskân Bakanlığının Büt
çesini görüşüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, rica ederim efen
dim, müdahale etmeyiniz. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Partimle 
ilgili her hususta cevap vermek benim hakkım
dır, çünkü Grup Sözcüsüyüm. 

Efendim, sayın hatip konuşmalarında yakın 
zamana kadar... (Bakın ben susmak istiyorum, 
beni deşiyorsunuz.) Yakın zamana kadar bir 
partili olan ve C. H. P. nden aday olmuş bir 
kimsenin müsteşar yardımcısı olarak alındığını 
söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimiz milletvekil
liğinden bir gün ayrılacağız; bu sıraların, bu 
kürsülerin tapusunu almadık. Ayrılan arkadaş
larımızın Devlet vazifesi göremeyeceğine dair 
bir hüküm var mıdır Anayasada?., iller Banka
sına kaç sene üstüste Adalet Partisinden aday 
olmuş insanlar getirilmiştir. Eğer bu defteri 
açarsak siz zararlı çıkarsınız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Aç 
bakalım aç, kim zararlı çıkacak, aç bakalım!.. 

"BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu rica ederim. 
1972... 

Sayın Gülcan, Sayın Kıratlıoğlu, Sayın Asu-
tay... 

(Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu ile 
izmir Milletvekili Burhanettin Asutay arasında 
karşılıklı sert münakaşalar...) 

Sayın Kıratlıoğlu, Sayın Asutay, rica ede
rim... 

Muhterem arkadaşlarım, 1972 yılı imar ve 
İskân Bakanlığı Bütçesini görüşüyoruz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — (Yerinden 
Esat Kıratlıoğlu'na hitaben) Senin ağzını yırta
rım, doğru konuş!.. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — (Ye
rinden kalkıp Kars Milletvekili Turgut Artaç'm 
üzerine yürüyerek...) Kimin ağzını yırtıyorsun, 
senin geçmişini 

BAŞKAN — Sayın Artaç, ayıptır arkadaş
lar. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Ne diyor duy
muyor musunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Canım efendim, hem kavgaya 
sebebiyet veriyorsunuz, bu sefer de Başkanı söy
lüyorsunuz, «Senin ağzını yırtarım» lâfının so
nu bu oldu işte. Oturun efendim, Başkan konu
şuyor, dinlemiyorsunuz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) 
lesenize Sayın Başkan. 

O tarafa söy-

BAŞKAN — Teessüf ederim sana Sayın Ar
taç, teessüf ederim. 

Muhterem arkadaşlar, rica ediyorum beye
fendiler... Bir dakika beyefendiler, burada Mec
lis müzakere halinde. Sayın Artaç, lütfen önü
nüze dönünüz. 

Muhterem arkadaşlarım, ben konuşurken siz 
kendi aranızda kendi kendinize konuşuyorsunuz. 
Evvelâ ben konuşurken herkesin yüzünü bu ta
rafa dönmesi ve Başkanı dinlemesi gerekir, be
nim bildiğim bu. Eğer bu böyle değilse, bu 
Meclisi idare ile görevli olmamamız gerekir. 

1972 yılı imar ve iskân Bakanlığı Bütçesini 
görüşüyoruz. Rica ederim, arasında husumet 
bulunan arkadaş varsa, kavga etmek ihtiyacını 
duyan varsa, bu salonda değil de dışarda kavga 
etsin. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sen o tarafı 
görmüyorsun, hâlâ bu tarafa hitabediyorsun. 

BAŞKAN — Kim varsa, kim varsa bu Mec
liste. Burası kavga yeri değil, burası milletin 
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meselelerinin müzakere edildiği yer. Kavga 
edecekseniz lütfen dışarıda kavga ediniz. 

Buyurunuz Sayın Neftçi. 
NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri. 
Geçen dönemde aynı Bakanlık bütçesi üze

rinde üç yıl üst üste parti sözcülüğü yapmıştım. 
Aradan geçen süre içerisindeki değişiklikleri 
eleştirilerimizi, Bakanlığın tutumundaki geliş
meleri gözden geçirdik. Ânasorunlarm maalesef 
olduğu gibi yerinde durduğunu gördük. Bu du
rum, gelişme düzeyinde olan bir ülke için be
lirli bir oranda olağan sayılabilir. Fakat, yer
leşmenin yani iskân davasının sorunu olan ko
nut ihtiyacı ve buna bağlı sosyal sıkıntının bi
raz da olsa giderilmemiş bulunması affedilemez. 
Kaldı ki, bu konunun çözümünde başlıca etken 
olan arsa spekülasyonu, düzensiz yerleşme gibi. 
büyük davalar ve bunlara bağlı ikinci derecede 
işler halledilmeden duruyor. 

Kanımıza göre, imar ve iskân sorunları
nın bir ekonomik sorun, bir sosyal sorun ola
rak beriimsenemeyişi bunun sebebidir. Böyle 
olunca çözüm yolları daha çok hukukî ted
birlerle aranmak istenmiştir örneğin : Ge
cekondu Kanunu, gibi. 

Bakanlık kurulalı 14 yıl olmuştur. Bu süre 
için sorunların önceleri bilinmediği, fakat 
planlı devreye girdikten sonra yavaş yavaş 
bütün ihtiyaçların belirdiği ve bunların bir 
çoğu üzerinde siyasî partilerin bir görüş bir
liğine vardığı anlaşılıyor. Fakat, sorun çözü-
lemiyor, çünkü çözüm yolları üzerinde bir an
laşma yok. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konu
şan sayın hatip arkadaş dediler ki, imar ve 
iskân Bakanlığı yurt çapıncla geniş bir safha
ya Sayılmıştır ve çok genç bir bakanlıktır, çok 
faydalı çalışmaları vardır, şanslı bir Bakanlık
tır. 

Bendeniz aksini iddia edeceğim : 14 sene 
gibi bir zaman olmuştur kurulalı. Memleket 
hayatında, • az gelişmiş ülkeler için çok önemli 
14 sene... Bu 14 sene içerisinde maalesef ancak 
önemli sorunların çözümlü hüsusünlda ilerle-
yemediğizi görüyoruz. Sadece sorunlar tes
pit ve teşhis edilmiştir. Baştan bu da yoktu; 
ben hatırlarım, 1967 senesinde, 1966 senesin
de bu kürsülere geldiğim vakit gecekondu 

açığından, konut açığından bahsederdim, grup 
sözcüsü olarak, Konut açığının olmadığı id
dia edilirdi, zabıtlarda mevcuttur. 

Yani henüz sorunların tespitinde birleşe-
memiştik o zamanlar. Yavaş yavaş, hakikaten 
planlı dönemlerin faydası olarak, sorunların 
teşhisine geldik. Artık bugün ülkemizde bir 
konut açığının olduğu her yıl 41 bin gecekon
dunun yapıldığı biliniyor. Diğer açıklarla be
raber, demografik açıklar, eskimeden doğan 
açıklar, aile parçalanmasından doğan diğer 
açıklarla beraber her yıl ülkemizde 60 bin 
konut açığı oluyor. Bu konut açığını ise kar-
şılayamıyoruz, arsa spekülasyonunu karşıla-
yamıyoruz. Ama, hamdolsun bu 14 sene zarfın 
da varlığını kabul edebilmişiz. Fakat, bugüne 
kadar sorun ciddî olarak çözülememiş. 

Plan dönemlerinin üçüncüsünün hazırlığı 
içerisindeyiz. Planlı döneme girdiğimiz zaman, 
üçüncü plan döneminin sonunda yurdumuzun 
ekonomik ve sosyal problemlerinin çoğunun 
çözüleceği umudu vardı. Strateji de buna göre 
çizilmiş idi. .»Geçen iki beş yıllık dönem, imar 
ve iskân yönünden bu umutları boşa çıkarmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının bu 
boşluğu kapatabilmesi için ise, bugünkü yerleş
me Ve konut düzenini zorlayıcı tedbirler getirmek 
gerekmektedir. Bu zorlama arsa spekülasyonu
nu durdurmak, konut üretimini, her bakımdan 
tedbirler almak suretiyle, açığın giderilmesi yö
nünde geliştirmek, kıyıların kurtarılması için 
kesin ölçüler koymak, yönünde olmalıdır. 

Bu konu ile ilgili kanunun çıkmak üzere 
olduğunu biliyoruz. On metreden az olmamak 
üzere, kıyılan koruyan bir kanundur. Fakat 
iher geçen yaz milyonlar, milyarlar gitmekte
dir. Bu durumu durdurmak lâzımdır, çünkü 
kıyı kalmayacaktır zamanla ve kıyıların tu
ristik bir hale getirilmesi, kamu hizmetine 
açık bir hale getirilmesi için milyonlar, mil
yarlar sarfetmek gerekecektir. Onun için ev
velâ kıyımı durdurmak lâzımdır kanısında
yım. 

Tabii afetlerin çokluğu dolayısıyle, bu ko
nudaki araştırmaları ciddî ve gerçekçi bir 
yönde oluşturarak tedbirler almalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, âfetlerle ilgili her se
ne maalesef bir ıstırabımız oluyor; âfet bölgesi-
yiz. Her ıstıraptan sonra da geçici ve daimî ted-
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birler, diye mevcut kanuna göre muhakkak ki, 
uğraşılıyor. Ben bakanlıkta her genel müdür
lükte çalışan memurlarının çok değerli olduğu
na inanırım. Aslında onların herhangi bir konu
da üzerlerine gölge düşürülmemesi lâzımdır. 
Her birisi kendi bilgileri ve ihtisasları dahilinde 
çalışmaktadırlar. Eğer kötü uygulamalar, kötü 
tatbikat varsa, suiistimaller varsa bunlar siyasî 
tercihlerdendir. Hiçbir zaman orada çalışanla
rın değil, siyasî tercihlerin görüşünden doğmuş 
hususlardır. 

Bu depremlerde de bakanlığın kıymetli me
murlarının cansiperane çalıştıklarına inanıyo
rum. Fakat, henüz doğal olarak bir âfet ülkesi 
olmanın verdiği kesin tedbirleri alamamışızdır. 
Deprem Araştırma Enstitüsü, demiyorum Ja
ponya gibi, Yugoslavya gibi olsun ama, ciddî 
bir şekilde bu soruna henüz eğilememiştir. Öde
nek yokluklarının bu konudaki etkisini de ka
bul etmekle birlikte bu doğal âfetler hususunun 
çok daha ciddî bir şekilde ele alınması lüzumlu
dur kanısındayım. 

Bütün bu tedbirler alınırsa, bu yola gidilir
se, yani üçüncü beş yıllık plan hazırlıklarının 
yapıldığı şu zamanda ki, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan, bizim kanaatimize göre hem arsa spekü
lasyonunu durdurmak, hem de konut açığını 
kapatmak hususunda dar bir boğazdır. Şimdiye 
kadar önlenememiş olan bu anasorunları hallet
mek hususunda Üçüncü Beş Yıllık Plan dar bir 
boğazdır. Söylediğimiz tedbirler alınırsa Üçün
cü Beş Yıllık Planla yahutta plan hazırlıkları 
ile 1973 bütçelerinden itibaren (1971 ve 1972 
nin çünkü biliyoruz ki, önceki siyasî tercihlerin 
başlamış olduğu işlerin tasfiyesi ile uğraşılacak
tır bu yıllarda) belki soruna çok ciddî bir açı
dan bakılabilir. O takdirde de büyük fedakâr
lıklar yapmak bakanlığa, millete, herkese dü
şecektir kanısındayız. 

Bugün üstünde konuştuğumuz bütçe ve bu 
bütçeye dayanılarak yapılacak bir yıllık çalış
ma, Üçüncü Beş Yıllık Planın zorlayıcı yönü
nün başarılı bir şekilde belirmesi için ölçü ola
caktır. Çalışmaların bu yönde gelişmesi bir ba
kıma bir siyasî tercih meselesidir elbette. 

Bugüne kadar yapılan tercihler konunun 
daima siyasî etkiler doğurabilecek yönü üzerin
de olmuştur. Zaman, zaman hükümetlerin ken
dilerinin de belirttikleri gibi İmar İskân Ba-

j kanlığı bir belediyeler bakanlığı görüntüsünü 
vermiş ve bu görüntüye uygun çalışmalar ya
pılmıştır. 

Konut sorununun çözümünde ümit beslenen 
Gecekondu Kanunu uygulaması bunun en gü
zel örneğidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gecekondu Kanununu bütün partiler heves

lenerek, hattâ 27 Mayıstan sonra benim parti
min de bu konuda çok çalışmaları vardır ve o 
zaman hazırlanmış bir tasarıdır, sonradan Ada
let Partisi hükümetlerine bunu teklif etmek na-
siboldu. Partiler için konuşmuyorum, fakat Ge
cekondu Kanunu, sorunu hukukî yönden ele 
aldığı için aslında sorun bir ekonomik ve sos
yal sorun olduğu için, maalesef birçok yönle
riyle tam bir çözüm yolu getirememiştir. Mese
lâ; Hazine arsalarının belediyelere devri konu
su vardı Gecekondu Kanununda, bu devirler 
yapılmış fakat belediyeler ikinci Beş Yıllık Pla
nın Hazine arsaları satılamaz» kesin hükmüne 
rağmen bu arsaları satmışlardır, heba olmuştur 
bu arsalar. 

Gecekondu Kanunu İkinci Beş Yıllık Planla 
bizzat çelişmiştir. Çünkü, önleme bölgeleri diye 
bölgeler ihdas etmiştir, bu bölgeler küçük par
sellere ayrılarak satılmıştır, şehirleşmenin ge
reği ilerdeki yıllarda metropolitenlere doğru gi
dildiği zaman nâzım planlara göre bu parçala
rın yeniden yık - yap esası çok pahalıya mal 
olacaktır. Binaenaleyh, bizzat Gecekondu Ka
nunu ikinci Beş Yıllık Planla çelişmiştir. 

Görüyoruz ki, Gecekondu Kanunu hukukî 
bir tedbir olarak getirilmiş, soruna ekonomik ve 
sosyal yönden bakılamadığı için çözüm yolu ol-

I mamıştır. Şimdi Bakanlığın bu konuda hayırlı 
çalışmaları olduğunu biliyoruz. 

Her yıl mevcuda eklenen 40 binden fazla ge
cekondu yapımının önlenmesi ve yıllık 60 bin 
konut açığının optimum noktasında yakalana
bilmesi yerine mevcudu ıslah ile oralarda otu
ranları memnun etme ve bir bakıma oy alabil
me politikası uygulanmıştır. Bunun rakamları
nın misalini ilerde göstereceğiz. 

I Konut sorununun çözümünde ilk ve büyük 
unsur olan arsa meselesi ile yerleşme politikası 
konunun en önemli yönüdür. Türkiye'deki ge-

| nei yerleşme düzeninin bütün etkenler gözö-
! nünde bulundurularak sabit ve gerçekçi bir po-
, litikaya bağlanmaması, konunun çözümünü en-
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yellemektedir. Yerleşme düzenindeki başlıca et
kenler bilindiği gibi sanayi ve tarım sektörleri
nin gelişme ve gerilemelerinin değişken oluşu
dur. Bu değişmelerin yeteri kadar incelenip 
biribiriyle ilişkisinin kurulmayışı genel yerleşme 
düzenini keşmekeş içinde bırakmaktadır. 

örneğin: Yapılması düşünülen toprak refor
munun genel yerleşme düzenine ve şehirleşmeye 
hangi oranda ve ne gibi etkiler yapacağının 
Üçüncü Beş Yıllık Plan hazırlıklarında gözönün-
de tutulması gerekir. Bu hesaplanmadan sapta
nacak bir konut ve yerleşme programı başarılı 
olamaz kanısındayız... 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, 20 dakikanızın 
dolmasına bir dakikanız kaldı. Müddetinizin tü
münü kullanacak mısınız? 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Kullana
cağım efendim her halde, çünkü daha yeni baş
ladım, müsamahanızla kullanacağım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
NERRMİN NEFTÇt (Devamla) — Efendim, 

bu nokta çok önemli bir nokta, komisyonlarda 
toprak reformu öntedbirler tasarısını görüşüyo
ruz, fakat toprak reformu kanun tasarısı henüz 
gelmedi. Bizler parlamenterler olarak bilmiyo
ruz. Fakat yeni çıkacak olan toprak reformu ka
nununa göre, yeni bir istihdam durumu olacak
tır. Şimdiden şehirlere biliyorsunuz ki, yılda 1,5 
milyon insan akını var, fakat yeni uygulanacak 
olan toprak reformundan sonra istihdam du
rumu nasıl olacaktır? Bunlar hesaplanılarak bir 
imar iskân programının üçüncü Beş Yıllık Plan
da hazırlanacağını umuyoruz. 

Bugün köylerden şehirlere yılda yaklaşık ola
rak 1,5 milyon insan gelmektedir, işte bu akın
dır ki, düzensiz şehirleşmeyi meydana getiriyor. 

1950 yılında nüfusun % 18,5'i nüfusu 10 bin
den yukarı yerleşme noktalarında yaşarken, bu 
oran 1965'te % 27'ye yükselmiştir. Hesaplara gö
re 1985 yılında bu oran % 50'ye ulaşacaktır. 
Düzensiz olarak şehirlere akan bu insan seli za
manla kentsel arazinin değerini artırıyor. Bu art
ma, değerde olduğu kadar kentsel arazinin mik
tarını da artırıyor, yani önceleri tarımsal bir de
ğerde olan yerler pahalı birer kent arsası haline 
geliyor. 

Bu artma hem kentsel arazinin miktarında 
oluyor, hem nüfus miktarında oluyor, hem de 
değer artışında oluyor. Yani hepsi biribiriyle 
orantılı. 

1958'de kurulan imar ve iskân Bakanlığı 
1953'ten beri arsa rantının en teminatlı bir gelir 
kaynağı olduğunu ve arsa spekülâsyonuna yol 
açtığım bildiği halde bunu önleyememiştir. Tabiî 
arsa spekülâsyonunu etkileyen yan sebepler de 
vardır, örneğin: Enflâsyonist gidiş vergi ted
birlerinin tam uygulanamayışı, Devletin ve ma
hallî idarelerin yeterli kontrollar yapamaması, 
tasarrufları başka verimli hedeflere çekecek or
ganizasyonların bulunamaması ffibi. 

Resmî kayıtlara göre, 1945 yılında, nüfusu 10 
bin ile 20 bin olan şehir sayısı 62 adet, bu şehir
lerde barınanların toplam şehir nüfusuna oranı 
ise, % 23 iken, aynı büyüklükteki şehir sayısı 
ise, 1970'te 122 olmuş, nüfus oranı ise % 14'e 
düşmüştür. Nüfusu 20 bin ile 50 bin arası olan 
şehir sayısı 1945 senesinde 30 iken, nüfus oranı 
% 30 olmuş, 1970'te ise avnı büyüklükteki şe
hir sayısı 70'e çıkmış, şehirli nüfusa göre bun
ların nüfus oranı % 18'e inmiştir. Dikkat edilir
se, küçük şehirlerin sayısı bu süre içinde bir 
misli artmış, buna rağmen buralarda oturanla
rın oranı tüm şehirli nüfusa göre azalmıştır. Bu
nun da sebebi; şehirleşmenin yani nüfus göçü
nün daha çok büyük şehirlere doğru olduğunu 
göstermektedir, örneğin: 1945 yılında nüfusu 
50 bin ile 100 bin arası olan şehir sayısı 6, bura
da oturanların toplam şehir nüfusuna oranı % 9 
iken, bu büyüklükteki şehir sayısı 1970'te 20'ye 
çıkmış, yani üç mislini bulmuş•, oturanların oranı 
ise, % 11 olmuştur. Yani nüfus oramndaki ilk 
artış burada görülüyor. En büyük fark ve artış 
ise 100 binden yukarı nüfuslu şehirlerde ol
muştur. 

1945'te sayısı sadece 4 olan bu gibi şehirler
de şehirli nüfusun % 38'i barınıyordu. 1970'te 
ise, Türkiye'de nüfusu 100 binin üstünde 20 şe
hir görüyoruz. Yani sayıdaki artış 5 misli ol
muştur. Toplam şehirli nüfusa göre ise, bu şe
hirlerde oturanlann oranı % 56'dır. Küçük yer
leşme yerlerinden en büyük yerleşme yerlerine 
doğru olan bu akını bu rakamlar açıkça göste
riyor. 

Örneğin : 
Tespit edilen belirli cazibe merkezlerinin çev

resindeki kentleşen arazinin envanterleri önce
likle yapılmalıdır. Bu nüfus akını karşısında 
tedbirler alınmalıdır. Cazibe merkezleri tespit 
edilmiştir, hepimiz bildiğinden hiç üzerinde dur-
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mayalım. Bu cazibe merkezlerindeki Hazineye 
ait arsalardan başlamak suretiyle arsa stoku ya
pılması ve buralardaki arsaların kontrol altına 
alınması şarttır. Daha henüz fiyatları yükselme-
miş ve spekülâsyon konusu olmamış bulunan 
bu yerlerde arsa stoku yapılmalıdır. 

3. Stokların altyapı tesisleriyle donatıl
ması, bunların ihtiyaç sahiplerine intikal ede
ceği planlanmalıdır. 

Şimdiden kentleşmiş olan boş arazinin değeri 
esasen çok artmış bulunduğundan, bunları ka
mulaştırmak Devlete çok pahalıya mal ola
caktır. Bundan dolayı kentleşmiş olan bu ara
zinin daha çok vergi politikalariyle birtakım 
özendirici tedbirlerle düzenlenmesi gerekir. 
Finansman ve son vergi kanunları tam ola
rak uygulanırsa zannediyoruz ki, Emlâk Ver
gisi ve Gayrimenkul Kıymet Artışı kanunla
rı tam bir inançla uygulanırsa Anayasada ya
pılan yeni değişiklikler muvacehesinde de ka
nunlar saptanırsa zannediyoruz ki, siyasî ter
cihi, confidansı bu problemi tamamen hallet
meye uygun bir' iktidar bu kanunlarla ve el
deki yerli malzeme ile sorunu çözebilir kanı
sındayız. Hem uzmanlarımızla, hem yerli malze
memizle, hem malî yeteneklerimizle. Malî yete
nek derken de özel ve kamu teşebbüsünü birlikte 
mütalaa ediyoruz. Ucuz konut arsaları kanunu 
işittiğimize göre 775 sayılı Gecekondu Kanununa 
nazaran yeni bir görüş getirmekte imiş. Dileye-
ilm ki, sorunun çözümünde faydalı olsun. Üçün
cü Beş Yıllık Plan çalışmalarında sorunu çözücü 
kesin uyarı, uygulama ve müeyyidelerin getiril
mesini umutla beklemekteyiz. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü henüz randı
manlı bir çalışmaya başlayamamıştır. Bu Genel 
Müdürlüğün para sıkıntısı yanında yetişmiş 
eleman sıkıntısı da mevcuttur. Yalnızca Arsa 
Ofisi Kanunu ise sorunu çözmekte esasen ye
tersizdir. Çünkü; yeni şehirleşecek bölgelerde, 
hektar başına yoğun bir yerleşme ile düşü
nülse bile, arsa niteliğine dönüşen arazile
rin M2'si ortalama fiyat artışı ile düşünülür
se, meselâ her yıl binlerce hektar arazi mil
yonlarca fazla bir değer artışı yapacaktır. Ar
sa Ofisinin bütçesi 10 senede 250 milyonu bul
duğu vakit ise, kamulaştıracağı arsaların be
deli milyarlara baliğ olmuş olacaktır. Görüyo
ruz ki, Arsa Ofisi tek başına bir meseleyi çöze
mez. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün önce envan
ter çalışmalarını bitirmesi ve cazibe merkez
lerinde arsa stokuna yönelmesi gereklidir. Ha
zine ve mahallî idareler elindeki arsaların Ofi
se devredilmesi hususunda öncelikle çalışmalı
dır. 

Düzensiz şehirleşmeyi, düzenli şehirleşme 
durumuna sokmak için ,775 sayılı Gecekondu 
Kanununun yetersizliğine değinmiştik. Ucuz 
arsa alanları kanunu ile Konut Kanunu ve diğer 
ilgili kanunların biran önce ve iyice tetkiki 
yapılmış bir durumda çıkmasını ıdiliyoruz. 

Planlı kalkınmanın hedefi sermayenin üret
ken yatırımlara ve sanayiye dönüşmesidir. Ser
maye, sanayide yapacağı kârın, 10 mislini top
rak ve arsa spekülâsyonlarında bulmaktadır. 

Bir yandan düzensiz yerleşme ile meydana 
çıkan «Yık yeniden yap» pahalı politikası ve 
tutumu, diğer yandan da sermayenin taşa, 
toprağa gömülmesi kalkınmamızı ekonomik 
yönden aksatmaktadır. Sosyal yönden de bü
yük problemler doğurmakta ve konut açığını 
meydana çıkarmaktadır. Bakanlığın konut 
üretimi ile ilgili çalışmaların yetersizliğine de
ğinmiştik. Mesken Genel Müdürlüğünün en 
son etütlerine göre 1966 - 1970 arasındaki 5 yıl 
içinde bu Genel Müdürlüğün toplam harcama
ları; 646 milyon Türk lirasını bulmaktadır. Bu 
yekûnun tahlili ise şöyledir; % 32,3 ü altyapı 
harcamaları, % 18,4'ü konut uygulamaları har
camaları, % 16,4'ü kamulaştırma bedelleri, geri 
kalan 132,9'u İse çeşitli kalemlere aittir. Bura
daki altyapı harcamaları büyük yapı itibariyle 
esasen mevcut gecekonduların ıslahına gitmiş
tir. Yoksa yeni konut yapımında altyapı har
camaları gereği gibi ele alınamamıştır. Bunun 
en güzel örneği Ankara Aktepe ıSosyal Konut
lar Mahallesinin bugünkü yürekler acısı hali
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Eğer bir grafikle de göstermek gerekirse 

anlaşılacaktır ki, biraz önce konuşan grub söz
cüsü arkadaşımın söylediklerinin aksine maale
sef Adalet Partisi hükümetleri zamanında 1970'e 
kadar sorun adeta bir belediyeler bakanlığı gi
bi ele alınmıştır. Yani Birinci Beş Yıllık Plân
da olduğu gibi, mevcut yerleşme düzenini zor
layıcı problemi halletmek için, arsa spekülâs
yonunu önlemek, konut açığını gidermek, dü
zensiz yerleşmeyi ortadan kaldırmak için soru-
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na köklü bir şekilde eğilinmemiş; bunun yerine 
mevcut yerleşme düzenindeki insanların haki
katen dar gelirli zümresini teşkil eden gecekon
du ıslah bölgelerine elektrik su, kanalizasyon 
yatırımları gibi birtakım yatırımlar yapılmak 
suretiyle âdeta bir siyasî tercih kullanılmıştır. 
Doğrudur, bu bir belediyeler bakanlığı açısı
dır ve esasen rakamlar da onu göstermektedir. 
Konut harcamaları çok yüksek bir grafik çiz
diği halde, konut ünite üretmeleri çok küçük bir 
noktada kalmaktadır. 

Bu süreler içerisinde konut yapımına yatı
rılmak üzere T. C. Emekli Sandığının yukarıda 
verdiğimiz yekûna katkısı 100 milyon, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasının ise 140 milyondur. 
Bundan da anlaşılıyor ki, genel bütçeden ko
nut üretimine ve kamulaştırma, alyapı v.s. mas
raflarına sarf edilen miktar, ıslah bölgelerine-
yapılan yatırımlardan çok azdır. 

Türkiyedeki konut yapımını ihtiyaca göre 
hızlandırmak ve siyasî tercihlerin bunu en
gellemesini önlemek için bazı memleketlerde 
olduğu gibi ayrı bir belediyeler bakanlığının 
kurulması etüd edilmelidir. 

Ben bu konuyu grup yöneticilerimizle de gö
rüştüm. Hakikaten arkadaşlar, eğer anaso-
runlarm çözümünde faydalı olacaksa, anasoru-
ların çözülmesi için «belediyeler bakanlığı» diye 
bir bakanlığı imar İskân Bakanlığının bütçe
sinden ayırmak belki mümkün olabilir. Çünkü 
siyasî tercihler kendilerini oy kaygısından kur
taramıyorlar. Ben bunu herhangi bir partiyi 
ayıpladığım için söylemiyorum, bundan sonra 
gelecek partiler de nispet dahilinde böyle bir 
kaygıya kendilerini kaptırabilirler. O zaman 
belediyeler bakanlığı altyapı yatırımlarını ve 
saireyi yapar, imar ve iskân Bakanlığı da ana-
sorunlarla meşgul olabilir. Yani, bu konu 
ciddî bir şekilde etüt edilmesi gereken bir ko
nudur kanısındayız. 

Bugünkü ve bugüne değin alman tedbirler 
yetersizdir. Gecekondu Kanununun, gecekon
du yapımını önlemeye yeterli olmadığını söyle
miştik. Kanun çıktığında 450 bin olan gece
kondu sayısı bugün 600 bini bulmuştur. 

Gayri safi millî hâsıla içerisinde toplam ya
tırımlara nazaran konut sektörü önemli bir pa
yı aldığı halde, bu yatırımların lüks konuta yö
nelik bulunması açığın kapatılmasını engelle
mektedir. 

Kamu kaynaklı konut kredilerinin de plan 
ve programa bağlanması gerçekleşememiştir. 

Biz yıllar yılı bu kürsüden bu konuların 
gerçekleştiğini hatta programın aşıldığını yet
kili ağızlar olan bakanlardan duyduk. Âdeta 
karşılıklı çatışmalar yapar'dık ve «Programı 
aşmak da programsızlıktır, ama program aşıl
madı,» derdik, bir türlü anlatamazdık. Şimdi, 
Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımın söylediği
nin aksine, gerçekler ortaya çıkmıştır. 

ISalt üretim yönünden ise yıllık programlar
da öngörülen hedefler ödenek olarak aşılmış, 
fakat üretilen konut birimi, biraz önce söyle
diğim gibi çok düşük bir noktada kalmıştır. 

Ortalama konut maliyeti artmaya devam et
miş, ortalama konut alanı ise istenen ölçüde 
küçülememiştir. 

Konut kredileri, toplu konut yapımına ve 
dar gelirli ihtiyaç sahiplerine yönetememiştir. 
Kooperatifler yoluyle konut üretimi kısır kal
mış, asıl amaca hizmet edememiştir. Yani dar 
gelirliyi yuva sahibi edememiştir. Hele hele hiç 
konut yapacak güce sahip olmayan yoksul ve 
parasız kimselerin konut ihtiyacı düşünüleme-
m'iştir, düşünülse bile karşılanamamıştır. Bu gi
bi ödeme gücü olmayan vatandaşlar, görünüş
te düşük, aslında oturulan eve göre yüksek 
olan kira bedelleri karşılığında gecekondu tüc
carlarının sömürü konusu olmuşlardır. 

imar ve İskân Bakanlığı Plan ve Program 
Dairesinin Ocak 1972'de yayınlanan bir etüdü, 
geçmiş yıllara ve tutuma bir yenilik getirmek
tedir. Bu yeniliğin başlıca niteliği gerçekçilik 
ve açıklıktır. 

îmar ve İskân Bakanlığının bugüne kadar 
uğradığı başarısızlıkları kabul eden bu belgeye 
göre; 

1. Arsa üzerindeki spekülâsyonlar önlene
memiştir, 

2. Konut açığı devam etmektedir, 
3. Konularla ilgili vasıflı insangücü dış ül

kelere gitmektedir. 
Yapı ve malzeme sanayii, mahalli, kaynak

ları yerli şartlara göre, ekonomik ve teknik 
yönden değerlendiremediği ve bütün faaliyetle
rin dış patentli malzemelerin üretimine dönük 
olduğu itiraf edilmekte ve anlatılmaktadır. 

Aynı etüde göre, kamu yatırımları, konut 
piyasasına etkin bir şekilde girmek zorundadır. 
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Kamunun görevi, konut piyasasındaki özellikle 
düşük ve orta gelir gruplarının kiralık konut 
ihtiyacını karşılamak bakımından, gecekondu 
yoğunlaşması bakımından büyük şehirlerde 
toplu uygulamalara girişmek ve bu cins konut 
yapımını teşvik etmek olmalıdır. 

'Bütün bu temenniler ve dilekler aslında ye
ni şeyler değildir arkadaşlar. Şimdi Mesken 
Genel Müdürlüğünün yayınladığı ve sorunu 
gerçekçi bir gözle ele aldığı bu dokümandaki 
ıs'özler, Birinci Beş Yıllık Planı açarsanız aynı 
dokümanda da vardır. Hiç öğünmesin Adalet 
Partili arkadaşlarım. Demek ki yıllar yılı ana-
sorunlar yerinde durmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, lütfen toparlayı
nız ; beş dakika geçmiş vaziyette. 

NERMİN NEFTGÎ (Devamla) — Toporlı-
yorum efendim. 

îmar ve İskân Bakanlığının 1972 yılı Bütçe
si, Bakanlık dokümanlarından öğrendiğimize 
göre, bir tasfiye yılı anlayışı içinde hazırlan
mıştır. Memnuniyetle görmekteyiz ki îmar ve 
iskân Bakanlığının 1972 yılı Bütçesi, İmar ve 
İskân Bakanlığınca ve Üçüncü Beş Yıllık Plan 
hazırlıkları nezdinde, îmar ve iskân Bakanlı
ğının gelen devrelerden intikal eden konuları
nın tasfiyesi hususuna ayrılmıştır; yeni bir ya
tırım yapmıyor. Böylece koskoca bir yık, evvel
ki sakat uygulamaların tasfiyesine ayırmış bu
lunuyoruz. 1973'ten itibaren Planlama bu sorun
ların üzerine yeni bir açı ile eğilir inşallah ka
nısındayız. 

• Bakanlığın bugün karşı karşıya olduğu zor
luklardan birisi de teknik eleman sıkıntısıdır. 
Personel Kanununun ortaya çıkardığı bu prob
lem, diğer bakanlıkların bütçeleri görüşülür
ken burada daha önce dile getirildi. Bütün ça
lışmaları teknik yönde olan îmar ve îskân Ba
kanlığı da bu bakımdan büyük sıkıntı içinde
dir. örneğin, Afetler Yapım Dairesinin dört 
teknik adamı mevcut imiş; bunlardan üçü so
rumlu müdürlük görevi yapmakta, biri de mü
hendis olarak çalışmaktadır. 67 vilâyetin bu ko
nuyla ilgili görevlerini bu dört uzman arkadaş 
yapacak... 

Muhterem arkadaşlar, bu uzman, teknik 
adam sıkıntısı Bayındırlık Bakanlığında da 
var, gazetelerde okuduk; Ben bu konuya eğil
dikçe, Türkiye'nin nasıl kalkınacağını acı acı 
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j düşünür oldum. Beğenmediğimiz Yunanistan 
«operation research, metotlarıyle, değil kendi 

i ülkesinin, dış ülkelerin uzmanlarını memleketi-
| ne çekmektedir. Gerçi ayrı rejimlerde bulunu

yoruz, ama bizim ülkemizde de Bakanlıklarda 
uzman kalmıyor. 

Personel Kanununu nasıl çıkardığınıza hay-
I ret ediyorum. Biz kalkınmaya muhtaç bir ülke 
j olarak evvelâ uzmanı belirli bir seviyede tat-
' min etmeye meobur bir parlamentoyuz. Bu, 
i îmar ve îskân Bakanlığında da böyle, diğer ba-
I kanlıklarda da böyledir kanısındayım. 

Sayın milletvekilleri, konunun bir başka yö
nüne değinmek istiyorum. Bu da, Bakanlık ça-

j lışmalarma ĝ ölge düşürüldüğü iddia ve dediko-
j dularının kesin bir sonuca bağlanması mesele-
| sidir. îmar ve îskân Bakanlığı bütçeleri üzerin

de geçmiş yıllarda bu kürsüden konuşmuş ve 
! birtakım yanlış uygulamalarla bazı suiistimal 
| iddialarından bahsetmiştik. Bunlara değinme-
j miz, her zaman büyük tepki doğurmuştu. Hal-
j fcuki bunlara tepki gerekmez; aksine, iddiala-
| rın üstüne eğilmek ve gerçekleri buluncaya ka-
I dar araştırma yapmak, Devlet hayatının ciddi-
j yeti için başlıca şarttır. 

Bütçe Komisyonunda, Sayın Bakandan, ce
vaplandırması isteğiyle birtakım sorular sor
muştum, henüz ceva/bını alamadım. Yakın za
manda cevaplandıracaklarını umuyor ve bekli
yorum. 

j Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

I BAŞKAN — Bugün hanım milletvekillerine 
T>îraz müsahamakâr davranıyoruz. Sekiz dakika 

t geçti. 
iSaym Mehmet Ersoy, Demokratik Parti 

Grubu adına, buyurunuz. (Demokratik Parti 
sıralarından alkışlar) 

DEMOKRATİK PARTÎ GRUBU ADINA 
MEHMET ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, îmar ve îskân Bakan
lığı Bütçesi üzerinde Demokratik Partinin gö
rüşlerini arz ediyorum : 

1958 yılında kurulan bu genç bakanlık, 7116 
öayılı Kanunda belirtilen çok güç ve mühim 
hizmetleri, mevcut şartlar ve maddî imkânlar 
ölçüsünde yürütmekte ve her geçen yıl biraz 

I daha oturmaktadır. 
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'Bakanlık kendisine mevdu hizmetleri; Plan
lama ve îmar, Mesken, Yapı Malzemesi, Bele
diyeler Teknik Hizmetleri, Afet İşleri, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası, iller Bankası, Arsa Ofi
si Genel Müdürlükleriyle yürütmektedir. 

Hizmet ve görevlerin mahiyeti, dağılımı Büt
çe Raporun'da detaylı bir şekilde tespit edil
miştir; bunları sayıp vaktinizi almayacağım. 

Yurt çapında önemli, şümullü ve büyük 
hizmetlerin sorumluluğunu taşıyan, Bakanlık, 
her türlü güç şartlara rağmen, bütün mensupla-
rıyle vatanpervane gayretler içinde çırpınıp dur
maktadır. 

Ancak, 52 milyarlık 1972 Bütçesinden 
bu Bakanlığa ayrılan tahsisat; yapılacak işle
rin mahiyeti, vüsati ve büyük ehemmiyeti ile 
kabili telif değildir. Genel Bütçe rakamının ge
çen yıla nazaran büyük bir artış gösterdiği, 
bu Bakanlığın problemleri de arttığı halde, tah
sisatın geçen yıla nazaran yerinde saymasını 
izah etmek güçtür. 

Hizmetlerin büyük ağırlığı teknik personel 
üzerindedir. Bakanlık mensuplarının çoğu, İl
ler Bankası ve Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
mensupları, bütün teknik personel, diğer ikti
sadî Devlet Teşekkülleri mensupları gibi Per
sonel Kanunu felâketzetiesidirler. Bugüne ka
dar bunların mağduriyetini önleyecek tedbirle
rin alınmamış olması üzüntü vericidir. 

Devlet, toplarken ve dağıtırken âdil olma
lıdır; görev ve sorumluluğun icabettirdiği im
kânı personeline sağlamalıdır. 

Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerin bu
günkü şartlar içinde çalışmalarından memnu
nuz. Bazı idarî ve organizasyon bozuklukları
nı ıslah ettikleri, gerekli imkânlarla teçhiz edil
dikleri takdirde daha iyi ve güzel hizmetler ve
recek potansiyele sahibolduklarına inanıyoruz. 
O itibarla, bunlarla ilgili bazı temennilerimizi 
kısaca ifade etmekle yetineceğiz. 

Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü 7 bö
lümde özetlenen hizmetlerin ifasında, memleke
timizin, beldelerin coğrafî ve sosyo - ekonomik 
şartlarını birinci derecede ğözönünde tutmalıdır. 

Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Mü
dürlüğü yeni ve yerinde bir kuruluştur. 1 400 'ü 
aşkın belediyenin, teknik ve uygulama yönün
den en yakın yardımısı ve denetçisi olacaktır. 
Aynı zamanda belediyelere para yönünden 
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kaynak sağlayacaktır. Belediyelerimizin içinde 
bulunduğu güç ve çetin şartlar hepimizce ma
lumdur. Binaenaleyh, binlerce problem bu Ge
nel Müdürlüğe gelecektir. Mevcut personel, 
araç ve gereç ve ayrılan tahsisatla bu işlerin 
yürütülmesi mümkün değildir; süratle takviye 
edilmelidir. 

Şehir, kasaba ve köylerde sıhhî, sağlam ve 
ucuz mesken inşası, ıslaha muhtaç mesken top
luluklarının ıslahı veya tasfiyesi, evsiz vatan
daşlara birer ev sağlamak, toplu mesken inşa
at hareketlerini teşvik, mesken kredilerinin ve 
yardımcılarının tahsis şartlarını tayin ve tan
zim, yurdun mesken durumunu ve ihtiyacını 
tespit etmek ve bu ihtiyacın giderilmesi için 
kısa ve uzun vadeli programları yapmak ve tat
bik ötmek; konutla ilgili mevzuat çalışmaları 
ve bu yoldaki uygulamaları yürütmek gibi, Dev
letimizin ve Bakanlığın en mühim meseleleri 
Mesken Genel Müdürlüğünün sorumluluğu al
tındadır. 

Sebebi ne olursa olsun, adına ne denirse den
sin; köylerden şehirlere kodkunç bir nüfus akı
mı vardır. Yakın gelecekte nüfusun yerleşme 
oranı tamamen ters dönecek ve nüfusumuzun 
% 60'dan fazlası şehirlere akmış olacaktır. 

Bugün sadece büyük şehirlerimizin değil, di
ğer şehirlerimizin etrafı da gecekondu çemberi
ne alınmaya başlamıştır. Yakın gelecekte bu 
gecekondu problemi, Devletimizin içinden çık
makta büyük güçlüklere martiz kalacağı bir bü
yük problem olacaktır; birçok ihtilâflara ve 
sosyal patlamalara müsait hale gelecektir. 

Bunun tedbirlerini almak, gereğini yapmak, 
sadece İmar ve İskân Bakanlığının gücü ve ça
pı içinde değildir. Bu konuda devletin yardımcı 
olabilecek bütün kuruluşlarının desteği ve hü
kümetin ayrı bir politikası ve programı olma
lıdır. Bu hususta hiç bir gayret ve fedakârlık
tan çekinmemelidir. Aksi halde bu gecekondu 
çemberi günün birinde şehirlerimizin ve hatta 
Devletimizin nefesini kısabilir. 

Hukukî bakımdan gecekonduculuk, hazine
nin veya bir şahsın mülkünü zorla işgal etme 
fiilidir. Gecekondu ticareti, terlemeden servet 
edinme yolu olmaya başlamıştır. 775 sayılı Ka
nundaki ağır müeyyidelere rağmen bu iş hızını 
artırarak devam etmektedir. Zabıta tedbirleri 
ile bunun önlemeyeceği anlaşümıştır. 

313 — 



M. Meclisi B : 49 

Gecekondu önleme bölgeleri ve gecekondu 
bölgelerini ıslah için, bakanlıkça belediyelere 
yapılan yardımın yerine sarfedilip edilmediği 
titizlikle kontrol edilmelidir. 

Planın öngördüğü hedeflere nazaran hızla 
artan mesken açığı ile karşı karşıyayız. Sayın 
bakanın Cumhuriyet Senatosundaki beyanlarına 
göre, 3. Beş yıllık plan döneminde 1 088 000 
meskene ihtiyaç vardır ve bunun için 57 miyar-
lık yatırım yapmak lâzımdır. Bunun % 88 ini 
özel sektör, % 12 sini kamu sektörü yapacaktır. 
Ne özel sektörün ne de kamu sektörünün bu 
hedefe ulaşması mümkündür. Zira, devletimiz; 
bu kadar büyük ve mühim bir gecekondu ve 
mesken problemi ile karşı karşıya bulunduğu 
halde; sosyal hukuk devleti ilkesinin bir gere
ği olarak evsiz her vatandaşı, insan olma haysi
yetine yaraşır ucuz ve sıhhî bir meskene ka
vuşturma vecibesi bulunduğu halde; beyan esa
sına dayanan Emlâk Vergisi, Emlâk Alım Ver
gisi, Malî Denge Vergisi, Değer Artışı Vergisi, 
İnşaat Ruhsatı Vergisi gibi ağır ve çeşitli ver
gilerle, hem inşaat sektörünü ürkütmüş, hem 
de mesken edinme arzusunu kırmıştır. Bir ma
nada gecekonduculuğu teşvik etmiştir. 

Bu sebeple, Üçüncü Beş Yıllık Plan devre
sinde özel sektörün mesken sahasına 47 milyar
lık yatırım yapacağını ummak hayal olur. Ka
mu sektörü için de, belli kaynaklar ve Maliye
nin tutumu gözönünde tutulacak olursa bunu 
realize etmesi mümkün değildir. 

Bu ters ve çapraşık şartlar içinde Sayın Ba
kana «Allah yardımcınız olsun» diyoruz. 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, yukarda 
arz ve izaha çalıştığımız büyük problemin hal
linde, birinci derecede yardımcı kuruluşlardan 
biridir. Personel ve tahsisat yönünden, hizmetin 
icabettirdiği ölçüde takviye edilmelidir. 

Arsa Ofi&î Genel Müdürlüğünün, kendisine 
verilen imkânlarla fonksiyonunu ifa etmesi ve 
bir vurgun yolu olan arsa spekülâsyonunu önle
mesi mümkün değildir. Arsa Ofisi, mahdut im
kânları ve hizmetin zorlaması sebebiyle, bir ar
sa komisyoncusu zihniyeti ile hareket etmekten, 
bütün güçlüklere rağmen, hassasiyetle kaçın
malıdır. Bundan da emin bulunuyoruz. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası, üzerine dü
şen hizmetleri tam ve kâmil manada yapabile
cek kaynağa sahip kılınmalıdır. Mesken kredi-
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| lerinin şartları, gayesine uygun hale getirilmeli 
ve faiz hadleri düşürülmelidir. 

iller Bankası, mahallî idare ve kurumlarımı
zın A dan Z ye her türlü harita, plan, proje, 
imar, tesis işlerini gören ve bunların yegâne fi
nansman ve kredi kaynağı olan büyük bir mü-
essesemizdir. Büyük ve hayırlı hizmetler ifa et
miş, yurt içinde ve dışında haklı olarak takdir 
toplamıştır. Bir ara, prensiplerin zedelendiği ve 
kaynakların israf edildiği görülmüşse de çabuk 
toparlanmıştır. Daha güzel hizmetler verebile
cek güce ve yetişmiş personele sahiptir. Bunun 
için, gerekli malî imkânlarla teçhiz edilmelidir. 

İmar ve iskân Bakanlığının, görevlerini bi
hakkın yapabilmesi için ilgili diğer bakanlıklar 
ile ıSosyal Sigortalar, Ordu Yardımlaşma ve 
Emekli Sandığı gibi kuruluşlarla sıkı bir işbir
liğine ihtiyacı vardır. 

Sayın milletvekilleri; 
Yurdumuz coğrafî yapısı sebebiyle sık sık 

tabiî âfetlere mâruz kalıyor. Tahribatı en geniş 
olan âfet şüphesiz deprem. Bendeniz Gedizli-
yim. Gediz bildiğiniz gibi 28 Mart 1970 de son 
yılların en büyük deprem felâketine mâruz kal
dı. Ardından Burdur ve Bingöl'ümüz de aynı 
acıyı paylaştık. Bu itibarla, Âfet işleri Genel 
Müdürlüğü ile ilgili görüşlerimizi arz ederken, 
felâket gününden bu yana oradaki şartları biz
zat yaşamış ve yapılan çalışmaları yakından iz
lemiş bir arkadaşınız olarak, bazı mahallî me
selelere değinerek, mahallî tenkit ve temenni
lerde bulunacağım. Peşinen arz ve ifade edeyim 
ki, Gediz depreminden bu yana, Cumhuriyet hü
kümetleri, bütün vazifeliler, âfet ânında ve âfet 
sonrası bütün İmkânlarını en iyi niyetlerle se
ferber etmişler; felâketin maddî manevî yarala
rını sarmak için ne mümkünse yapmışlardır. 
Huzurunuzda hepsine şükranlarımızı sunmayı 
bir vazife sayıyorum. 

Keza, Yüce Meclislere, hamiyetli büyük mil
letimize, dost milletlere, Kızılaya ve diğer ku
ruluşlara derin şükranlarımız vardır. 

Tabiî âfetlerden bilhassa depremden sonra 
yapılacak bütün işleri tek başına İmar iskân 
Bakanlığına yüklemek ne kadar haksız ise, tat
bikatta görülen eksiklik ve aksaklıktan dolayı 
sadece bu teşkilâtı tenkit etmek o kadar insaf
sızlık olur. O sebeple, biraz sonra arz edeceğim 
tenkitlerin hedefi sadece mevzuatımızdaki boş-

| luklar ve organizasyon yetersizliğidir. 
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Sayın milletvekilleri; 
Mevzii bir harb hali ile âfet halinin arasın

da fark yoktur. Üstelik, âfet gelirken haber de 
vermez. O itibarla tıpkı seferberlik planlaması 
gibi, tıpkı sivil savunma planlaması gibi bir ta
biî âfet planlamasına ve teşkilâtlanmasına ihti
yaç vardır. Böyle bir planlama ve teşkilâtlan
ma üç anaböiüme inhisar etmelidir. 

1. Afet öncesi 
2. Afet anı 
3. Afet sonrası. 
Bu üç bölüm içinde bütün Devlet kuruluşla

rının, mahallî idarelerin, özel ve tüzel kiklerin 
ne yapacağı önceden belli olmalı, vazifelerinin 
gerektirdiği araç ve gereç hazır olmalıdır. So
rumluluklar tespit edilmelidir. 

Hele âfet anı için, ki âfet anı, afetin başla
dığından itibaren yerine göre oı\ gün, on beş 
gün, bir aylık bir zamanı ifade eder. Afet anı 
için bu çok mühimdir. 

Gediz'de, depremden biraz sonra bir mahal
lede ve iki büyük köyümüzde yangın çıktı. Te
lefon irtibatı kesildiği için, Kütahya ve Uşak 
istikametine jeeple özel haberciler gönderilmiş. 
Gediz'e en yakın olan komşu vilâyet Uşak'a kı
sa bir süre sonra haberci ulaşmış, yolların ke
silmesi sebebiyle Kütahya'ya muvasala geç ol
muştur. 

Uşak Valisine, itfaiye yardımı için yalvarıl-
^mış, yakarılmış, fakat bu yardım temin edileme
miştir. Kütahya'dan ve diğer yerlerden yardım 
yetişinceye kadar, yangının önünü alma imkânı 
kalmamış, yangın başlangıcından takriben dört, 
beş saat sonra 100'ün üstünde hemşehrim yal
varma ve feryadı figan ile diri diri yanmıştır. 

O zamanki Uşak Valisinin afet anında gö
rev ve sorumluluğu önceden belli olmuş olsay
dı, belki bu facianın büyüklüğü bu kadar ol
mazdı, bu kadar dramatik olmazdı. 

Afet anında, asker - sivil, görevli -görevsiz 
yüzlerce insan, kurtarma ve yardım için kısa 
zamanda afet mahallinde oluyor. Fakat kimse 
ne yapacağını bilemiyor. Herkes felâketin deh
şeti karşısında şok ve şaşkınlık içinde oluyor. 
Yardım için gelen ekiplerin, enkaz kaldırma ve 
kurtarma için lâzım olan malzemeye sahibolma-
maları, faydalı olmalarına imkân vermiyor. Res
mî kurtarma ekiplerinin elinde beton demirini 
kesecek basit bir makas dahi bulunamıyor. Kaz
ma - kürekle de kurtarma ameliyesini yapmak 

-lünıkün olmuyor. Çevre köy ve kasabalardan 
da, çeşitli sebsplerle binlerce kişi afet mahalline 
doluyor, bir mahşer hali oluyor. Herkes çaresiz-
lik içinde kalıyor. Bu sebeple, ilk günlerde da
ğıtılan yardım malzemeleri, yağma şeklinde, ka
panın elinde kalıyor. Ancak 4 - 5 gün sonra bir 
düzene bağlanabiliyor. Ama afet anında bu 
4 - 5 gün çok mühim. 

Meselâ, depremin 2 nci günü ilk dış yardım 
ekibi Almanya'dan geldi, Almanya'dan uçakla 
hareketlerinden 7 saat sonra Gediz'de yardım 
ekiplerini, ilk yardım hastanesini, su tasfiye ci
hazını yerleştirdiler. Şehrin su şebekesi tahri-
bolmuştu. Almanların çamurlu dereden temiz 
su temin etmeleri, hepimize yeni bir buluş gibi 
geldi. Felâketzedeler, yaşlı ve minnet dolu göz
lerle onlara dua ediyordu. ıSonradan öğrendik 
ki, Türkiye'de bu cihazdan yüzlerce var, hele 
hele Kütahya'da Sosyal Sigortalarda iki tane 
var. 

Ama Alman organizasyonu,, bir felâket anın
da nelerin lâzım olacağını, ne yapılacağını, ki
min yapacağını önceden biliyor ve Almanya'
dan hareketinden 7 saat sonra Gediz'de bunu 
yerleştiriyor. 

Ayrıca, 30 kişilik mütehassıs kurtarma «ki-
bi yolladılar, her türlü teknik malzemeye sahip
tiler. Kısa zamanda, bizim yüzlerce kişi ile ya
pamadığımızı yaptılar. Altında canlı olması 
muhtemel enkazı onlar kaldırdılar. 

Bütün bunları anlatmaktan maksadım, bah
settiğim afet planlamasının ne büyük fayda ve 
kolaylıklar sağlayacağını eblirtmek içindir. 

Afet anında, felâketzedeler, afet mahallin
den tahliye edilmeli, önceden tespit edilmiş mu
vakkat yerleşme mahallerine, vazifeli ekipler
ce kurulacak çadırlara yerleştirilmeli, yardım 
dağıtımı, sorumlu komitelerce bu mahallerde 
yapılmalıdır. 

Afet mahalline vazifelilerden başka kimse 
sokulmamalıdır. Afet anında yapılacak işleri 
rahat ve faydalı bir şekilde yapmanın mühim 
şartlarından biri budur. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, 20 dakikalık müd
detinizin bitmesine bir dakikanız var. Çünkü 
diğer bir konuşmacı daha çıkaracak missiniz. 

MEHMET EKJSOY (Devamla) — Afet son
rası işlerin büyük ağırlığı Afet işleri Genel 
Müdürlüğünün omuzlarmdadır. Bu teşkilât Ge-
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diz, Burdur, Bingöl depremlerinden sonra, mev
cut şartlar ve Afetler Kanunu muvacehesinde, 
görevini başarı ile yürütmektedir. 

Afet sonrası işlerde, bütün bakanlıkların, 
Türkiye Elektrik Kurumu ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü gibi kuruluşların yapacakları çok 
şey vardır. Bunların yapacağı işleri de İmar ve 
İskân Bakanlığına yıkmak, büyük haksızlıktır. 
Bu işleri, İlgili bakanlık veya kuruluşlar yap
malı, ancak, gerekli tahsisat afetler fonundan 
karşılanmalıdır. 

Bu hususta tipik bir misal arz edeyim : 
Biliyorsunuz, Gediz başka bir yere nakledil

di. Maden ocaklarını ve 21 köyü yeni Gediz'e 
bağlayacak 7 km. lik yol ile bunun üzerinde bir 
köprü yapmak lâzım. Bunun hayatî önemi var. 
Yeni Gediz için. Bu işin, kimin tarafından yapı
lacağı belli değildir. Karayolları ile Köy işleri 
Bakanlığı arasındaki yazışmaların dosyalarının 
boyu depremden sonra doğmuş olan çocukların 
boyunu kat kat geçmiştir. Bütün dünyanın yar
dımına muhatabolmuş felâketzedeler, araların
da 50 bin lira İane yoluyle para toplamışlar, 
YSE nin bozuk dozerini tamir ettirmişler, akar
yakıt masrafını karşılamayı taahhüdetmişler, 
bu acı jest dahi bu işin halline imkân vermemiş
tir. Biz bu konuda kimseden şikâyetçi değiliz. 
Biz, organize bozukluğundan ve kırtasiyecilik
ten şikâyetçiyiz. Bu işler için, yüzlerce milyonu 
esirgemeyen Devletimiz ve ilgililer elbette üç 
kuruşluk yolu ve köprüyü esirgeyecek değildir. 

Afet sonrası işlerden, yerleşme ve mesken 
planları yapılırken, mahallî özellikleri, sosyo -
ekonomik şartları gerektiği gibi değerlendiril
melidir. Türkiye bir Amerika veya Avrupa far-
zedilmemelidir. Devletimiz, güç malî şartlar 
içinde yüzlerce milyon sarf ediyor, işi yapanlar 
büyük emek ve almteri döküyor. Afetzedeler, 
mesken ve işyerleri için borçlanıyor. Bir kısmı
nın borcu çocuklarına intikal edecek. Yapılan 
işin neticesinde herkesin memnun ve gönül ra
hatlığı içinde olması lâzım. 

Altyapı yatırımları tamamlanmadan mesken 
ve işyeri yapımına başlanmamalıdır. Hele top
lu nakillerde bunun büyük mahzurları vardır. 
Meskenler ve işyerleri yapılırken arazideki kot 
farkları dikkate alınmalı, icabeden yerlerde 
hafriyat yapılmadan İnşaata başlanmamalıdır. 
Yapılan işler devamlı ve sıkı bir kontrola tabi 
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tutulmalıdır. Müteahhitlerin ve taşaronlarm se
çiminde titiz davranmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, bundan sonraki 
müddetinizi sizin konuşmanıza İlâve ediyorum. 

MEHMET ERSOY (Devamla) — Gediz'de 
1970'de ihale edilen bazı grup işler hsnüz bit
memiştir. işyerleri tamamlanmamış, sanayi çar
şısına başlanamamış, iç yollar ikmal edileme
miştir. Bu sebeple pazar eski Gediz'de kurul
makta, halkın'% 25'i orada oturmakta iş haya
tı orada devam etmektedir. Mesken ve işyeri 
yapımı Afetler Kanunu hükümlerine göre tan
zim edilmektedir. Afetler Kanunu, toplu nakil
leri nazarı itibara almadan hak sahipliğini tan
zim etmiştir. Bakanlığın elini kolunu bağlayan 
rijit hükümleri ve boşlukları vardır. Gediz'deki 
gecikmelerin ve eksikliklerin mühim sebebi de 
budur. 

Bir şehrin hayatiyetini temin edecek şirket
ler, dernekler, sendikalar, millî bankalar tapulu 
mülkleri olsa dahi hak sahibi değildirler. Bun
lara arsa tahsisi de uzun süre mümkün görül
memiştir. Neticede bir formül bulunmuştur. 
Birden fazla işyeri ve mesken sahibi olanlar 
bir işyeri ve mesken için hak sahibi oldukların
dan, şehrin depremden önceki iş hayatını de
vam ettirecek işyerini yapmak mümkün olma
dığı gibi, kendi imkânları ile İşyeri yapmak is
teyen iş erbabına kooperatifleşseler dahi arsa 
tahsisi mümkün olmamaktadır. 

Aynı şekilde kirada oturan yerli ailelerin 
kendi İmkânları ile mesken sahibi olmalarına 
da imkân yoktur. Böyle olunca da, çetin bir 
yaşama mücadelesi içinde olan felâketzedelerin 
bir kısmı her türlü riski göze alarak enkaz ara
sında yaşamakta ve iş hayatını devam ettir
mektedir. 

Bu sebeple Afetler Kanunu süratle değişti
rilmeli ve ihtiyaca cevap verecek hale getiril
melidir. 

Bazı köylerin büyük bir kısmı başka yere 
nakledilmiş, geride hasarsız ve hafif hasarlı bi
nalar ve sahipleri kalmıştır. Arada uzun mesa
feler vardır. Geride kalanların kendi imkânları 
ile nakletmeleri mümkün değildir, imar ve is
kân Bakanlığının maddî imkânı var mevzuat 
imkân vermiyor. Köy işleri Bakanlığı iskân 
Genel Müdürlüğünün mevzuatı müsait tahsisatı 
yok. Bu konuda iki bakanlığın işbirliği yaparak 
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bu mühim meseleyi halledeceklerine inanıyor ve 
bunu ehemmiyetle rica ediyoruz. 

Afetler Genel Müdürlüğü, işleri âfet bölge
lerinde Deprem icra Komitesi eliyle yürütmek
tedir. Buradaki arkadaşlar, vatandaşla, onun 
dert ve dilekleriyle her an karşı karşıyadır. 
Büyük bir fedakârlıkla çalışmaktadırlar. Dev
letimizde emeklerinin maddî karşılığını, imkân
larını zorlayarak vermektedir. Bu hizmetin ma
nevî karşılığı olarak da yetim, dul, çaresiz fe
lâketzedenin, hayır duasından daha büyük ne 
olabilir? Deprem icra komitelerinin vatandaşla 
olan münasebetlerinin daha müşfik ve düzenli 
olmasını temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Afetler Genel Müdürlüğü her geçen yıl, geç

miş tecrübelerden de istifade ederek, daha iyi 
ve güzel hizmetler vermektedir. Bundan sonra 
da yeri zamanı ve mahiyeti belli olmayan hiz
metler için hazırdırlar. Kendilerinin böylesine 
hizmetlere muhatabolmamalarmı, vatanımızı, 
milletimizi afetlerden esirgemesini Cenabı Hak
tan niyaz ediyoruz. 

Sayın Bakana, kıymetli genel müdür ve me
sai arkadaşlarına yürekten başarılar diler, Bü
yük Meclisi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubunun 
ikinci sözcüsünün 5 dakikalık hakkı kalmıştır. 

Millî Güven Partisi* Grubu adına Sayın Meh
met Türkmenoğlu, buyurunuz efendim. (Saat 
18,35. 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Sayın 
milletvekilleri; 

1972 malî yılı imar ve iskân Bakanlığı Büt
çesi üzerinde Millî Güven Partisi Grupunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

1958 yılında 7116 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan, nispeten genç yaştaki bu Bakanlığımızın, 
imar ve iskân bakımından problemleri çok bü
yük olan Türkiye'nin kalkınmasındaki görevle
ri ve sorumlulukları son derece geniştir. 

Bakanlığın amaç ve görevlerini şöyle özetle
yebiliriz : 

Şehirleşmenin dengeli şekilde gerçekleştiril
mesi, 

Kalkınmada bölgesel dengenin sağlanması, 
bölgeler arasındaki sosyal - ekonomik denge

sizliklerin ve gelişmişlik farklarının azaltılma
sı, 

Şehirlerde ve metropoliten alanlarda yerleş
menin düzenli şekilde gerçekleştirilmesi, 

Yapı malzemesi sanayiinin geliştirilmesi su
retiyle yeterli, dayanıklı, standart ve ucuz yapı 
malzemesi sağlanması, 

Umumî hayata müessir tabiî afetlere karşı 
hazırlıklı bulunma, afetlerden en az zararla kur
tulmayı sağlayacak tedbirleri önceden alma, 
afetin vukuundan sonra kısa zamanda yaralan 
sararak yeniden yerleşmeyi sağlamak, 

Mümkün olduğu kadar çok sayıdaki yurtta
şımızı, sağlık bakımından elverişli meskene ka
vuşturmak. 

İmar ve İskân Bakanlığımız, bu çok yönlü 
görevlerini, Bakanlığa bağlı beş genel müdür
lük ile, tüzel kişiliği haiz olarak kurulmuş ve 
Bakanlığın idarî vesayeti altında çalışan üç ge
nel müdürlük vasıtasıyle yürütür. 

Planlama ^e imar Genel Müdürlüğü : 
Planlama ve imar Genel Müdürlüğü, çeşitli 

yurt bölgelerinin tabiî ve ekonomik kaynakları
nı ve imkânlarını değerlendirerek bölge planla
ması çalışmaları yapar; gelişme merkezlerinin 
arazi ihtiyaçlarını ve gelişme yönlerini inceler; 
şehirlerin nâzım imar planlarına esas olacak 
anakararlan verir; büyük şehirlerde metropo
liten planlama çalışmalarını yürütür; turistik 
yönden önem taşıyan alanların en iyi şekilde 
değerlenmesi, tarihî değerlerin ve tabiat güzel
liklerinin kaybolmaması için gerekli çevre dü
zeni planlarını hazırlar; belediyelerin ve iller 
Bankasının yaptıkları planları inceler, gerekli 
değişiklikleri yapar veya yaptırır ve bu plan
ları onaylar. 

Belediyeler Teknik Hizmetler Genel Müdür
lüğü : 

Belediyeler Teknik Hizmetler Genel Müdür
lüğü, belediyelere, imar planlarının gerçekleşti
rilmesi için nakdî ve teknik yardımlarda bulu
nur, planlama çalışmaları için gerekli haritaları 
sağlar; belediyelerin elektrik, içme suyu, kana
lizasyon gibi kamu hizmetleriyle ilgili proje ih
tiyaçlarını karşılamaya çalışır; çevre sağlığını 
koruyucu tedbirlerin alınmasını gözetir; beledi
yelerin bütün bu konulardaki çalışmalarını de
netler. 
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Mesken Genel Müdürlüğü : 
Mesken Genel Müdürlüğüne, bakanlık kuru

luş kanunu, Gecekondu Kanunu ve 5 Yıllık Kal
kınma Planları ile verilmiş önemli görevler 
vardır. Bu Genel Müdürlük ülkemizin mesken 
durumunu ve ihtiyacını araştırır; bu ihtiyacın 
giderilmesi için kısa ve uzun vadeli programlar 
yapar. Şehir, kasaba ve köylerde ucuz, sağlam 
ve sağlık şartlarına uygun mesken inşası için 
gerekli etütleri yapar; düzensiz mesken toplu
luklarından ıslahı mümkün olanların ıslahı ve 
olmayanlarının tasfiyesi için gerekli tedbirleri 
alır; evsiz vatandaşları mesken sahibi yapmak 
veya mutedil kiralı meskenler bulmalarını ko
laylaştırmak için gerekli «mesken politikası
nı» tespit eder ve uygular; kooperatiflere ve
rilecek veya şahıslara tahsis edilecek mesken 
kredilerinin esaslarını düzenler. 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğümüz : 
Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, memleke

timizin yapı malzemesi ihtiyacını, bu malzeme
nin elde edilmesi için mevcut kaynak ve tesis
leri, bunların kapasitelerini, üretilen yapı mal
zemesinin miktar ve vasıflarını tespit eder; 
yapı malzemesi ihtiyacının yeterli miktarda ve 
ucuz fiyatla karşılanması için gerekli program
ları hazırlar ve tedbirleri alır. Yapı malzemesi 
sanayiinin teşviki için alınması gerekli tedbir
leri tespit eder; yapı malzemesi araştırmaları 
için gerekli tesisleri kurup işletir; yapı malze
melerinin norm ve standartlarının tespiti için 
çalışmalar yapar; memleketimiz için elverişli 
malzemelerin tanıtılması ve benimsetilmesi için 
gerekli çalışmaları düzenler. 

Afet işleri Genel Müdürlüğümüz : 
Afet işleri Genel Müdürlüğü, afete uğraması 

muhtemel olan yerleri bir öncelik sırasına göre 
programa alarak gerekli tedbirleri uygular. 
Afetlerden zarar görmüş ailelere yardım eder, 
afet vukuunda iaşe ve geçici barınak sağlanma
sı için gerekli ilk tedbirleri uygular, afet sonuç
larının giderilmesi ve konut ihtiyacının karşı
lanması için halkın imkânlarını seferber ederek 
Devlet imkânları ile birleştirme çarelerini arar. 

Bakanlığın idarî vesayeti altında bulunan tü
zel kişiliklere gelince: Bunlardan en eskisi olan 
İller Bankası, il özel idarelerinin, belediyelerin 
ve köy idarelerinin ortak oldukları bir İktisadî 
Devlet Teşekkülüdür. İller Bankası ortakları 
olan mahallî idarelerin harita, imar planı, proje, 

keşif ve etüt işlerini yapar veya yaptırır; mahal
lî idarelerin kamu hizmetleriyle ilgili tesis
leri ve işleri gerçekleştirmeleri için gerekli kre
dileri sağlar; bu idarelerin muhtaç oldukları 
makina, alet ve gereçleri temine çalışır. Kuru
luş gayesine zarar vermeyecek şekilde diğer ban
kacılık işlerini de yapar. 

Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası : 
Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası, özellikle 

evi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmak; ya
pı işlerini teşvik ve kolaylaştırmak için kredi 
verir; yapı ve yapı malzemesi endüstrisini des
tekler, bu alanda ortaklıklar kurabilir; inşaatı 
teşvik maksadiyle arsa ve arazi satmalarak ifraz 
ve imar edebilir, bunları satar, her türlü banka 
muameleleriyle de uğraşır. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğümüz : 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, kalkınma plan

larında öngörülen bazı amaçları gerçekleştir
mek üzere 1969 senesinde kurulmuştur. Başlıca 
görevi arsa fiyatlarının aşırı şekilde artmasını 
önlemek, arsa spekülâsyonuna karşı tedbir al
mak ve düzenli şehirleşmeyi sağlamaktır. 

Bu amaçla, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü arsa 
stoku kurmaya ve tanzim satışları yapmaya yet
kili kılınmıştır. Bu ofis kanunî sınırları içinde 
kamulaştırma yapmak, belediyelerle ortaklık 
kurmak gibi yetki ve imkânlara da sahiptir. 

imar ve İskân Bakanlığı bünyesinde topla
nan bu genel müdürlüklerin ve tüzel kişiliğe sa
hip kuruluşların görev ve yetkilerinin gözden 
geçirilmesi, bu genç fakat faaliyetleri çok yay
gın Bakanlığımızın yurt kalkınmasındaki önem
li yerini açıklamaya kâfidir inancındayım. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türkiye'nin şehirleşmesi konusu büyük prob

lemleri beraberinde getirmektedir. 1965 - 1970 
arasında, köylerden şehirlere 1,5 milyon civarın
da nüfus akımı olmuştur. 

Şehirleşme düzenli bir şekilde gerçekleşme
mektedir. Daha çok, bir nüfus yığılması şek
linde gerçekleşmektedir. 

Şehir, bir üretim teknolojsi, yerleşme ve kül
tür biçimini bir arada ifade eden büyük bir 
yerleşim alanıdır. Çağdaş şehir, sosyal, eko
nomik ve kültürel bakımlardan daha geniş çev
re ile bütünleşmiş, bölgelerarası, ülke içi ve ülke 
dışı merkezlerle düzenli ve devamlı irtibatlar 

I kurabilmiş bir yerleşme alanı olmak gerekir. 
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Bizim şehirlerimiz bu niteliklerden yoksundur. 
Metropoliten sıfatına lâyık olacak şehirlerimiz 
bile, bazan % 60 oranında, gecekondularla sarıl
mıştır. Şehirciliğin asgari gereği olan altyapı ve 
üstyapı tesisleri, su, elektrik, kanalizasyon,, şe
hir içi ulaşım davaları çözülememiştir. En basit 
belediye hizmetleri aksamakta, çevre sağlığını 
tehdideden şartlar göze çarpmaktadır. 

Şehirlere akın, sanayi gelişmesine paralel 
olarak, şehirlerin çekici gücü ile vukubulsa ve 
köylerden akan nüfusu massedecek yeni iş saha
ları açılmış olsa, şehirleşme büyük sosyal prob
lemler yaratmaz. Fakat, söz konusu nüfus yığıl
ması, sanayi gelişmesinin çekici gücü ile değil, 
köylerde hayat şartlarının ağırlaşmasının yani 
köylerdeki itiş gücünün artmasiyle vukubulu-
yorsa, - ki bizde maalesef böyledir - ciddî sos
yal problemler doğuyor demektir. 

Son yirmi yılda yapılan beş genel nüfus sa
yımının sonuçlarına göre, şehir ve kırsal bölge
lerin nüfus oranları şöyle bir değişme göster
miştir : 

Şehirlerdeki Köylerdeki 
Seneler nüfus oranı nüfus oranı 

1950 18,5 81,5 
1955 22,1 77,9 
1960 26,3 73,7 
1965 29,9 70,1 
1970 35,4 64,6 

Şu tablonun tetkikinden de anlaşılacağı veç
hile, 1950'den 1970'e kadar yirmi senelik tespit
te, şehirlerde devamlı surette nüfus artışı, köy
sel nüfusun da eksiliği görülecektir. 

Bu akış, şehirlerin çekici gücünden çok, köy
lerin itişiyle ilgili olmasaydı; bu gelişmeye daha 
çok sevinmek gerekirdi. Fakat, rakamların sat
hî incelenmesinden doğan intiba bizi aldatma-
malı ve bunun ardında yatan asıl gerçekler gö
rülmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'de, son 25 yılda işlenen toprakların 

miktarı iki misline yakın bir artış göstermiş; fa
kat işletmeye açılacak toprakların sınırına ve
rilmiş olduğu için, artık artan nüfusun toprak
tan geçinmesi gitgide güçleşmeye başlamıştır. 
Tarım topraklarının parçalanıp ufalanması, ta
rımsal üretimin yeteri kadar hızla artmaması, 

karayollarının ve kara ulaştırmasının gelişmesi, 
kırsal alanlardan şehirlere akışı hızlandırmak
tadır. 

Şehire akan yeni işgücü, sanayi ve hizmetler 
kesimi tarafından ancak kısmen emilebilmekte; 
emilmeyen işgücü, ya geleneksel sanatlarla uğ
raşmakta, verimliliği düşük hizmet sektörlerine 
yığılmakta, ya da işgücü fazlasını artırmakta
dır. 

Hızlı şehirleşme, konut açığını da artırmak
tadır. III ncü Beş Yıllık Plan döneminde, yalnız 
nüfusu 200 bini aşan sekiz büyük şehirde, nü
fus artışının ve köylerden akının doğuracağı 
munzam konut ihtiyacı 515 bin olarak hesabe-
dilmektedir. Yalnız sekiz büyük şehrimizdeki 
yeni konut ihtiyacının III ncü Beş Yıllık Plan 
dönemindeki maliyetinin 31 milyar lirayı bula
cağı hesaplanmıştır. 

Şehirlerimizde büyük konut açığı yanında, 
altyapı ihtiyaçları da yeteri gibi karşılanmamak-
tadır. İhtiyaçların hızlı artışı imar ve tskân 
Bakanlığımızın karşısına dev sorunlar çıkar
maktadır. 1950 ilâ 1970 yılları arasında, şehir
sel alanların yüzeyi dört misli artmıştır. Bu du
rum, şehirlerde arsa sorununun gitgide büyü
mesine yol açmaktadır. 

1980 yılma kadar, istanbul, Ankara ve iz
mir gibi metropoliten alanlara Adana'nın da ek
lenmesi beklenmektedir. Metropoliten alanların 
ortaya çıkardığı özel sorunlar yeteri hızla çözü-
lememektedir. 

Gecekondu sorunu, çıkarılan kanunlara rağ
men, çözüme kavuşmamakta ve gecekondu alan
larının düzensiz, gelişigüzel büyümesi önleneme-
mektedir. Şehirlerin köyleşmesi gibi bir durum 
göze çarpmaktadır. 

İmarla ilgili mevzuatın, içinde bulunduğu
muz aşamanın gereklerine cevap veremez duru
ma düştüğü görülmektedir. 

imar ve iskânla ilgili konularda, çeşitli Dev
let kuruluşları arasında yeteri kadar koordinas
yon sağlanamamaktadır. 

imar planı yapan ve bu planları uygulayan 
kuruluşlarla, altyapı yatırımlarını ve sosyo - eko
nomik yatırımları gerçekleştiren kuruluşlar ara
sında devamlı işbirliği ve ahenkli çalışma sağla
namamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş 
olan imar Kanunu tadil tasarısı, Millet Mecli-
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sinden geçmiş ve Cumhuriyet Senatosunca ele 
alınmıştır. 

Bakanlığın, çalışmalarını yeterli teknik ele
manla sürdürebilmesi için gerekli görülen «Söz
leşmeli personel istihdamı» ile ilgili kanun tasa
rısı Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. 

Bunların süratle sonuçlandırılması lâzımdır. 
Ayrıca, Bakanlığın üzerinde çalıştığı önemli 

tasarılar da vardır : 
Konut kanunu tasarısı, Gecekondu Kanunu

nu değiştirerek vatandaşların yararlanacakları 
ucuz ve düzenli yerleşme alanları sağlacyaak ka
nun tasarısı, arsa ofsinin daha iyi çalışmasını 
mümkün kılacak tadil tasarısı, mesken koopera
tifleriyle ilgili kanun tasarısı, nihayet iller Ban
kası kuruluş Kanununu değiştirerek bu banka
nın günün ihtiyaçlarına daha uygun çalışmalar 
yapmasını mümkün kılacak kanun tasarısı üze
rinde çalışmalar devam etmektedir. Millî Gü
ven Partisi Grubu olarak, bu tasarıların kısa 
zamanda Hükümetten geçirilip T. B. M. M. ne 
şevkini gerekli görüyoruz. 

Bakanlığın, çalışma alanına giren konularda 
daha başarılı sonuçlar alınabilmesi için, özellik
le belediyelere vasıflı teknik personel yetiştir
mek amacını güden eğitim çalışmalarina ve hiz
met içi eğitime daha çok önem verilmesi gerek
tiği kanaatindeyiz. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, kısmen malî 
imkân darlığından, kısmen de mevzuattan ve 
uygulama kusurlarından doğan sebeplerle ken
disinden beklenen görevi yerine getirememiş
tir. Bu Ofisin malî imkânlarının artırılması ve 
özellikle şehirlerin gelişme alanlarında, speküla
tif kazançları önleyecek şekilde arsa stoku ya
pılması zaruretine inanıyoruz. 

Konut davasının çözümü, bakanlıklararası 
koordinasyonun daha ciddî olarak işlemesine 
bağlıdır, tmar ve İskân Bakanlığının konut dar
lığını çözmek için izlediği politika ile, meselâ 
Maliye Bakanlığının izlediği vergi politikası 
arasında temelden çelişkiler bulunması; bu ko
nuda zaman kaybına yol açmaktadır. İmar ve 
İskân Bakanlığı, konut yapımı için gerekli olan 
malzemenin ucuzlatılması gereğinden bahseder
ken, bir başka bakanlığın konutla ilgili malze
meyi alabildiğine pahalılaştıran politikalar iz
lemesi, koordinasyon noksanını ortaya koymak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının sermaye

sinin Hazinece ödenmemiş olan kısmının öden
mesi bir programa bağlanmalı ve çabuklaştırıl-
malıdır. 

Son yıllarda, kolera salgını gibi olayların 
büsbütün önem kazandırdığı çevre sağlığı so
runlarının çözülmesi için daha dinamik çalışma
lara ihtiyaç bulunduğu inancındayız. 

Yapı malzemesi sanayiinin teşviki için, Ba
kanlığın, diğer ilgili bakanlıklarla tam işbirliği 
halinde, ciddî, teşvik tedbirlerinin uygulanma
sı yolunda çaba sarf etmesi lâzımdır. Hüküme
tin 1970 ten bu yana izlediği bazı politikalar, 
yapı malzemesi sanayiini teşvik etmek şöyle dur
sun, inşaat sektöründe olduğu gibi, bu sektöre 
bağlı çeşitli sanayi dallarında durgunluğa, hatta 
gerilemeye de yol açmıştır. 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğünün, Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu 
Yapı Araştırmaları Enstitüsü ile daha yakın iş
birliği içinde çalışması lüzumu vardır. Bu ve
sileyle, Sayın Bakandan, Yapı Malzemesi Genel 
Müdürlüğünün Bayındırlık Bakanlığına devre
dilmesi yolundaki görüşler hakkında ne düşün
düğünü öğrenmek isteriz. Aynı şekilde Beledi
ye Hizmetleri Teknik işler Genel Müdürlüğünün 
iller Bankasına devredilmesi yolundaki Devlet 
Planlama Teşkilâtı görüşünün Bakanlıkça nasıl 
karşılandığını bilmek isteriz. 

Âfetler Genel Müdürlüğünün geçen yıl çok 
büyük sorunlarla karşılaştığını biliyoruz. Sayın 
Bakandan, kışın çok ağır geçtiği Bilgöl'de, Bur
dur'da, daha önce yaraları geniş ölçüde sarılmış 
olan Gediz'de ve başka bellibaşlı afet bölgele
rinde son durumun ne olduğunu Yüce Meclise 
açıklamalarını rica ediyoruz. 

Bu yıl fazla kar yağışı yüzünden, geçen yıl
larda hızla yükselme eğilimi göstermiş bazı göl
lerimizin ve akarsularımızm, karlar çözüldüğü 
zaman taşkınlara yol açacağını hesaba katarak, 
şimdiden tedbirli olunması lüzumunu da önemle 
belirtmek isteriz. 

Çalışmalarının büyük kısmı güç şartlar al
tında, arazide geçen Bakanlığın teknik perso
neline yan ödemelerin yapılabilmesi, işgüçlüğü 
ve iş riski gibi zamların ödenebilmesi bakımın
dan ne düşünüldüğünü, Hükümete kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisini veren tasa-
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rının bu hususu halle yetip yetmeyeceği de me
rak konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bakanlığın bu yılki yatırım, cari gider ve 

transfer harcamalan için ayrılan ödeneklerin, 
Devletimizin sınırlı malî gücü gözönünde tu
tularak, kuruşuna kadar en titiz bir şekilde de
ğerlendirilmesine gayret sarf edilmesi lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Sözlerime son vermeden evvel, A. P. Grubu 

Sözcüsünün İmar ve iskân Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcılığına yapılmış tâyin işlemini partici
lik açısından eleştirmeye kalkışmasını hayret ve 
üzüntü ile karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. 

Bir siyasî parti saflarında bulunmuş, aday ve 
Parlamento üyesi olmuş pekçok kimsenin, muh
telif hükümetler zamanında kamu hizmetlerine 
getirilişinin, hattâ hâkim mesleğine almışının sa
yısız örnekleri vardır. Bu gibi tâyinlerin, özel
likle Adalet Partisi Grubu Sözcüsünün ağzından 
eleştirilmesi, her partiden çok Adalet Partisi 
iktidarını suçlamaya müncer olur. 

Parlamento hayatından önce ve Parlamento 
hayatında dürüstlüğüyle herkesin takdirini ka
zanmış bir zatın, milliyetçi bir siyasî partinin 
son seçimlerinde aday olması, Adalet Partisi 
Grubunca nakise sayılıyorsa; söylenecek çok söz, 
gösterilecek, çok örnekler vardır. 

Dürüst ve faziletli bir Devlet memuruna, 
eski bir Parlamento üyesine bu tarz tenkitler 
yöneltilmesini hiçbir grubun tasvibedeceğini san
mıyorum. 

BAŞKAN— Sayın Türkmenoğlu, daha de
vam edecek misiniz? 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Devamla) — 
Bitirdim efendim. 

Bakanlığın, merkez ve taşra teşkilâtında fe-
ragatla çalışan, âfetleri cansiperane çalışmalar
la göğüsleyen, mahallî idarelerin ve vatandaşla
rımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çırpınan 
değerli müntesiplerini, hizmetlerini büyük bir 
takdirle izlediğimiz iller Bankası Genel Müdürü 
ile mensuplarını, Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kası personelini yürekten başarı dilekleriyle se
lâmlıyor, bütçenin, bu değerli camiaya ve mille
timize hayırlı olması temennisiyle Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (M. G. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Değer, size De
mokratik Parti Grubu adına söz vereceğim; yal
nız, beş dakikalık müddetle kayıtlısınız, lütfen 
riayetkar olunuz. Buyurun efendim. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN DEĞER (Di
yarbakır) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, 

Demokratik Parti Grubu sayın sözcüsünün 
bıraktığı yerden devam ederek, imar ve İskân 
Bakanlığı bütçesi üzerinde partimizin görüşünü 
izaha çalışmak amaciyl'e huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasamıza bağlı hür ve demokratik Tür

kiye'mizin ve Devletimizin devamlılığı, yücelme
si ve bütün vatandaşlarımızın hürriyet rejimi 
içerisinde bağımsız, korkusuz ve huzur içinde 
yaşaması, yurdumuzda yaşayan insanların çok 
büyük bir çoğunluğunun ideali ve ortak düşün
cesi, aynı zamanda, demokratik rejimin vazge
çilmez unsurudur. Bu ideal ve ortak düşünceyi 
yok etmeye matuf bulunan azınlıktaki insanla
rın eylem ve hareketlerinin önlenmesinde Dev
let ve Devlet organlarına yardımcı olmanın bir 
yurt görevi olduğuna inanıyor ve katılıyoruz. 

Komünist faaliyetlere katılanlar gayelerine 
varabilmek için uzun devreli ve kademeli bir ça
lışma uygulamak zorundadırlar. 

Evvelâ ypym yolu ile ve sözle propaganda
sını yapmak, sonra gizli veya alenî demekler 
kurmak, bundan sonra gençlik, işçi, memur, sa
natçı ve köylü grupları arasına girerek gayele
rine uygun şekilde bunlardan iğfal edebildikle
rini teşkilâtlandırmak ve bunu takiben çeşitli 
kuruluşları topyekûn isyan ve ihtilâl hareketle
rine geçmek. 

BAŞKAN — Sayın değer, imar ve iskân Ba
kanlığı bütçesi üzerinde görüşüyoruz. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN DEĞER (De
vamla) — imar ve iskân Bakanlığı ile ilgili
dir Sayın Başkanım, oraya geliyorum. 

Tabiatiyle gayeye erişebilmek için en büyük 
hedefleri ve mücadele mevzuları, Parlamento, 
Hükümet, Devlet organları ve bilhassa zabıta 
ve ordudur. Bu açıdan yurdumuzu ve olayları 
inceleyecek olursak, Türkiye'de sol faaliyetlerin 
bu devreler içinde ve gizli cemiyetler kurma 
safhasında olduklarını görüyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Değer, rica edeceğim. 
Hem vaktiniz dar, hem de imara taallûk eden 
hususlara lütfen temas edin. 

HASAN DEĞER (Devamla) — İmarla ilgi
lidir Sayın Başkanım. 

Bu nedenle, sayın Sıkıyönetim komutanların
ca sıla tedbir ve çalışmaları sayesinde, bir kısım 
olsa dahi, sol eylemlerin önlenmiş olduğunu ka
bul etmek gerelrir ki, henüz tehlike tamamen gi
derilmiş değildir. 

Soyın arkadaşlar, 
işsizliğin büyük bir problem olduğu bu dev

rede - işsizlik deyip geçmemeliyiz - İşsizliğin in
sanları olur olmaz kanun dışı suçlara zorlama
sında önemli bir rolü vardır. 

Diyeceksiniz ki, Çalışma Bakanlığı bütçesi 
görüşülmüyor. Evet, ama işsizlikten dolayı bir 
kısım vatandaşlarımızın temennisi nedeniyle, 
bir deprem olsa da kurtulsak, öncelik kaydiyle 
dış memleketlere bizi gönderirler de, hiç olmaz
sa 4 - 5 senelik kısa bir zamanda hayatımızı ga
rantiye bağlarız. G-öndermezlerse deprem dola-
yısiyle açılacak işyerlerinde 5 - 6 ay çalışır bir 
yıllık geçimimizi temin ederiz dedikleri bir va
kıadır. 

Sayın arkadaşlar, 
Bu konuda gelin birleşelim. Burdur ve Bin

göl deprem bölgesinden bugüne kadar yurt dı
şına giden işçi adedi: Bingöl'den 7, Burdur'dan 
ise 5 kişidir ki, toplam 12 kişi gönderilmiştir. 

Bu arada yüzlerce işsiz ve sefil vatandaş dış 
memleketlere gönderilmek için deprem bölgele
rinde ümitle bekledikleri halde, diğer taraftan 
1971 yılma göz atarsak 72 bin erkek ve 15 bin 
kadın işçi olmak üzere toplam 87 bin işçi dış 
memleketlere gönderilmişlerdir. 

Felâketzedelere gelince: Sabit tavsiye etmek
ten başka öteye gidilmemiştir. Çünkü, tabiî âfet
lerden zarar görenlerin % 15'ini öncelik kaydı 
ile dış memleketlere işçi olarak göndermek için 
Bakanlar Kurulu kararma göre, 1971 yılında dış 
memleketlere giden işçilerin yüzdelerinden sap
tanmak suretiyle % 15'ten 13 050 kişi felâket
zedelerden gönderilmesi iktiza ederken, deprem 
bölgelerinden sadece belirttiğim veçhile 12 kişi
nin gönderilmesi acıklı bir sonuçtur. 

Bu nedenle Sayın İmar ve iskân Bakanı, ta
biî âfetlere uğrayan vatandaşların dış ülkelere 
gönderilmesi hususundaki Bakanlar Kurulu ka
rarını Sayın Çalışma Bakanlığına iletmiş midir? 

İletmiş ise, Sayın Bakan ne gibi tedbir aldığı 
hakkında bilgi vermiş midir? Zira, talihsiz felâ
ketzedelerin talihleri gibi kendileri de unutul
muşlardır kanısındayım. Bütün bunlar Bakan
lığın, felâketzedelerin yaralarını sarmaya kâfi 
gelmediği gerekçesini ortaya koyar. 

Sayın milletvekilleri, 
İmar ve iskân Bakanlığı bütçesi memleket 

imarıyle ilgili olduğu kadar, vatandaşa mes
ken, belediyelerimize yardım ve tabiî âfetler
den zarar gören felâketzedelere ilk merhamet 
kolunu uzatan bu Bakanlık vatandaşın ümitle
rini kırmak değil, gerçekleştirmek amacını 
gütmelidir. 

Bakanlık bu konuyla ilgili olarak her neden
se vatandaşa tam hizmet edememektedir. Zira 
söyledikleri vaatleri başka, yazdıkları başka, 
yaptıkları iş bambaşka görünmektedir. Ne var 
ki, Hükümet bu konu ile beklenen olumlu 
hizmet neticesini vermekten uzak kalmaktadır. 
Bundan böyle vatandaşlarımız dert yanmakta 
ve bu yönden ıstırap ve şikâyetleri durmadan 
birbirini takibetmektedir. Bu açıdan mütalâa 
edilirse tabandan başlamak üzere bir revizyon
dan geçirmek gerekecektir. 

İl imar müdürlüklerine atanan Devlet me
muru kadrolarından ziyade siyasî kadro ekip
lerine yer verilip, kalitesiz memurların atan
mış olması nedeniyle il imar teşkilâtı istenen 
randımanı vermemektedir. Çünkü, bu tutum
ları Devlet müesseselerinden ziyade şahsî mües
seseleri andıran bir teşekkül haline gelmiştir. 
Gelişi güzel şekilde, bu müteahhide iş verdim, 
bu müteahhide vermedim indî mütelâalarıyle, 
politik düşüncelerini hâkim kılmışlar ve bir 
türlü kendilerini siyasî çıkarcıların elinden kur-
taramamışlardır. Dolayısıyle Devlet müessese
sini çok geride bırakmak suretiyle siyasî ve or
tak müessese haline getirmekten kendilerini alı-
koyamamaktadırlar. Bunların kanunî sorumlu
luğunu tarif etmek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Değer, bir - iki noktayı 
daha hulasaten söyleyin. Çünkü 10 dakikanız 
doluyor. 5 dakika ile kayıtlamıştım. Bazı 
noktalarını çıkarın. Elinizdeki o kâğıtlar da
ha 10 dakikada bitmez. 

HASAN DEĞER (Devamla) •— Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım, 10 dakika içinde biti
receğim. 
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Sayın milletvekilleri, 
Bugün birçok belediyelerimiz memur ve 

müstahdem maaşlarını vermekte güçlük çek
mektedir. Bu gibi belediyeleri bakanlığınızca 
tespit etmek mümkün müdür. 

İçmesuyu diye başlarız, sosyal konutlar 
diye başlarız, elektrik diye başlarız, ama yıl
lar yılı ikmalini bekleriz. Geri kalan hizmetle
rin kangren haline gelmesine de seyirci kalırız. 
Bu hal ne zamana kadar devam edecektir? Bu
nu merak ediyorum. 

Sayın Bakanlık bu konu ile ilgilenmekte mi
dir? İlgilenmekte ise geri kalan belediye hiz
metlerini önplanda tutmak amacıyle gerçekleş
tirmelidir. Bazı belediyelerimizin bu acıklı 
durumdan kurtarılması için behemahal üzerin
de titizlikle durulmalıdır kanaatindeyim. 

Memleket gerçeklerine uyarak hizmet yapıl
mak isteniyorsa il imar müdürlüğüne kaliteli 
kadrolar verilmeli ve atanmalar yapılmalıdır. 

Saygı değer milletvekilleri, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası bir zamanlar 

özel teşebbüslere ipotek karşılığı yardım eder
di ve en olumlu hizmeti de bu yönde idi. 

BAŞKAN — Sayın Değer, lütfen son cümle
nizi söyleyin, bu konuyu bitirin ve artık ora
da bırakınız. Emlâk ve Kredi Bankasına taal
lûk eden konuyu bitiriniz ve bırakınız, rica 
ediyorum. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Her nedense 
bundan vaz geçerek yapı kooperatifçiliğini ter
cih etmiştir. Bundan da vazgeçerek özel te
şebbüs ve sektöre sırt çevirmiştir. Bu halleri 
müteşebbis vatandaşları da bedbin kıldı. Şim
di de, bilmem inşaatın eni bu kadar, boyu bu 
kadar olması gerekiyor demekte ve inşaat sa
hipleri inşaatlarını bitiremedikleri takdirde % 
15 mesken için yardımda bulunacağına dair 
telkin ve tesellide bulunmaktadır. Haddızatin-
de vatandaşın böyle projeyle karşısına çıkma
sı da maddeten mümkün değildir. 

Emlâk Kredi Bankasının mesken için yapı
lan yardımları, % 75'in üstünda gayri menkul 
sahipleri tarafından yapıldığına göre, % 25 kre
diyi de Emlâk Kredi Bankası karşılarsa % 
100'ünü Emlâk Kredi Bankası ipotek eder. 
Kredi yardımını niçin vatandaştan esirgemiş
tir? Bu yüzden inşaat sahiplerinde tereddüt 
yaratmıştır. Ziraat Bankası gibi, bir ilmuha- i 
berle bir meblâğ ödemiş olsa idi, vatandaşın j 

yüzüne bakmak şöyle dursun, memlekette 
dahi bırakılmazdı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın De
ğer, tamam efendim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bitiriyorum, rica edeyim. 

BAŞKAN — Beyefendi, 13 dakika oldu, ri
ca ediyorum. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Muhterem 
Başkanım, 5 dakika zatıâliniz beni konuştur
dunuz. 

BAŞKAN — Muhterem Beyefendi, 13 daki
kadan beri sizi konuşturuyorum. Müsamaham 
sonsuz derecede oldu. Önünüzdeki kağıtların 
yarım saatte bitmesi mümkün değil Sayın De
ğer. O bakımdan, çok rica ediyorum, teşekkür 
ediniz ve bırakınız. Çünkü ben burada alınan 
kararları icraya mecburum. Genel Kurul size 
1 saat süre versin, 1 saat görüşün. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Baş
kan, istirham edeyim, bir meslektaşımı burada 
şikâyet etmek için değil, böyle bir şeye tenez
zül etmem, ama bendeniz burada 7 yıldan be
ri bulunmaktayım, fakat belki ilk defa konu
şuyorum. Bazı sözcü arkadaşlar, bazı başkan
lar tarafından müsamaha gösterilmek suretiy
le 5 - 10 dakika fazla görüşmüş oluyorlar. Mü
samahanıza sığınarak bu konuşmamı bitirmiş 
olayım, müsaade buyurunuz bana. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Bravo 
Hasan Bey... 

BAŞKAN — Bunun bravo ile takviye edile
cek bir tarafı yok ki Sayın önsal. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Baş
kan, sizden bilhassa rica ediyorum, «bravo» 
ile değil. 

BAŞKAN — Sayın Değer, bu işler ileride 
örnek olur diye çekiniyoruz. Mesele sizin şah
sınıza matuf değil. Mesele bir prensibin, me
sele bir aslî durumun burada tekevvün etmesi. 
Mühim olan o. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Muhterem 
Başkanım, beş dakika içerisinde bitiriyorum. 
Bu hususu Yüce Heyetin oyuna sunmanızı rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Meclisin oyuna sunmam. O za
man her kürsüye gelen, benimkini de Meclisin 
oyuna sunun, der, o pazarlık meselesi olur. 
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Şimdi, iSayın Hasan Değer, size en son mü-
isamahamı gösteriyorum. Lütfedin, şu son say
fadan bazı beyanları ifade edin. Kendiniz lüt
fen bir tetkik edin, size göre hangisi mühimse 
onu beyan edin de bitirelim bu işi. (D. P. sırala
rından «Oya oya» sesleri) Hayır oya koymam. 
Bu oy işi değil. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Baş
kanım, dört sayfayı da okuyup, iki sayfayı 
bırakayım. 

BAŞKAN — Züıbdesini, esasını, rutinini 
çıkarın. En hülasa tarafı ne ise söylemek iste
diğiniz, onu çıkarın, bu işi böylece halledelim. 
Rica ediyorum. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım, buradan başlıyorum, diğerlerini çı
karıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Burdur ve Bingöl depremlerinin tetkiki do

layısıyla 15 Mayısta Burdur'da, 24 Mayısta ise 
Bingöl'de bulunuyordum. Deprem felâketzede
lerinin canlı şahidiyim. Ağır hasar gören yer
leri yekdiğerlerinden tefrik etmek mümkün de
ğildi. O üzüntüleri yaşamış bir milletvekili 
olarak konuşuyorum. 

Ancak, bir ilimizdeki deprem sahasının az, 
diğer ilimizde deprem sahasının çok olması ne
denlerini dikkate almak gerekir. Burdur ve 
Bingöl felâketzedelerinin yaralarına Sayın Hü
kümetin biran evvel merhem sürme amacında 
olduğuna dair ilân ve beyanlarında kusur bul
mak mümkün değildi. 

Sayın Başkanın ikazı üzerine Burdur'u bıra
kıyorum, fakat Bingöl depremiyle ilgili bazı 
hususlara değinmeden geçemiyeceğim. 

Sayın Başbakan 23 Mayıs 1971 tarihinde... 

BAŞKAN — Tamam Sayın Değer, yeni bir 
mevzua girmeyin. Müsaade etmiyorum, son 
cümlenizi söyleyin ve bitirin. 

HASAN DEĞER (Devamla) —• Son cümle
mi söylüyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yok, 17 dakikadan beri konu
şuyorsunuz. Yok, bu mümkün değil. Ben ya
pamam... 

HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Baş
kanım, beni konuşturmamak için bunları söy
lediniz. ttimat buyurun bunu şimdi okusam 
10 dakikada okurum. Belki 9 dakikada da bi

tiririm ama müdahalelerinizle beni daima geri 
bırakıyorsunuz. 

BAŞKAN — Tamam, geri bırakıyorum. 
HASAN DEĞER (Devamla) — Lütfedin 

Başkanım ben iki dakika ile bunu bitireyim. 

BAŞKAN — Hayır, mümkün değil Sayın 
Değer, özür dilerim, mümkün değil. Ben 
prensibimden vazgeçemem daha doğrusu. Ar
kadaşlarımın müsamahasına sığınarak şimdiye 
kadar müsaade ettim, daha fazla müsaade ©de
mem. Edemem, edemem ve benim tutumum 
bundn sonra bu şekliyle düzensiz bir hale gelir. 
Yani bundan sonra otoritemi kullanamam ar
kadaşlar üzerinde. Yapamam... 

HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Baş
kan, bir dakika verin bitireyim. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen, 
rica ederim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Son cüm
lem... 

Sayın milletvekiller, bildiğim kadarıyle 
5 973 adet ağır, 3 229 orta ve 4 244 hafif hasar 
olduğu tespit edilmiştir. Toplam 13 446 adet 
hane zarar görmüştür. 5 973 ağır hasar gören
lerden 12 . 12 . 1971 tarihli malûmattan katlı 
konutlardan 344, gecekondu kısımlarındaki pre
fabrike 810, sosyal konutlar ise 2794 adettir ki 
toplam 3 938 mesken yapılmıştır. 

Ağır hasar tespitinden 1972'ye kalan 2 035 
adet konuttur. Bunlar henüz tamamlanmamış
tır. 

Bu nedenle orta ve hafif 6 474 hane sahip
lerinden haber yoktur. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Değer, bitti. 
HASAN DEĞER (Devamla) — Bitiriyorum, 

bitiriyorum. 
BAŞKAN — Hayır, tamam efendim. Be

nim dediğim olacak, Başkanın dediği olacak. 
Tamam... 

HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Baş
kanım en alttan birkaç satır kaldı, onu biti
reyim. 

BAŞKAN — Tamam, tamam efendim, çok 
rica ederim. 

HASAN DEĞER (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Ben size teşekkür ederim. Ta
mam... 
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HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Baş
kanım, Nâime İkbal Tokgöz Hanım burada 
bir saat konuştu; fakat bunu yapmadınız ken
disine. On sefer de ihtar ettiniz fakat bunu 
yapmadınız. Teşekkür ederim... (D. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
milletvekilinin sözünü kesmenin ne kadar müş
kül olduğunu, ne kadar benim için üzücü ve 
yaralayıcı olduğunu takdirinize arz ederim; 
fakat Sayın Hasan Değer'e hemen şu noktada 
cevap arz edeyim. Kendisi bu misali verme
miş olsaydı çok daha iyi bir hareket yapmış 
olurdu. Ben Sayın Naime ikbal Tokgöz'e... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın 
Başkanım, bu milletin huzurunda bunu 10 da
kikada okumaya amadeyim; 10 dakikayı geç
mez ama bırakmadınız ki okuyayım. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Tokgöz'e altı da
kika tolerans gösterdim. Aynı şekilde Sayın 
Neftçi'ye de gösterdim. Şimdi şunu Yüce He
yetiniz huzurunda ifade etmek isterim ki Sa
yın Değer saat 17,58'de başladı, 20 dakika
dan beri konuşuyor muhterem arkadaşlarım. 
Halbuki asıl konuşma hakkı beş dakika ile ka
yıtlı idi, 20 dakikadan beri konuşuyor. 

O sebeple ben, bundan böyle bu gibi Mec
lis tarafından daha önceden verilmiş olan ka
rarların işlemez haJlde bulunmaması ve işler 
hale gelebilmesini temin için Sayın Hasan De
ğer'in sözünü kesmek mecburiyetinde kaldım. 
Bu gibi müdahaleler yapmadığımız müddetçe 
bu kürsüde bulunmamızın sebebi hikmeti orta
dan kalkar. O sebeple kendisinden özür de 
diledim; fakat kendilerinin vermiş olduğu 
cevaba da üzüldüm. 

Şimdi... 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, zaten 10 dakika münakaşa ile geçti. 
Eğer bu tatbikat böyle benim için ise o zaman 
sizi tebrik ederim ama, bu Mecliste bu böyle 
olmaz. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin beş dakikalık söz 
hakkı vardı, 18 dakikadan beri sizi konuş
turdum; saat burada, arkadaşlarımın insafı, 
vicdanı burada, çok rica ediyorum... 

HASAN DEĞER (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben huzurunuzda bunu 10 dakika için
de okuyacaktım ama, bırakmadınız ki, beni 10 
dakika meşgul ettiniz. 

BAŞKAN — Eğer böyle yapacağınızı bil
seydim müsamahamı daha da dar tutardım. 
özür dilerim. 

Burada her icra ettiğim karar Meclisin 
nef'ine, Meclisin çalışmalarının düzgün hale 
gelmesine hadimdir; şahsî hiç bir düşüncem 
bahis konusu değildir. 

Sayın Mustafa Aksoy, buyurun efendim. 
0. II. P. GRUBU ADINA MUSTAFA AK-

SOY (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Bugün ülkemizin büyük ve önemli bir so
runu vardır; bu sorun şehirleşme adını ver
diğimiz dengesiz, düzensiz ve hızlı bir şekilde 
seyreden yerleşme sorunudur. Yerleşme soru
nu, planlı kalkınma dönemisde plan esasla
rı ve hedeflerini daimî alt üst eden bir hüviyet 
arz etmektedir. Türkiye'de, diğer memleket
lerde görülenlerden başka, bir şehirleşme var
dır. Köyün barmdıramadığı sakini şehre göç 
etmektedir. Sanayileşmenin çekmesiyle şehir
lere akın, sanayi gelişme hızının gereği ile ol
maktadır. Bunun yanında köylünün uygar
lık araçlarından yararlanmak ve emniyet için
de yaşamak için şehre göçü de çok önemli bir 
sebebolmaktadır. Bu çok sebepli sorunu çöz
mek için bir taraftan sanayileşmenin hızlan
dırılması sağlanmalı, bununla orantılı ola
rak konut sorunuda çözülmelidir. Bir yandan 
da köylerin ve toprakların terk edilmesini ön
lemek için, köylüyü topraklarına sahip kıla
cak ve bağlayacak tedbirler alınmalıdır. Bun
ların belli başlıcaları toprak reformu ve köy -
kentlerin kurulmasıdır. 

Bu sebeplerden bugüne kadar îmar ve İs
kân Bakanlığı ekonomik ve sosyal gelişme ile 
tutarlı bir gelişme ve yerleşme düzeni kura
mamıştır. Dengesiz şehirleşmeyi dengeli hale 
sokacak tedbirleri alamamıştır. Ülkemizde sü
rüp giden bölgesel dengesizliği gidermek için 
İçanadolu Doğu ve Güney Doğu Anadolu böl
gelerine yatırımların kaydırılmasında özel bir 
önem verilmelidir. Özel Teşebbüsün yatırım 
yapamadığı bu bölgelere Devlet gücü ile yatı
rım yapılmalıdır. Bu bölgelerdeki göçleri ön
leyecek siteleri kurulmalıdır. Meselâ; bu si
telerden birisi ilimiz olan Kırşehir'de kurula
bilir tarihî halıcılığımız güçlü bir halıcılık sa
nayii haline getirilebilir. 
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Bugün ülkemizde, özellikle şehirlerimizde 
köyden gelen nüfus akımının da etkisi altında 
büyük bir konut sorunu doğmuştur. Bugün 
köyden göç eden vatandaşların ekonomik güç
süzlüğü ve konuta giden kaynakların mem
leket şartlarına uygun bir tarzda değerlendiri-
lememesi gecekondu problemlemini: meydana 
getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasamızın 49 ncu maddesi herkesin be

den ve ruh sağlığı içinde yaşaması, yoksul ve 
dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun 
konut ihtiyaçlarının karşılanması bakımından 
Devlet sorumluluk ve görev vermektedir. Bu 
görevlendirmenin ışığı altında Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı, konut sektörünün hedef, 
ilkeleri iyi saptanıp diğer yıllardan daha, fark
lı ve hızlı çalışma olanakları hazırlanmalıdır. 
Bilhassa gecekondu Kanunu işler hale getiri
lerek kaynaklar mutlaka sağlanmalı, bu ama
cı sağlamak üzere Konut Kanunu da çıkarıl
malıdır. Konut sorunu gecekondu sorunu ile 
birlikte ele alınarak kısa zamanda istenilen 
istikamete yöneltilmelidir. Mesken Genel Mü
dürlüğü önleme, ıslah ve tasfiye bölgelerin
de imkânları nispetinde yaptığı verimli ça
lışmalarını devam ettirmelidir. Yalnız bazı yer
lerde bu önleme bölgelerinde su, yol, elektrik, 
kanalizasyon gibi kamu tesisleri hizmete gir
diği halde konut yapımına gidilemediği gö
rülmektedir. Meselâ Kırşehir ilimiz ve Çiçek-
dağ ilçemiz belediyelerinin teşebbüsleri ve 
'Mesken Genel Müdürlüğünün olumlu, çalışma
ları neticesinde 100 binlerce liranın sarfı ile 
meydana getirilen bu bölgelerden yıllar geç
tiği halde konut yapımına başlanmamıştır. Ge
rek bu bölgelere, gerekse zaruret hissedilen 
yerlerde konut yapılırken bölgenin şartları
na uygun tip planlar seçilmelidir. Meselâ, Kars'
ın Tuzluca ilçesinde, âfete mâruz kalmış köy
leri bu ilçeye yerleştirmek maksadı için ya
pılan, ihtiyaca cevap vermeyen ve halkın be
ğenmediği bu konutların yıllarca boş kaldı
ğını bir gezim esnasında bizzat gördüm. Bu ne
denle halkın ihtiyaçlarına uyigun ölçü ve bi
çimde konutlar yapılmalı, bölgelerin hususi
yetlerine göre planlar seçilmelidir. 

Aziz miletvekilleri, 
Bugün için özel sektörün egemen olduğu 

konut sektörünün sorunlarını çözümleyebilmek 

için bazı tedbirlerin alınması gereklidir. Dev
let özellikle dar gelirli ve yoksul vatandaşla
rın konut ihtiyacını karşılayacak tedbirlerle, 
konut davasında düzenleyici, denetleyici ve ya
tırımcı olarak yerini almalıdır. Devletin et
kin olabilmesi için toplu konut yapımını sağ
layacak kuruluşlara ihtiyaç olacak ve bunun 
için de mutlaka Konut Kanunu çıkarılmalı ve 
mevcut kanunlardaki yetkiler tam kullanıl
malıdır. 

Bugün mesken davamızla ilgisi olan Mes
ken Genel Müdürlüğü, Âfet işleri Genel Mü
dürlüğü, Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlü
ğü gibi kuruluşların hedef ve yönleri aynı ol
duğundan bunlar organize edilerek koordinas
yonu sağlanmalıdır. 

Bu Genel Müdürlüklerden başka Sosyal Si
gortalar Kurumu, Ordu Yardımlaşma Kuru
mu, öğretmenler Bankası, Emekli Sandığı gibi 
kuruluşlar da konut yapmaktadır. Bu çeşitli 
kaynaklar arasında bir bağıntı bulunmamak
tadır. Bu kuruluşlar, krediyi değişik ölçüler ve 
değişik şartlara vermektedir; kuruluşların 
kaynaklarının kullanılmasında beraberlik sağ
lanmalıdır. Elde edilecek bu kaynaklardan 
memleketin hakikî efendisi olan Türk köylü
sünün de konut yapımından yararlandırılma
ları sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
îmar ve Iskan Bakanlığının bünyesinde bu

lunan ve biribiriyle âdeta yarışırcasına olum
lu hizmetler yapan genel müdürlüklerin so
runlarına da kısaca değinmek isterim. Ba
kanlığın bünyesinde görev yapan ve yakinen 
tanımaktan kıvanç duyduğum anlayışlı, kav
rayışlı, ehliyetli, liyakatli elemanlarını huzur
larınızda bu çalışmalarından dolayı takdirle 
anarım. Onların bu olumlu çalışmalarını da
ha da değerlendirecek tedbirler ilgililerce ele 
alınmalı ve Personel Kanununun yarattığı hak
sızlıklar biran evvel düzeltilmelidir. Bu ted
birler alınırken teknik elemanların her ilde 
görev almaları da bilhassa sağlanmalıdır. 

Bakanlığın hizmetlerini halkın ayağına gö
türebilmek için her ilde bir il imar müdürlüğü 
kurulmalıdır. îl imar müdürlüklerinin bugün
kü yetersiz durumu bazı uygulamaların geri 
kalmasına sebebolmaktadır. Kırşehir ilimizde 
de böyle uygulamaların geri kaldığı yakinen 
bilinmektedir, ilimizin de il imar müdürlüğü-
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ne ihtiyacı vardır. İlimiz Ankara İl İmar Mü
dürlüğüne bağlı olup bu müdürlüğün vazife
leri yüklü ve personel sayısı yetersiz oldu
ğundan istenen hizmet zamanında yerine ge
tirilememektedir. Sözü edilen İl İmar Müdür
lüğü için ilimizin il konağında yeri hazır olup, 
bu kuruluşun biran önce hizmete girmesi bek
lenmektedir. 

İmar ve İskân Bakanlığı bünyesindeki be
lediyeler teknik hizmetler genel müdürlüğü 
yeni kurulmasına rağmen belediyelere ve köy
lere faydalı olmaktadır. Bu kuruluştan, kü
çük belediyeler imar uygulaması yönünden ge
rekli şekilde nasibini almaktadırlar. 

Mesken Genel Müdürlüğünde de olumlu ça
lışmalar vardır. Daha da olumlu hale gelirilme-
lidir. 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü de yeter
li, kalitede ucuz payı malzemesi temininde 
gerekli tedbirleri alacak bir hüviyete kavuş
turulmalıdır. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün de çalış
maları aktif ve yeterli duruma yöneltilmeli 
dir. Arsa Ofisi Kanunu ile kurulan Ofis, fon, 
personel teşkilât yetersizliğinden dolayı gö
revini tam olarak yerine getirememektedir. 
Arsa spekülâsyonunu önleyecek tedbirler bi
ran evvel alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Âfet İşleri Genel Müdürlüğünün de olumlu 

ve hızlı çalışmalarını daha da hızlandırmak için 
gerekli tedbirler alınmalı; fonla idare edilen 
bu teşkilâtın fon sarfında daha dikkatli olma
sı lâzımdır. 

Planlama ve İmar Gnel Müdürlüğünün de şe
hir ve bölge planlama çalışmaları daha da 
olumlu hale getirilmelidir. 

îller Bankasının da çok yaygın ve verimli 
hizmetleri vardır. Bu bankanın malî imkânla
rı artırılmalı, bankanın yeni imkânlara kavuş
turulması sağlanmalıdır. Beklemekte olan Be
lediye Gelirleri kanun tasarısının kanunlaşma
sı halinde bu bankanın kaynakları artacak ve 
banka o zaman belediyelere el uzatacak imkân
lara kavuşturulacaktır. Yalnız bu tasarının ka- ı 
nunlaşması halinde bile küçük belediyelerin 
çektikleri ezelî sıkıntıların giderilemeyeceği j 
kanısındayız. En ücra yerlerde kuş uçmaz, ker- i 
van geçmez beldelerde binbir güçlüğe göğüs I 

geren cefakâr belediye başkanlarının sızlanış
larına yine de çare bulunamayacaktır. Doğa
cak olan bu güçlükleri yenmek ve çareleri bul
mak için Hükümet şimdiden gerekli tedbir
leri almalıdır. 

Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürlüğü de 
olumlu çalışmaları yanında mesken yapma 
görevinde daha fazla ağırlık vermelidir. Bu 
bankanın sermaye noksanlığı giderilmelidir. 
Mesken kredisinin tek elden veya yaratıla
cak bir müessese yardımı ile koordinasyonu sağ
lamalıdır. Kredi limiti biraz daha yukarıya çı
karılmalıdır. Bu banka kaynak yaratma po
litikasına ehemmiyet vermelidir. Bu banka va-
sıtasiyle dış ülkelerdeki işçilerimize dövizle ko
nut yapma olanakları sağlanmalıdır. 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin ülkemi
ze başarılı olmasını diler, Yüce Meclise saygı
lar sunarım. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
19,30. Açık oylamada oylarını kullanmayan ar
kadaşlarımız var mı? Bazı arkadaşlarımız oy
larını kullanmayı unutuyorlar. Lütfen kullan-
süar. 

Şu anda programa göre, ara verip gece me
saisi yapmamız gerekiyor. Yalnız, şimdi yeter
lik önergesi geldi. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Bakan konuşacak, onu takiben sıra

dan bir milletvekili konuşacak, daha sonra da 
yeterlik önergesini oya koyacağım. 

Bu şekli ile Yüce Meclis devamına karar 
verirse, ben bütün yorgunluğuma rağmen, de
vam ederim. Ara vermeden İmar ve İskân Ba
kanlığı bütçesinin bitimine kadar Meclisin ça
lışması hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
1, 2, 3, 4, 5 numaralı oy kupasında açık oy

lama muamelesi sona ermiştir, kupaları kaldı
rınız. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Bakanlığımın bütçesi dolayısıyle, Bakanlı
ğın faaliyetlerini vukufla ele alan ve insaflı ol-
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maya gayret göstererek tenkitte bulunan sa
yın parti sözcülerine ve kendi adlarına konu
şan konuşmacılara huzurunuzda teşekkür ede
rim. 

(Burada gösterilmiş olan yollar, istikâmet
ler ve tedbirler üzerinde, burada ifade edildi
ği önemde duracağımızda, her hangi bir şüp
he ortaya çıkmasını istemiyorum. Gereken önem 
Bakanlığımca verilecektir. 

Burada bir hususu tekrar aynı vesile ile 
(huzurunuzda ifade etmek isterim. Bakanlığın 
114 seneye varan mazisi içinde, daima bir sene 
evvelinin tecrübelerini değerlendirmeye ça
lışmış, personeli bu tecrübe içinde yetişmiş, usul
leri bu tarihî gelişimi içinde vücut bulmuş, ama 
bunun yanında da hizmetleri her hangi bir Ba
kanlıkla veyahut da müessese ile mukayese edi-
leyemeyecek derecede, miktirca artmış, cins 
'bakımından artmış ve tekerrür bakımından zor 
katlanılacak seviyeye gelmiştir. Bakanlığım 
bu tarihî gelişmesi içinde beklenmedik anlar
da önüne gelen bu vazifelere yeterli olmaya 
çalışmıştır. 

Bakanlığımı aynı görüş içinde teşhis eden 
ve değerini ortaya koyan sayın parti sözcüle
rine ve konuşmacılara Bakanlığım mensupla
rı adına huzurunuzda teşekkür ederim. 

Şüphesiz böyle bir müessesenin kısa zaman
da hizmetleri artan ve değişiklik gösteren bir 
Bakanlıkta personel meselesi en başta gele
cektir. Esasen personel meselesi yalnız benim 
'Bakanlığımın değil, bütün Türkiye'nin, hudut
larımızın dışındaki memleketlerin ve gelişmiş 
memleketlerin de meselesidir. 

Bu personele gereken önemi vermekte, on
ları Bakanlığa ve müesseselerine bağlı tutmak
ta, şüphesiz temelde fayda vardır. Bunun bu
rada belirtilmiş olması da, beni ayrıca mem
nun ve müteşekkir etmiştir. 

İzin verirseniz bu genel girişten sonra 
esasen Bakanlığımın görevleri vukufla belirtil
miş bulunduğu için ayrıca bu görevlere değin
meden, burada ele alınmış konulara ve sorul
muş sorulara cevap vermeye çalışacağım. 

A. P. Grubu adına Sayın Ali Uslu, - az ev
vel arz ettiğim hususlarla birtakım ifadelerini 
cevaplandırmış oluyorum. - teftiş tüzüğüne de
ğindiler akabinde; Bakanlığımın teftiş tüzü
ğü tamamlanmıştır, ilgili mercilerden tasvibi 

alınmak üzere sevkedilmiştir. Kısa bir zaman
da yürürlüğe gireceğini ümidederim. 

Yan ödemeler konusuna birçok konuşmacı 
değindi. Şüphesiz personel meselesinin bir ta
rafıdır, personeli müesseseye bağlamanın ve 
verilmiş olan hizmetin değerlendirilmesi ba
kımından Önemli bir konu. Muhtelif Bakan ar
kadaşlarım bunu burada ifade ettiler. Şu hu
susu arz edeyim ki, bu konuyu onlardan daha 
az önemsemiş bir durumda değilim, gereken ça
lışmaları beraberce yapmaktayız. Bazı zorluk
larını takdir buyuracağınızı ümidederim ve bü
tün gayretlerimiz bu zorlukları yenmeye mü
teveccihtir. 

Tabiî afetler konusunda iSayın Uslu Bur
dur ve Bingöl'deki depremlere değindiler. Ra
kamlar, zaman zaman değişik mana ifade edi
yor, aynı rakamı tekrarlayacağım. Bingöl'de 
ele alınmış meskenlerden merkezde % 38'i ta
mamlanmış ve köylerde % 82'si. Ancak % 38 gi
bi gözüken bu küçük raıkam, hak sahipleri açı
sından baktığımızda, % 55 mertebesindedir, ba
kiyesi oradaki memurlar ve kirada bulunan 
kimseler için yapılmakta olan meskenlerdir. 
Burada muhtelif vesilelerle ifade ettiğim gibi, 
şunu tekrar etmek isterim. Memleket hesabına 
sevindirici bir husustur, bununla hepimizin 
iftihar, etmesi lâzım. Bingöl gibi bir yerde 
22 Mayısta meydana gelmiş olan depremden 
sonra ve 1 Temmuzda kazma vurulmuş olma
sına rağmen, 2,5 ay gibi bir zaman zarfında; 
dışarıda, çadırda veya açıkta kalan her hangi 
bir vatandaşımız yoktur. Bunu bir defa daha 
buradan ifade etmiştim, tekrarlamaktan ifti
har duyarım. Varılmış olan bu neticede benim 
ne müspet, ne menfî her hangi bir hissem yok
tur. Toplanmış rakamları ve yerinde gördü
ğüm kadar hususatı görüşlerinize arz etmek 
istiyorum. Bu noktada sadece durumu sizlere 
aksettiren ayna durumundayım. Tekrar arz ede
yim bu meselede ve benim Bakanlık görevini 
almaktan evveline ait zamanlarda yapılmış 
faaliyetlerde ne müspet, ne menfî her hangi bir 
katkım yoktur, ama memleket hesabına varıl
mış olan bu neticenin, bu kadar kısa bir za
manda varılmış olan bu neticeden hejimizin 
iftiharı için, bu rakamları huzurlarınıza getir
miş bulunuyorum. 

Şunu da yine samimiyetle ifade etmem lâ
zım ki, yapılmış olan meskenler tamamen ihti-
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yacı karşılayacak meskenler midir? Hayır. 
Hangi işimizde her şeyin tam olduğunu gör
müşüzdür? Burada muhtelif zamanlarda şahi-
dolmuşumdur, her hangi bir işte bir noksanlık, 
bir başkasında gecikme, şüphesiz olmuştur. Bu
nu takdir buyurmanızı rica ediyorum ki, Dev
letimizin ve Devlet Teşkilâtının bir gücü var
dır, bununla başarılmıştır. Başarılmış işlerde 
(hep beraber iftihar ederiz başarılamayan iş
lerden de yine hep beraber üzülmemiz gere
kir. 

Alâkam, şüphesiz benden alâka bekleni
yor - en büyük alâkamı bu felâketlerde can ve 
mal kaybına uğramış bu vatandaşlarıma tev
cih edeceğimde hiç şüplheniz olmasın, önümüz
deki inşaat mevsimini, her hangi bir yeni hâ
dise olmamasını dilek ve niyazı ile arz ederim. 
Bütün gayretlerimizi bugüne kadar süregel
miş olan bütün âfet hizmetlerinin ikmaline tah
sis edeceğimizi huzurunuzda arz etmek iste
rim. 

İstanbul'da nüfus birikmesi hususunu or
taya koydular. Müsaade ederseniz bunu, diğer 
görüşmecilerin de sorularına cevap olarak, 
«Türkiye'de şehirlerde nüfus birikmesi» şeklinde 
ele alayım ve arz edeyim. 

Hepimizin satıhta müşâhade ettiğimiz ve 
muhtelif kelimelerle değerlendirdiğimiz kırsal 
alanlardan şehirsel alanlara akın, sosyo - eko
nomik sebepler, köyün itmesi veyahutta şeh
rin çekmesi gibi hepimizin bildiği; fakat te
mel sorunların veya sebeplerini veya nispetle
rini bilemediğimiz ve tayin edemediğimiz bir 
sebepten vatandaşlarımız kırsal alandan şe
hirsel alanlara gelmektedir. Hiç değilse, gö
rüşünde müşterek bir yere varmış bulunuyo-
yoruz. Bu hadise zorlamakla değil; fakat eko
nomik tedbirlerle bir çözüme bağlanmalıdır. 
Böyle bir imkân yok ise, böyle bir duruma im
kânı kısa vadede mümkün değil ise, buna isti
kamet vermek lüzumu zannederim burada ko
nuşmuş bulunan bütün sözcüler tarafından or
taya atılmış bulunuyor. 

Evvelemirde şu hususu arz edeyim ki, Ba
kanlığım kendi imkânlariyle veya kendine bağ
lı müesseselerin imkânlariyle, hatta bunun öte
sinde Bakanlığım dışında bulunan Sosyal Sigor
talar olsun, kooperatifler olsun, hatta bunun 
ötesinde bugün belki müessese olarak kabul 

etmediğimiz fakat müesseseleşmiş bulunan arsa 
üzerine mesken yapma gibi tedbirlerle mesken 
sorununun çözülemeyeceği aşikârdır. Bu, çok 
taraflı bir konudur. Evvelemirde Bakanlığım 
bütçesine - demin burada ifade buyurulduğu 
gibi - genel bütçenin 52 milyarlık tutarından 
ayrılacak paranın bir yeri var. Bu yer ve mik
tar üzerinde Bakanlık olarak fazla bir söz hak
kına sahip değiliz. Makro ekonominin ve mak-
ro planlamanın getirdiği nispetler içinde Bakan
lığım hizmetleri yer alacaktır. Bu dengeyi her 
hangi bir konuya kaynağını bulmadan ve bir 
tarafından zorlamak suretiyle konuyu teme
linden sarsmaya kendimi ve Bakanlığımı hak
lı g'örmüyorum, ama günü geldiğinde Türki
ye'nin ekonomik potansiyeli Türkiye'nin bu so
runu makro plan içinde kenidne ayrılması ge
reken yeri bulduğunda şüphesiz bu kaynak 
istesek de, istemesek de* karşımıza gelecektir. 
Yalnız şu andaki sorunu hakikaten doğru teş
his etmekte ve çare bulmakta fayda var. 

Evvelemirde tekrar ifade edeyim; mesken 
sorununu kamu kaynağı ile karşılamaya im
kan yoktur. Demin burada ifade edildi. Türki
ye'nin Üçüncü Beş Yıllık Plan devresinde mes
ken için 57 milyar liraya ihtiyacı vardır. Bun
dan ne miktarının kamu kesimince karşılana
bileceğini yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

Kaldı ki, bu miktar içinde özel sektörün 
üretimi olacaktır. Bu üretime tahminler % 65 
pay vermiştir, fakat kamu kesiminin altya-
pılariyle beraber 20 milyar lira tahmin ettiği
miz ve yılda 4 milyar lirayı bulması gereken 
böyle bir kaynağı yaratması mümkün değil
dir. 

Bu rakamlar meselenin büyüklüğünü önü
müze koymaktadır. Daha fazla derine gitme
yeceğim. Bu konunun önemi ve büyüklüğü ben
den daha güçlü olarak diğer konuşmacılar ta
rafından burada ifade edildi. Dolayısıyle ko
nuya özel sektörün kaynaklarını Devlet sek
törünün yaratacağı imkânlar üzerine tevcih 
etmek şeklinde alabilirsek, yani altyapı ve ar
salar hizmetinin kamu sektörüne ve mesken 
kaynağının da özel sektöre tahsisi gibi yahut 
kaynağının orada saklanması gibi bir çözümü 
temel çözüm olarak işlemekteyiz. 

özel sektör derken buna bugün hakikaten 
yardıma muhtacolan gecekonduda oturan va-
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tandapmızı da dahil etmiş bulunuyoruz. Çün
kü, gecekonduda oturan vatandaşımız yatırı
mını ve belki de tasarrufunun % 100'ünü ya
tırım olarak oraya götürmektedir ve toplum 
olarak, kamu olarak biz bu yatırıma her han
gi bir katkıda bulunmuyoruz. Bunun dışında 
diğer tasarruf sahipleri zaman için kamu
dan veya kamu dışındaki kaynaklarından ge
rekli ilâve imkânları bulabilmektedirler. Dola-
yısıyle çok geniş kütlesiyle tasarruflarını mes
kene yatırmaya hazır bulunan ve Devlet ken
dilerine yol gösterdiği zaman bu yatırımı yap
maktan kaçınmayacak bulunan az tasarruflu 
vatandaşlarımı gecekondu yapmak yerine plan
lı, yeri belli ve istikbali hakkında endişe duy
mayacağı bir yere tevcih etmek Bakanlığımın 
birinci görevi olacaktır. Bu, şüphesiz hemen 
bugünden yarına olacak bir şey değil. Bunun için 
gerekli kanun tasarıları üzerinde çalışmakta
yız. DaJha evvel yapılmış olan çalışmaları ge
liştirmekteyiz. Böyle temeldeki bir konuyu 
çok çabuk bir zamanda önümüze getirmek im
kânını bulamayacağım, fakat bunun için bir
kaç ay izin vermenizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı oy kupalarında 
açık oylama muamelesi sona ermiştir. Kaldırı
nız. 

IBuyurun, Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 

BİNGÖL (Devamla) — Afet ve gecekondularda 
dış ve iç yardımların açıklığa kavuşturulmasını 
öne sürdüler, Sayın arkadaşımız. 

Şüphesiz haklılar, hatta açıklığa kavuştur
madan evvel bu yardımların hangi istikamette 
olması gerektiğini de bir usule bağlamak lâzım. 

Bana izin verirlerse, detay telâkki ettiğim 
birkaç hususu atlayarak temel sorunlara cevap 
vermek gayreti içindeyim. Onun için beni ma
zur görsünler, fakat kendilerine her an cevap 
arz ötmek için hazır olduğumu da beyan etmek 
isterim. 

Bakanlığımın binası için gösterdikleri yola 
teşekkür ederim. Hakikaten vatandaş üzerinde 
'böyle bir şüphe doğacaktır, fakat kaynakları
mızın mahdudolması karşısında başka hizmet
lere yönelmiş bir Bakanlık olarak bu parayı 
bazen cesaret edip istiyoruz, fakat diğer ihti-
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I yaçlar karşısında bu talebimizi geriye çekmek 
mecburiyetinde kalıyoruz. Yalnız pahalı bir 
yerleşmemiz olduğunu kendi bakanlığımız hesa
bına ifade etmek isterim. Eğer geniş bir yatı
rım imkânı bulunursa birkaç sene içinde bu 
parayla binanın yapılmasını temin etmek müm
kün, fakat her şey bir kaynak meselesidir. 

Bakanlığımı mümkün olduğu kadar lüksten 
uzaklaştırmak gayreti içindeyim. Esasen Ba
kanlığım böyle bir yolda değildir, fakat böyle 
bir yolun açılmasına da ben vesile vermeyece
ğim. 

Dış seyahatlerden bahis buyuruldu. Dış se
yahatler gerektiği zaman yapılması gereken ve 
gerekiyorsa aynı kimsenin gitmesi gereken bir 
husustur. Eğer görev seyahat ise, bunu bir sı
raya bindirmenin doğru olmadığı kanaatinde
yim. Bir arkadaşım tarafından başlanmış bir 
görevin onun tarafından sona erdirilmesi her 
halde doğru olur, onun dışında burs veyahut 
da davet olduğu zaman bunda eşitliği koruya
cağımızı, ama onun içinde de asgarî şartları 
haiz olma olanağını arayacağımızdan da şüphe
niz bulunmamasını rica ederim. 

0. H. P. Grubu adına konuşan Sayın Nermin 
Neftçi, anakonularda herhangi bir gelişme ol
madığını söylediler. 

Ben kendileriyle hem beraberim, hem deği
lim. Bakanlığın mazisini bilen bir insan olarak 
arz ediyorum; bu bakanlık teşekkül etmeden 
evvel benim bulunduğum Bayındırlık Bakan
lığında, idi, oradan kopmuş, gelişmiş ve o günkü 
hizmetlere karşılık bugün yapmakta olduğu 
hizmetleri mukayese ettiğim zaman, bugün var
dığı teknik çapını ve hizmet çapını gördüğüm 
zaman bu bakanlığın geliştiğini ve meselelere, 
hemen hemen Türkiye'nin belli başlı meselele
rinden kabul etiğim meselelere eğilecek bir ça
pa glmiş olmasını görmek bana iftihar veri
yor. 

Konularda gelişmeme meselesini de muhte
melen ele almışlardır. 

Konular da gelişti. Ben gelişmenin ille belir
li bir zamanda belirli bir konuya parmak basıl
ması şeklinde değil, müşterek anlayışa gelmiş 
olmamızı da bu gelişmenin bir parçası telâkki 
ederim. Biran tasavvur buyursunlar, mesken 
konusunda veya gecekondu konusunda toplum 

I olarak hâlâ iki görüşe veya üç görüşe sahibola-
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(bilirdik. Bu devreyi aşmış olmayı ben kâfi bir 
gelişme kabul ediyorum. 

Konuların çözülmemesi meselesi gene bu 
gelişme olmaması tarifi içinde düşünülebilir. 
Bugün bu tedbirlerin beraberce düşünülebil-
mesi ve günü geldiğinde yüksek huzurunuza 
taşanları getirdiğimizde müşterek bir zemine, 
müşterek bir görüşe varmamızı görmeyi ben 
bu gelişmenin bir parçası olarak kabul etmek 
arzusundayım. 

Meselede teşhis ve ondan sonra alınacak ted
bir en önemli kademesidir. Bugüne kadar teşhis
te ve tedbirde birleşmek fırsatı bulunamamış
tır. Bugün bu noktaya geldiğimizi tahmin edi
yorum. Bundan sonra eğer tedbirler de geçerli 
olabilirse arzu edilen gelişme görülecektir. 

Yalnız, Sayın Neftçi belki bu konuyu üç se
ne evvel veya iki sene evvel gördüler ve teşhis
lerini koydular da bugün müşterek bu noktaya 
varılmışisa şüphesiz bu hususta fazla bir şey söy
leyemeyeceğim. Yalnız burada ortaya attıkları 
görüşlerle büyük bir mutabakat içindeyim. Bu
nu görmekle bir parti grubunun sözcüsü olarak 
ortaya atılmış görüşlerle aksine bir görüş de bu
rada tespit etmediğime göre bir görüş tabanı
na varmış olmayı da çok faydalı bir aşama te
lâkki ediyorum. 

Kıyıların korunması konusunda 6785 sayılı 
Kanuna getirilen bir madde kıyıları belirli bir 
zaman için koruma imkânı veriyor. Bu kıyıla
rın, şüphesiz bütün Türkiye planlamasından 
mesul olan Bakanlık olarak biz gözükmekle be
raber, kullanıcı birçok müesseseler olacaktır. 
Turizm Bakanlığı kıyılar hakkında ayrı bir ka
nun tasarısı getirmektedir. Sayın Neftçi'nin 
görüşüne aynen iştirak ederim. Biz bu kanunun 
getirdiği imkânı en iyi şartlarla değerlendire
rek kıyıları hiç olmazsa ilgilisine devredene ka
dar veya maksadı mahsusuna tahsis edilene ka
dar korumak görevini yerine getirmemiz lâzım
dır. 

Şüphesiz, yeni yerleşme yerleri ister mes
ken için olsun, ister gecekondu gelişmelerini ön
lemek üzere olsun, bugün görebildiğimiz bu sı
kışıklığı aşma hedefine müteveccih ise, yeni 
alanları etkilemesi gerekecektir. Diğer taraftan 
da Toprak Reformunun getireceği hareketler 
olabilecektir. Bunu şüphesiz araştırmak gereke
cektir. 

T Arsa spekülâsyonu meselesine dokundular. 
Diğer sözcüler de aynı konuya değindiler. 

Şüphesiz bir kuruluşun iki sene zarfında ge
rekli kaynakları sağlayarak Türkiye'deki bü
tün arsa hareketlerine ve dolayısiyle arsa spe-

I külâsyonuna hâkim olması bahis mevzuu ola
maz. Böyle bir şey beklemek gerçekçilikle ka
bili telif değildir. 

Ancak, şu görüşe de iştirak ederim : Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü her yıl 25 milyon lira
lık bir sermaye terakümüyle 10 sene sonra 
250 milyon liraya varacaktır. Bu kaynak her 
halükârda böyle bir konunun çözümünde yeter
sizdir. Bunu burada ifade etmek isterim. An
cak, diğer taraftan bütçe tümüyle manzuru âli
niz oldu, dolayısiyle bütçeden taleplerin, bütçe 
dengesini yahut da gelirlerini hangi noktaya 
getirdiği tamamen malûmunuz. Onun için de
mek isterim ki, bütçeye el atmadan bu gibi ko-

I nularda kaynak yaratmakla karşı karşıya bu-
İ lunmaktayız. Bu kaynağın temini, Hazine elin

deki arsaların devralınması, değerlendirilmesi 
ve bir kaynak haline getirilmesi yoluyle müm
kün olabilecektir. Yoksa, bütçeye bunun iki mis
li, üç misli konsa getireceği yükler muazzam 

I olacak ve herhangi bir hususu da temelden çö- * 
I zeceğini zannetmiyorum. 

«Bakanlığın mesken üretimi yetersizdir» 
buyurdular; şüphesiz yetersizdir ve ben o kana-

I atteyim ki, eğer hakikî bir mesken politikası çi-
zebilirsek ve bunun gerektirdiği tedbirleri ala
bilirsek, Bakanlığa bütün faaliyetini altyapı 
tesislerinin yapımına tevcih etmelidir. Üstyapı
nın, gerek kamu elindeki, gerek kamu dışm-

I daki kaynakların bir araya getirilmesi, aynı 
I anda kullanılması ve kısa zamanda kullanılması 

suretiyle işletilmesi en uygun çözüm olacaktır. 

Demokratik Parti Grubu Sözcüsü Sayın 
Mehmet Ersoy ilk konu olarak 52 milyar liralık 
bütçe içindeki hissemizden bahsettiler; aynen 
iştirak ediyorum, ama sebeplerini de burada 
arz etmiş bulunuyorum. 

Personel hakkında söyledikleri hususlara 
aynen iştirak ederim. Personel meselesi benim 

I temel sorunumdur. Personel meselesini hallet
mediğim takdirde diğer konulara el atabilece
ğimi çözebileceğimi iddia etmeme imkân ve ih-

I limal yok. 
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Şehirlerdeki nüfûs artışından ve yerleşme 
hızından bahsederken, «sosyal patlamadan en
dişe duyduklarını» söylediler, aynı endişeyi 

. duymamaya imkân yok. îki gelir seviyesi yan 
yana ve birisi kendi haline terkedilmiş; onun 
elinden tutmak şarttır, onu hiç değilse meske
ninde haysiyetli yaşama şartlarına kavuştur
mamız elzemdir. Bugün hayata ümitle bakan, 
hatta bizden daha çok ümitle hayata bakan bu 
insanları bu ümitlerinde sukutu hayale uğrat
maya hakkımız yok. Bu konuyu bu önemiyle 
meskenden biraz farklı olarak mütalâa ediyo
rum. Meskeni genel manasiyle alırsak, gecekon
du veyahütta aynı gelir seviyesinde yaşayan 
vatandaşlarıma Devletin bütün imkânlariyle 
elini uzatmasını, onlara kaynaklarını hazır bu
lundurmasını ve yeni kaynaklar geliştirmesini 
önde gelen görevlerinden saymaktayım. 

«Bakanlığın belediyelere yaptığı yardımlar 
kontrol edilmelidir» buyurdular; şüphesiz böy
le olmalıdır. 

Arsa Ofisi hakkındaki görüşlerine arzı ce
vapta bulunduğumu zannediyorum. 

iller Bankamız ve Emlâk Kredi Bankamız 
hakkındaki sitayişkâr sözlerine ve teşekkürle
rine bilmukabele teşekkür ederim. 

Gediz'deki hadiseler dolayısiyle bir netice
ye vardılar; bu neticede kendileriyle tamamen 
mutabıkım. Şöyle ki, bugüne kadar diyemeyece
ğim, fakat depremin bu kadar tekerrürüne alı
şık olmadığımız ve bu kadar büyük felâketler 
teşkil etmediği devirlerde afetten sonra atılan 
adımlar, bugün daha evvel planlanan ve afet 
olduğu anda hemen harekete geçecek bir meka
nizma haline getirilme yolundadır, çalışmaları 
içindedir. Bu, haberleşmeden tutalım, emniyet 
tedbirleri, kurtarma, sağlık ve gıda yardımı, 
muvakkalt yerleşme, giyim yardımı... İlânihaye 
bu yardım gidebilir. Bunu peşinen planlamak, 
yardımın cinsi, miktarı, yardımı tevzi edecek 
müessese ve afet yerinde en büyük kontrol mü
essesesinin tespiti ve bu vazifelilerin şimdiden 
belli olması gibi bir çalışma esasen yapılmakta
dır. Deprem Koordinasyon Komitesi diye, dep
remlerde faaliyet gösteren bir komite bugün 
böyle bir çalışma içindedir. Buna inzimamen 
Bakanlığım da ayrıca afet olmadan evvel, afe
ti takiben yerleşme ve yapımla ilgili faaliyetle
ri bugünden tanzim eden bir çalışma içinde bu
lunmaktadır. 

Tam not alamadım, bir yol ve köprüden bah
settiler, zannederim bunu ben biliyorum.. 

BAŞKAN — Gediz köprüsü efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 

BİNGÖL (Devamla) — Evet efendim. Bunu 
ben takibedeceğim ve tahmin ediyorum Bayın
dırlık Bakanlığı ile bir yerde bulaşabileceğiz 
bunun çözümü için. Eksikliklerin bir kısmı ha
kikaten mevzuat icabıdır veya neticesidir, bun
ların çözümü için ayrı bir çalışmaya girdik. 
Hakikaten, şehri iktisadî hayatından ayırmak, 
7 kilometre öteye götürmek veyahütta şehrin 
yarısını burada bırakmak, öbür tarafı götür
mek belki ilk anda farkedilmeyen bir husus, 
fakat o toplumun, o küçük birimin bütünlüğü
nü bozmaya, iktisadî bütünlüğünü bozmaya 
hakkımız yok; yeni sıkıntı kaynağı olmakta
dır. 

Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Meh
met Türkmenoğlu, yine köylerden şehirlere ve
yahütta kırsal alanlardan şehirsel alanlara nü
fus kaymalarından bahis buyurdular. Zanne
dersem kendilerini cevaplamış bulunuyorum. 

«Hizmetlerimizde, bahusus gecekondu böl
gelerindeki hizmetlerimizde koordinasyon olma
dığından» bahis buyurdular. Belki tekrar ola
cak, ancak benden evvel, bütçesi burada g'örü-
şülen Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı da ay
nı meseleden şikâyet buyurdular. Koordinas
yon, zannederim Türkiye'de en zor sağlanan 
bir husus. Sebebi üzerine sosyal açıdan eğil
mekte fayda var; bu bir zaman meselesi midir, 
görüş meselesi midir, karşılıklı teşriki mesai 
gayreti meselesi midir; bunda aksamadığımızı 
iddia edemeyeceğim, fakat şüphesiz tashihi gay
reti içinde olacağız. 

Sözleşmeli personele bakanlığımın birkaç 
yerde bilhassa ihtiyacı var. Metropoliten proje
lerin hazırlanmasında yetişmiş, tecrübe kazan
mış personel dışarıda mevcuttur, bunları be
lirli zamanda istihdam etmek üzere bu mesele
nin biran evvel halline çalışmak lâzımdır, 

Burada bahis buyurdukları kanun tasarıla
rı, Konut Kanunu, ucuz mesken alanları, gece
kondu tasfiyeleri, konut kooperatifleriyle ilgili 
çalışmalarımız devam ediyor; demin kısmen arz 
etmiştim. 

İlıi - üç tane direkt soruları oldu : «Yapı 
Malzemesi Genel Müdürlüğünün Bayındırlık 
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Bakanlığına devri hakkında ne düşünülür» bu
yurdular. Tahmin ederim bu konuda bir çözü
me varılacaktır. Bayındırlık Bakanlığı ile Ba
kanlığımın kullandığı malzeme bir yerde şüp
hesiz aynı, fakat tamamiyle değil. Onlar Türki
ye'deki resmî yapıları yaparlar, Bakanlığım ise, 
vatandaşa müteveccih hizmetleri yapmaktadır. 
Bizim tanıtma hizmetlerimiz ve deney hizmet
lerimiz, bu imkânlara sâhibolmayan vatandaş
lara müteveccihtir. Bayındırlık Bakanlığı iste
diği malzemeyi tanır, araştırır, kendi ihtiyacı 
için kullanabilir. Zannedersem burada yön far
kı vardır; birisi içeriye yönelik bir faaliyet ola
caktır, diğeri dışarıya yönelik.. Konuya bu açı
dan bakmak lâzım. 

Belediye hizmetlerinin iller Bankasına terki 
meselesine gelince; yine burada farklı bir görüş 
vardır; temelde değildir, zannederim aksi gö
rüşle bir yerde buluşmak mümkün olabilir. îl
ler Bankası, teknik ve malî kaynaklariyle bu 
hizmetleri fiilen icra eden bir müessese, Bakan
lığım ise bunları tanzim eden, kontrol eden bir 
müessesedir. Dolayısiyle, ikisinin hizmetini bir
leştirmek veyahutta aynı istikamette farz et
mek doğru olmayacak. 

Demokratik Parti Grubu adına ikinci konuş
macı Sayın Hasan Değer birkaç noktaya değin
diler : Burdur ve Bingöl'den dışarıya giden iş
çi vatandaşların azlığından yakındılar; çok 
'özür dilerim biz bunda sadece delâlet vazifesi 
görüyoruz, ama neitcelerden haberim yok. Bu 
konuyu bendeniz Çalışma Bakanı arkadaşımıza 
intikal ettireceğim, tahmin ediyorum huzuru
nuza da gelip esasen Bakanlığının hesabını ve
recektir. . 

'Belediyelerin hizmetlerini çok yaymaları ve 
maaş veremezken bir sürü yatırıma, çeşitli ya
tırıma girmeleri şüphesiz üzücü. Bendeniz Türk 
Belediyecilik Derneğinin bir toplantısında bu
na değinmek istedim; plan, yalnız hani mesele
lerimiz var diye ortaya atmak değil, hatta bunu 
peşpeşe sıralamak değil, bunun kaynağını da 
yaratmak meselesidir. Bu plan anlayışına gali
ba henüz gelmedik. Üç - dört işe birden başla
yıp bunun zamanından öteye yayılmasının geti
receği külfetleri başında tahmin etmek müm
kün olsa, hiçbir belediye reisi bir işi bitirmeden 
diğer bir işe atlama cesaretini kendinde göre
meyecektir. 

Zannedersem, depremler hakkında verdiğim 
rakamlar kendilerini tatmin edecektir. Konuş
maları burada yarım kaldı, lütfedip bana metni 
verirlerse ben kendilerine Bakanlığımla ilgili 
hususlarda ayrıca cevap arz ederim. 

'Sayın Mustafa Aksoy yaptığı konuşmada 
yerleşme sorununa değindiler. Sanayiin hızlan
dırılması, köylüyü toprağına bağlayacak koy -
kentlerin kurulması gibi tedbirleri ortaya attı
lar; bütün bu meselelerde tabiî en zor olan hu
sus ekonomik kaynağı bulma meselesidir. Şüp
hesiz asil çözüm burada olacaktır. Yatırımların 
şüphesiz dengeli olması büyük bir ihtimalle bu 
hareketleri de önleyecektir. 

Mesken yapımı için şüphesiz Anayasa görev 
veriyor, ancak yine bunun yüksek takdiri, Yük
sek Heyetinizde. Kaynaklar malumunuzdur. 
Yapılacak konutların mahallî iklim şartlarına 
ve ihtiyaca uygun olarak yapılması şüphesiz ge
rekir, bu görüşe karşı çıkmaya imkân yok. Yal
nız, burada ifade de edildi, Bingöl'de yapılmış 
olan prefabrike evlerden şikâyet edildi. Prefab
rike imalâtın birinci sebebi malümuâliniz kısa 
inşaat mevsimi içinde, bahusus Bingöl'de asgarî 
şartlarla bir mesken meydana getirebilmektir. 

Meskenleri kendim gördüm. O meskenlere 
bazı şeyler ilâve etmek lâzım ki, bugün maruz 
kalınmış olan şartlardan uzaklaşılabilsin. Plan
lamada şüphesiz, temelde bu görüşe sahip çık
mamız lâzım. 

Muhtelif müesseseler mesken yapıyorlar. 
Hakikaten kaynaklar dağılıyor. Sosyal Sigorta
lar ayrı şartlarla, ayrı kaynakla bir grup va
tandaşa mesken yapar, Bakanlığım bir grup 
vatandaşa mesken yapar. Bakanlığıma bağlı 
Emlâk Kredi Bankası bir başka şekilde, bir 
başka kaynaktır ve zaman itibariyle de deka-
pajı vardır bu inşaatın. Tahmin ediyorum ki, 
bu değişik usuller ve kaynakların bir araya gel-

j memesi ve zaman bakımından inşaatın maliyet-
1 leri yükseltici bir noktaya gielmesi, dağınık in-
| şaatm dağınık altyapı hizmetleri getirmesi, ma-
3 liyetleri muazzam miktarda artırıyor. Belki 
j prefabrika anlayışını, toplu mesken yapımına 
| getirmek lâzım. Belki diye arz ediyorum; Ba-
j kanlığımda arkadaşlarım çalışıyorlar. 
} Altyapı hizmetlerini toplu mesken anlayışı 
\ içinde değerlendirmek ve birim binaya düşe-
j cek maliyeti, azaltmak, mesken ve meskene mü-
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teveccüh kaynakların en iyi değerlendirilmesi 
çaresi olacaktır. 

Bakanlık hizmetleri, şüphesiz halka götürül
meli. Ayrıca, kendi illerindeki imar müdürlüğü 
konusunu araştıracağım. 

Sayın Başkanım, maruzatım bundan ibaret. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bazı arkadaşları
mız soru sarmak isterler. Buna aracı olacağım. 

'Sayın Mustafa Rona, buyurunuz sorunuzu 
sorunuz. Soru izahlı olmayacak, kısa ve tama
men soru şeklinde olacak. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Baş
kan, Artvin'in Yusufeli ilçesinin Balalar kö
yünde 27 . 7 . 1971'de bir mahallenin 15 hane
sinin yiyeceği, giyeceği ve bütün eşyalariyle 
beraber tamamen yandığı hususu Bakanlığa da 
intikal etmiştir. 

Bu vatandaşların evlerinin yaptırılmadığı, 
aynı zamanda yiyecek, giyecek sıkıntısı içinde 
bu kışı çok güç şartlar altında geçirmeye çalış
tıklarını dertli mektuplariyle ifade etmektedir
ler... 

BAŞKAN — Bu izaha lüzum yok. Bu vatan
daşlar hakkında acilen ne yapılacaktır?.. Şek
linde... 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Bakanlık 
1972 yılı içinde niçin gerekenlerden hiçbirini 
yerine getirmemiştir? Mahrumiyet içinde olan 
bu vatandaşlarımız ne zaman kurtarılacaktır? 

Yazılı olarak cevaplandırırlarsa memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Rona yazılı 
olarak lütfederseniz daha memnun kalacağını 
ifade ediyor. Sayın Bakan, lütfedin yazılı ve
rin. 

ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL (Devamla) — Sayın Başkan, yazılı 
arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, daha münasip 
olur. 

Sayın Asutay, buyurunuz efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, Bakanlık, bundan evvel birçok ar
kadaşlarımızı başka yerlere göndermiş veya va
zifelerinde değişiklik yapmış. Bu, uzun müna
kaşa mevzuu. 

Şimdi, Sayın Bakandan sormak istediğim 
husus şu : Yerleri değiştirilen arkadaşlar hak-
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kında müfettişlerin tanzim etmiş olduğu rapor
lar taraflı mıdır, tarafsız mıdır? 

Bu arkadaşlardan Danıştay'a müracaat et
mek suretiyle vazifesine iade kararı alan var 
mıdır? 

Piyasaya veya teftiş kurullarına karşı so
rumlu olan arkadaşlardan gayri, lehlerinde 
müspet karar verilmiş olanların, politik bir se
beple işlerinden ayrıldığı Sayın Bakana bugü-
nedek intikal ettirilmiş midir? 

Vazifelerinden başka vazifeye aktarılan ar
kadaşlar aynı yerde kalmış olsalardı yönetime 
zararlı olacakları hususunda Bakanlığın görü
şü nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, yazılı 
veya sözlü olarak cevaplandırabilirsiniz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL (Devamla) — Eferidim, soru çok uzun. 
Şu kadarını kısaca arz edeyim : Şüphesiz, Ba
kanlığım teşkilâtına, başjta ben itimadetmek 
mecburiyetindeyim. Dolayısiyle müfettişlerimin 
önüme getirdiği raporlara, kademesinden de 
geçmiş olan raporlara itimadetmek mecburiye
tindeyim. Bu itimadımı bir defa kaybedersem 
tSaym Asutay, benim bu Bakanlıkta görev yap
mama imkân yok. 

Vazifesine dönenler var. Danıştay karariyle, 
yürütmeyi durdurma karariyle dönmüş bir ve
ya iki kişi vardır. 

Üçüncü sorunuzu tam anlayamadım Sayın 
Asutay.. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Vazi
feleri değiştirilmiş olanlar vazife başında kalsa
lardı idareye zararlı veya faydalı olmayacak
lar mıydı? Şeklindeydi. 

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL (Devamla) — Görevleri değiştirilen 
insana bağlıdır. Mühendis olarak bir yerde tec
rübe kazanmış, bir başka yere gitmiş ise, şüp
hesiz oraya yeniden adapte olması lâzım. Ba
kanlık içinde bir yöneticinin bir görevden bir 
göreve gitmesinin, temelde bir zorluk çıkaraca
ğını tahmin etmiyorum. Şüphesiz, bunun da bir 
alışma devresi vardır. Ama ölçüsünü zatıâlileri-
ne veremem, şahsa bağlı bir husustur. 

BAŞKAN — Sayın Nermin Neftçi, buyuru
nuz efendim. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Efendim, Bur
dur ve Bingöl deprem çalışmaları sırasında Ba-
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kanlığın göstermiş olduğu gayret hepimizi mem
nun etmiştir. Yalnız, Varto'nun deprem çalış
maları kesin hesabı alınmış mıdır? 

İkinci sorum : Varto'da, halen hayatî öne
mi haiz olduğu için soruyorum - benim bildiğim 
kadarıyle Dönertaş, Gelintaş, Gölbaşı ve Kuş
luk köyleri aktif deprem ve heyelan bölgesidir. 
Bunlar 1906 dan bu yana iç iskâna tabi köyler
dir. 

Bu köyler ne zaman iç iskâna tabi tutula
caklar? Tensip buyururlarsa memnun olaca
ğım. Yazık olarak da lütfedebilirler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı olarak ar
zu ediyorlar efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL (Devamla) — Bendeniz hanımefendi
ye, Komisyondaki görüşmeleri dolayısıyle zaten 
yazılı cevap verme mecburiyetindeyim. Bunu 
da ona ilâve edeyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyuru
nuz efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
«Başkan, bu soracaklarım, bilhassa afetler bölge
sine ait sorulardır. Bunlar programa alınmış, 
gazetede ilân edilmiş, ödeneği ayrılmış; fakat 
tahakkuk etmemiştir. 

Konya Karaman Medreselik Köyünün heye
lana maruz durumu, Konya Karaman Kızılla-
rayini Köyü, Konya Karaman Taşkale Köyü 
kaya kayması, Konya Merkez Dereköyü Kasa
bası su baskını, Konya Karaman Karacaören, 
Ermenek Sarıveliler, Ermenek Merkez, Akşe
hir Tipi, Konya Karaman Gödetayini, Konya 
Karaman Akçaalan ve bir de Karaman Ekinözü 
köyleri için 9 konut yapılmış ve gönderilmiştir. 
Haddizatında bunların içine girilememiş ve ba
na intikal ettirilen malûmata göre harabolmuş 
durumdadır. Bu hususta yazılı olarak cevap ve
rilmesini rica ediyorum. 

İkinci sorum : Bilhassa afetlerde Kızılay ile 
birlikte çalışma ve koordinasyon yapmayı dü
şünüyorlar mı, bu hususta çalışmaları var mı
dır, 

!Son sorum : Gecekonduları önlemek için, 
Bakanlık Emlâk Kredi Bankası kanalıyle bele
diyelere kredi vermek suretiyle sosyal konut 
yapmayı düşünürler mi? Çünkü, Avrupa'da bu
na benzer bazı şeyler var. 

Bunlara yazılı olarak da cevap verebilirler. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANİ SERBÜLENT 

BİNGÖL (Devamla) — Efendim, Kızılay hak
kındaki sorularını jderhal cevaplandırayım. 

Zaten bir afetler veyahut da Deprem Koordi
nasyon Komitesi vardır. Kızılay bu komitenin 
tabiî üyesidir ve geçmiş depremlerde olduğu 
gilbi, önümüzdeki - Allah korusun - muhtemel 
depremler için görevini şimdiden tespit ve tayin 
etmekteyiz. Şüphesiz, bu koordinasyon içinde 
olacağız. 

Diğer iki sorunuzu yazılı olarak cevaplandı
rayım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buraya gönderil
miş olan bir önergede zatıâlinize şu sualler so
ruluyor : 

«1. 1970 yılında Kayseri Pınarbaşı Beledi
yesi gecekondu önleme bölgesi için ayrılan 200 
bin lira niçin iptal edilmiştir? 

2. 1972 bütçe yılında belediyelere verilme
si öngörülen gayrimenhuz ödenek miktarı ne
dir?» 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil tarafından verilen bu sorular, herhalde tet
kike muhtaç bir konu. Bunu da yazılı olarak 
cevap verebilirsiniz. 

Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya şu 
sualleri soruyor : 

«1. Erzincan'da 1939 senesinde meydana 
gelen deprem sonucu Eskişehir civarında Bey-
bagı ve İstasyon mahalleleri iskân edilen vatan
daşların nakli bakanlıkça kararlaştırılmış, he
nüz hak sahibi bulunan 317 aile konut sahibi 
olamamıştır. 

Bu aileler ne zaman yeni iskân sahalarına 
nakledileceklerdir? 1972 programına alınması 
düşünülüyor mu? 

2. 1967 yılında çığ atması sonunda 4 va
tandaşın kaybına uğrayan Merkez Esenyurt 
Köyünün yer değişimine karar verildiği halde, 
5 yıldır uygulamaya geçilmeyen bu konu ne za
man ele alınacaktır? 

3. Erzincan'da kendi evini yapana yardım 
fonundan yardım alıp da bitmeyen işlerin mik
tarı nedir? Bunların bitirilmesi için bakanlıkça 
yeni yardım yapılacak mıdır?» 

— 335 — 



M. Meclisi B : 49 25 . 2 . 1972 O : 2 
Bunlara da yazılı cevap verebilirsiniz. 
Muş Milletvekili Nimet Ağaoğlu, aşağıdaki 

sorularının zatıâliniz tarafından cevaplandırıl
masını diler : 

«1971 Ekim ayında Sayın Başbakan Var
to'yu ziyaretlerinde 1906 büyük Doğu depre
minde harabolan binaların yeniden yapılaca
ğı ve 1972 yılında programa alınacağını yaadet-
mişlerdi. 

Bu arada, yine Muş Merkez kasabasında 
1967 yılında heyelan sebebiyle 800 aileye mes
kenlerini terketmeleri tebligatı yapılmış, bir 
kısmı da tahliye ettirilmişti. Birinci Erim Hü
kümetinin yetkili Sayın Bakanı Bingöl Vilâye
tinde yapılan deprem konutlarını emsal göste
rerek, Muş Merkezinde de 1972 yılında yeni 
meskenlerin inşa olunacağını defaatle beyan 
buyurmuş ve bu hususta gereken hazırlıklara 
da başlatılmışlardı. 

Hükümet görevlerinin devamlılığı prensi
bine göre; sorum : 

1. îmar ve îskân Bakanlığının Muş Vilâ
yeti için bir program ve tatbikat kararı var 
mıdır? 

2. 1972 yılı içinde ne yapılacaktır?» 
Sayın Bakan, bunlara da yazılı cevap vere

ceksiniz, değil mi efendim? 

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL (Devamla) — İzin verirseniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Başka soru soran... Yok. 
Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
İMAR VE ÎSKÂN BAKANI SERBÜLENT 

BİNGÖL (Devamla) — Teşekkür ederim efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 11 -12 -13 -14- -15 numaralı 
oy kupalarında oy verme işlemi bitmiştir. Lüt
fen kupaları kaldırınız. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Arslantürk, 
buyurunuz efendim. 

Saat 20,30, buyurunuz. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: 
Yiyecek, giyecek ve barınak, insanlar için 

3 temel ve hayatî hizmetlerdir, imar ve İskân 
Bakanlığı, bir yanı ile halkın barınak ihtiyacını 
karşılamakla görevlidir. Bu görevi yaparken 
de, tekniğin vardığı düzeye uygun koşulları sağ

laması, meskenlerin sağlık kurallarına uygun
luğunu kontrol etmesi, meslek yapımı topluluk
lar çapında ele alınacağına göre, geometrik dü
zeni yani ahengi temin etmesi; meskenlerin ve 
daha doğrusu şehir ve kasaba hayatının temel 
unsurları olan yol, kanalizasyon, su, elektrik gi
bi hizmetlerin en randımanlı ve rahat şekilde 
tesisini sağlaması; bu tür hizmetler için beledi
yelere direktif vermek suretiyle yardımcı olma
sı ve yine ilgili diğer kuruluşlarla bu hizmetler
de işbirliği sağlaması gerekir. Bu hizmetlerin 
yerine getirilmesi için Bakanlık, elbette bazı 
kanunlarla teçhiz edilmiştir. Bunlardan başlı-
cası, 6785 sayılı imar Kanunudur, imar Kanunu, 
taşıdığı prensipler bakımından büyük ölçüde 
isabetli sayılabilir. Ancak uygulamada, kanu
nun vermiş olduğu yetkilerin kullanılmasında 
büyük aksaklıklar görülmektedir. Her şeyden 
önce, kanunun esasını imar planları teşkil et
mektedir. Bir şehir veya kasabanın imar planı 
yapılıp, kesinlik kazandıktan sonra bu plana 
uyulması kanunî zorunluktur. Ancak, görül
mektedir ki; kâğıt üzerinde ahenkli ve kusur
suz görülen imar planları, büyük ölçüde uygula
ma kabiliyetinden yoksundur; pratikte de an
cak çıplak arazilere isabet eden kısımlarda uy
gulama olanağını bulabilmektedir. Çok hızla 
gelişen ve açık arazilere yayılmakta olan birkaç 
şehir hariç tutulursa, geri kalan bütün kasaba 
ve şehirler, kendi mevcut eski yolları, mezkûn 
yerleri dâhilinde yapılmak durumundadırlar. 
Halbuki, imar planlarında tespit edilen yeni yol
ların açılması, çok yüksek miktarda parayı ge
rektirmektedir. Bugünkü haliyle günlük hiz
metlerini yapmada güçlük çeken belediyeler 
için, uygulaması tamamiyle imkânsız hale gel
mektedir. Eski yolların bir çoğu da imar plan
larında iptal edilmekte veya ona yakın derece
de değişikliğe uğramaktadır. Böylece, eski mes
kûn yerlerde kamulaştırma bedellerinin yüksek
liği nedeniyle yeni yollar hemen hemen açılama
maktadır. Yeni yollar yapılmayınca da, fiilen 
bu yeni yolların kenarlarına inşaat yapılama
maktadır. Eski yollardan iptal edilenlere ise, 
imar planına aykırılık nedeniyle inşaat müsaa
desi verilememekte ve yeni inşaat yapılamamak
tadır. Ayrıca, eski yollardan çok değişikliğe 
uğrayanların kenarlarındaki bakiye arsa parça
ları da küçük ölçüde kaldıklarından bunlara da 
inşaat yapılamamaktadır. 
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Bu sıraladığımız 3 neden yüzünden, imarın 
gerçekleşmesine engel olan miktar, önemli bir 
hacimdedir. Görülüyor ki uygulamada, İmar 
Kanunu âdeta imarı durduran bir kanun haline 
gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri; soyut olarak kendi ba
şına en iyi olan planlar, gerçeklerden kopuklu
ğu ve uygulama kabiliyeti olmaması ölçüsünde 
amaçtan uzaklaşmış olmakla kötüdürler. Tersi
ne, gerçeklere yakm, uygulama kabiliyeti olan, 
fakat ahenksiz sayılan planlar, imar amacını 
gerçekleştirmeye yaklaştığından, elbetteki daha 
iyidirler. Kanımız odur ki, amacın elle tutulur 
şekilde sonuca varması esas olacağına göre, ikin
ci yol ön almalıdır. 

Sayın milletvekilleri; yine imar planları ile 
ilgili olan çok önemli nokta; düzenlilik ve sağ
lık kurallarını gerçekleştirmektir. Bu Susuş
larda, binaların cephe hatları, kat yükseklik
leri ve iç bölme boyutlariyle ilgilidir. Uygula
mada, bu yetkiler de kamu yararı yerine, kamu 
zararı halini almaktadır. Şöyle ki; cephe hat
ları, arsa hudutlarından objektif izahı mümkün 
olmayacak ölçüde o kadar geri çekilmektedir ki, 
birkaç anacadde hariç, bir arasanın en fazla 
yüzde 45'i yapı sahası olabilmektedir. Bazı ar
salarda, bu yüzde 20'ye kadar düşebilmektedir. 
işin garip yönü, birkaç caddede arsaların 
yüzde 80'i inşaat sahası alabilmektedir. Bu
nun da belli başlı nedeni, bitişik nizamda in
şaat müsaadesi verilmesidir. Bu binalara iskân 
müsaadesi de verilebildiğine göre, demek ki, 
fen ve sağlık bakımlarından bu tür binaların 
bir maihzur teşkil etmediği, idarenin uygulaması 
ile teyidolunmaktadır. 

Hal böyle iken, birkaç cadde haricindeki 
arsalardan yapım alanı oranının neden esirgen
diğine akıl erdirmek, bizce mümkün değildir. 
Bir binanın derinliği, arsa derinliği ne olursa 
olsun; örneğin Ankara'da, 22 metreyi geçirtil-
memektedir. öteki şehirlerimizde ise, bina de
rinlik limiti 22 metreden farklıdır. Bu konuda 
hangi teknik ve bilimsel kuralların uygulandı
ğını, bu çelişki karşısında anlamakta mümkün 
değildir. 

jSayın milletvekilleri; kat yükseklikleri yet
kisinin kullanılmasında da isabetsizlik, açıkça 
görülmektedir. Bu o kadar açıktır ki, örneğin 
Ankara'da 15 yıl ön^e 4 kat müsaadesi veril-
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j miş bir sokakta, yol niteliklerinde bir değişik

lik olmadığı halde, bugün 6 ilâ 8 ve hattâ da
ha fazla kat müsaadesi verilebilmektedir. Bu 
15 yıl içinde, şehircilik alanında bilim ve tek
niğin hangi kuralları değişmiştir ki, böylesine 
kat müsaadesi değişikliği olmaktadır ve az katlı 
binalar yıkılmakta, yerine çok katlı binalar 
yeniden yapılmaktadır? Böylece, millî servet
ler heba olup gitmektedir. Durum, açık ve se
çik olarak gözler önündedir. 

Kat sayılarının tesbitinde objektif esaslar
dan uzak, âdeta bir hasislik göze çarpmaktadır. 
En dar yol 9 metre genişliktedir. İki yandan en 
az 5 er metre de bina cepheleri geri çekildiğine 
göre, en dar yolda bile iki binanın birbirine 
uzaklığı 19 metredir. Böyle bir yola çoğunluk
la 4 kat yükseklik verildiğine göre, binaların 
yüksekliği 12,5 metredir. Fakat, birçok örnek
ler göstermek, Ankaramızda bile mümkündür 
ki, böyle yolların bir kısmında kat yüksekliği 
4 ten fazladır. Neden aynı kuturlardaki yollara 
başka başka katlar verilir? Bunun nedeni anla
şılamaz. 

Sayın milletvekilleri; gerek inşaat alanı ora
nının düşüklüğü ve gerek kat sayılarındaki ek
siklik, arsalardan faydalanmayı azaltmakta ve 
fahiş şekilde arsa fiyatlarının artmasına se-
bebolmaktadır. Tüm kanunlarda olduğu gibi, 
elbette imar Kanununda da amaç, kamu ya
rarıdır. Bu ana kadar yaptığımız açıklamalarla 
bu konuda kamu yararının, kamu zararına dö
nüştüğü açıkça ortaya çıkmaktadır ve şehirleri
miz lüzumsuz yere genişlemekte, bunun sonucu 
fazla yol, kanalizasyon, su, elektrik şebekesi 
yapıldığı gibi, belediye hizmetleri de güçleşmek
te ve mesafeler uzadığı için trafik masrafı da 
artmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; kanuna dayanılarak 
bina yaptıranlardan daha ruhsatı vermeden, 
yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi şebeke be
delleri belediyelerce alınmaktadır. Alınan bu 
paralar, beeldiyenin geliri değildir. Ancak, 
alındıkları konularda sarfları mümkündür. Uy
gulamada ise «iştirak paraları» adı ile yapılan 
tahsilat yerine sarfedilmeyip âdeta belediyele
rin genel gelirleri gibi tasarruf edilmektedir. 
Böylece kamu hizmeti, kanun kastının karşısına 

| çıkmaktadır. 
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Sayın üyeler; gecekondulara da kısaca de
ğinmek suretiyle sözlerime son vermek istiyo
rum. Gecekondulara belli yerler ayrılmamış 
olup, dağ tepelerinde ve sırtlarda gelişi - güzel 
yapılagelmektedir. Bugün gecekondulara, ço
ğunlukla - istemişe bile - yol ve kanalizasyon 
teknik bakımdan yapılamayacak durumdadır. 
Görüşümüz odur ki; şehre uygun uzaklıkta, düz
gün ve yeter genişlikte arazi parçaları seçil
meli, bunlar küçük ve düzgün parseller halinde 
tesis edilmelidir. Böylece, ucuza alınacak uy
gun ve elverişli arazi parçalarında, yani gece
kondu bölgesinde, zamanı geldiğinde, yol, su, 
elektrik ve kanalizasyon şebekesi rahatlıkla 
tesis olunabilir. 

Konuşmamızda açıklamaya çalıştığımız gö
rüşlerimizin, uygulamada ele alınmasını ümide-
derim. 

imar ve iskân Bakanlığı Bütçesinin Yüce 
Milletiize ve tüm çalışmalarını çok olumlu 
karşıladığımız Bakanlık mensuplarına uğurlu 
olmasını diler ve Yüce Kurulunuza saygılar 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini saygılarımla arz 

ederim. 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Sayın Sıddık Aydar, buyurunuz efendim. 

M. SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin muhterem azaları, imar 
ve iskân Bakanlığının mümtaz elemanları : 

Talihsizliğimiz burda da başladı. Tahmin 
ediyorum, söz sırası bana gelmiş idi. Ama, 1971 
yılından itibaren kifayeti müzakere takriri 
hakkında konuşulurken - ki müsamahasına sı
ğınarak ifade edeceğim - Sayın Asutay Beyin 
getirmiş olduğu prensibin içine girerek, «Eğer 
bu önergeyi kabul ederseniz veyahut kifayeti 
müzakere takririni reddederseniz» şeklinde bir 
konuşmada bulunacağım. Yaralı bir insan ola
rak konuşacağım. - Hepiniz yaralısınız bizim 
için, çünkü burada gördüm dinledim, içime 
sindirdim. Bütün gruplar, Bingöl'ü Burdur'u, 
Gediz'i dile getirmek suretiyle katkıda bulun
dular, sağ olsunlar var olsunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer siz kifayeti 
müzakere takririni reddederseniz; Bingöl'ün te
mel sorunlarına eğilim yapmak fırsatını elde 
etmiş olacağım ve keza siz eğer bu kifayeti mü
zakere takririni kabul ederseniz, bendeniz Bin
göl'ün içinde bulunduğu büyük felâketi Yük
sek huzurlarınızda ifade edemeyeceğim. Keza 
siz bu kifayeti müzakere takririni kabul eder
seniz, Sayın Bakanımın burada izah ettiği şek
liyle mutabık olmadığımız hususların dile ge
tirilmesi hususunu ıttılaınıza sunmuş olacağım. 

Bu cümleden olmak üzere, çok takdir ve 
hürmet ettiğim, bilgisine de inandığım Serbü-
lent Bingöl, Bingöl'e gitmiş ve elbette ki ça
dırda kimseyi görmemiştir. Neden? Çünkü, de-
recei hararet sıfırın altında 17, 27, 38 ve hatta 
40 derece civarındadır. Bu durumda dışarda 
kim kalır? Maili inhidam olan binaların içine 
sığınmışlar. Benim amcam veya kardeşim dışar
da kalırsa ben onu bırakır mıyım? Elbette ki 
bir evde bugün 4 veya 5 aile barınmaktadır. 
Bu da şu demek değildir ki, kimse çadırların 
içinde değildir, işte bunu daha derinlemesine 
götürmek suretiyle, siz kifayeti müzakere tak
ririni reddederseniz, bir imkân elime geçer. 
Sizi daha iyi bir şekilde tatmin edeceğim bir 
imkânı bana vermiş olursunuz. 

Eğer siz kifayeti müzakere takririni redde
derseniz; Bingöl Vilâyetinde konut olarak ele 
alınmış bulunan binaların, bir kısmı bir taraf
ta yapılmış, eski köy yerinde duruyor. «Acaba 
bu iki mahalleyi nasıl liyezon yapacağız?» husu-
;susu sebepleriyle açıklayacağım. 

Yine siz eğer kifayeti müzakere takririni 
reddederseniz, bendeniz Bingöl Vilâyetinin su 
derdi olan Metan suyunun, jeolojik oluşunu 
ve belediye ile iller Bankasının varmış olduğu 
protokolün bütün sebeplerini ortaya koymuş 
olacağım. Keza siz, eğer bu kifayeti müzakere 
takririni reddederseniz, Bingöl Vilâyetinin için
de yaşayan insanların, bütün olanaklarını kay
betmiş olduğunu, bir kere daha ifade etmiş ola
cağım. Ve imar ve iskân Bakanlığında bir neb
ze olsa dahi takdirimden uzak kalmayacak şe
kilde bunun kritiğini yapacağım. Birtakım ya
tırımlar yapılmış olduğunu ifade edeceğim, 
ama, siz yine bu kifayeti (müzakere takririni ka
bul etmezseniz imar ve iskân Bakanlığında pre
fabrik konutların kararlarını vermiş olan o ku-
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rumun elemanlarını bir kış boyu, bir yıl, yalnız 
bir Şubat ayında Bingöl'de iskana ikame edil
mesini teklif etmek imkânından mahrum kal
mayacağım. Yine, siz bu kifayet takririni red
dederseniz, yapılmış olan prefabrik konutların 
maalesef bugün içinde yaşanılamayacak bir 
konut olduğunu, Amerika'da Sanfransisko'da 
tetkik ettiğim prefabrik konutların ne şekil
de yapılmış olduğunu, nasıl ve ne şekilde yapıl
dığını, gerek eyalet Hükümetinin ve gerekse 
federal devletin işin üzerine vermiş olduğu 
ehemmiyeti belirtmek imkânını elde etmiş ola
cağız. Yine siz bu kifayeti müzakere takririni 
reddederseniz Bingöl'ün hayatî meselesi olan 
susuzluğu dile getireceğiz. Bir Bakanlık bura
ya milyonlarca para sarfediyor, 20 000 nüfus
lu bir şehrin suyunu, maliyeti 15 ilâ 20 milyon 
arasında bulunan bir suyu getirmediğini ifade 
etmek suretiyle delillerini ortaya koymuş ola
cağım. Beni dinlemek lütfunda olduğunuz için 
teşekkür «derim, lütfen takriri reddediniz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Anlaşılmadı efendim, yeniden oya 
sunacağım. 

Kabul edenler... 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Ayağa 
kalkarak sayılsın. 

BAŞKAN — Beyefendi, itiraz vâki olursa 
ayağa da kaldırarak oylama yaparım. Hiç me
rak etmeyin. Buradaki şahıs dürüstlüğün tim
salidir. (Demokratik Parti sıralarından «Gü
lüşmeler») Burada basit bir şey için itiraz edi
yorsunuz. Bakın sayayım. 

Kabul edenler... (D. P. sıralarından «gürül
tüler). Efendim burada ciddî Meclis çalışması 
yapıyoruz, lütfen herşeye müdahale etmeyiniz. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Sıddık Aydar, buyurunuz efendim. 
Sayın Aydar, Zaten yeterlik aleyhinde konu
şurken epey konulara değinmek imkânını bul
dunuz, ikisini bir kopmrime yaparak konuşur
sanız fevkalâde bir şey olur. Sözünüz 10 daki
ka ile kayıtlıdır. Saat : 20,49. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem aza
ları; 

Parti grupları ve şahısları adına konuşan 
sayın konuşmacıların, felâkete mâruz kalmış 
bölgeleri hedef almak suretiyle yaptıkları ko
nuşmalardan dolayı bu akşam radyolarının ba
şında bulunan Gediz liler, Burdurlular ve Bin-
göl'lüler, kendilerine müteşekkür kalacaklar. 
inanınız ki, olanağını ve her şeyini kaybetmiş 
bu insanların, sanki bir silkinme vaziyeti hali
ne gelmiş olduğunu şimdiden hissediyor gibi
yim. Bu bakımdan siyasî parti gruplarının söz
cüleri ve diğer konuşmacılara felâkete mâruz 
kalmış bir insan olarak bendeniz de, Bingöl lü-
ler adına en derin şükranlarımı ifade etmek 
istiyorum. 

Gediz, Burdur, Bingöl, derken, elbete bir 
bölgecilik sisteminin ötesinde, bütün vatandaş
larımızı aynı zaviyeden gören insanlarız. Bu 
kişinin ıstırabı, tüm insanların ıstırabıdır. Bu 
itibarla her 3 vilâyette de felâkete mâruz kal
mış olan insanların, dertlerini, yaralarının sa
rılmasını îmar ve iskân Bakanlığı üzerine almış 
ve bu mevzuda gerekli çalışmalar yapmıştır. 22 
Mayıs 1971 günü Bingöl'de bir patlama vuku-
buluyor, ondan 10 gün evvel de Burdur'da aynı 
şey oluyor. Patlamalar insanların ölümüne se
bebiyet veriyor, öylesine bir patlama, öylesine 
bir feryat kopuyor ki, insanlar; dünyada kıya
met acaba beni mi görüyor, diye birtakım dü
şüncelere saplanıyor, insanlar enkazın altında, 
analar babalar yavrularının peşinde, çocuklar 
da ana ve babalarının peşinde koşmakta. Böyle
sine bir anı tespit edebilmek için, Sayın Nihat 
Erim Bingöl'e kadar gidiyor. Orada Bingöllü-
lere hitaibederken «Sizin yaralarınız en kısa 
zamanda sarılacak, muktedir, kuvvetli, büyük 
Türk Milletinin Devleti kanadını sizin üzerinize 
gerecektir» diyor, ve nihayet faliyete geçiliyor, 
muayyen bir zaman sonra köylerde yapılacak 
konutlar ihale edilmeye çıkarılıyor ve ihale edi
liyor. Müteahhitler başlıyorlar. Yolu olmayan 
köylerimize gitmek için faaliyete geçiliyor. Fa
kat beni yaralayan bir konu var, ama çok bü
yük bir konu. Bu mevzuda çok dertliyim, eğer 
lütfederseniz ona temas etmek istiyorum: 

Sayın Devlet Başkanımız Bingöl'e gidiyor. 
ilgililer, Devlet Başkanına; «Bütün Bingöllüler 
kış gelmeden konutlarına yerleştirilecektir» de
niyor. Sayın Devlet Başkanımız da aynı sözle
re dayalı olarak ifadede bulundu. Bunun yanı-
basında, Sayın Mehmet Bilgin arkadaşımla be-
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raber o günün imar ve İskân Bakanı Sayın So- i 
lâhattin Babüroğlu ile zaman zaman görüştük. \ 
Sayın Başvekile gittik, hem de 2 - 3 sefer gittik i 
ve «Bingöl'e gidildiği zaman sizin karşınıza ; 
hangi konular çıkacak» diye sormaktan kendi
mizi alamadık. Ama, Sayın Başvekil de Bin- = 
göl'e gittiği zaman, yine beyanatta bulundu, 
«Kış gelmeden önce bütün Binıgöriüleri konutla
ra sokacağım» dedi. Hattâ şu anda içimizde bu
lunan ve kendisine çok hürmet ettiğim o gü- ; 
nün imar ve iskân Bakanı; % 90 kelimesini 
kullanmak suretiyle bu konutlan teslim edece- : 
ğim demişti. Yanlış anlatmayayım, hak sahip- j 
lerine. Bizim aradığımız bu. Bingöl'de rakam- ! 
lar itibariyle değişik beyanlar ifade edildi. 

Benim derlediğim malumata göre, Sayın s 
İmar ve İskân Bakanlığının ortaya koyduğu li- 1 
ra miktarlariyle bu miktarlar birbirini tutmu- ] 
yor. Tutmayabilir. Çünkü; onlar dozerciye ver- j 
dikleri parayı hesabediyorlar, mazot parasını 
hesabediyorlar, sanat yapıları olmayan bütün 
köy okullarının hesabını da bunun içinde muta- \ 
laa etmek suretiyle 200 ilâ 2 milyon diyorlar. ; 
Ama, benim ifade edeceğim konu yalnız konut > 
mevzuudur. Konut mevzuuna tefrik edilen mik- \ 
tarm 70 milyon liranın üzerinde olmadığı ka- Ş 
naati izhar edilmektedir. Yine burada gündem 
dışı bir konuşmamda Sayın Serbülent Bingöl'ün \ 
kendisine bir serzenişte bulunmuş ve aynen 
şöyle demiştim : «Serbülent Bingöl, Bingöl so
yadını taşımakla Allah bize yardım etti, nere
den gönderdi, inşallah hayra alâmettir.» demiş
tim. Bunu derken, bir evvelki Bakanı tenkidet-
tiğim mânası çıkarılmamalıdır. 

1971 yılı geride kalmıştır. 1972 yılı geliyor, 
1 000'in üstünde konut daha yapılmamıştır. 
2 000 konutun üstündeki evler de henüz daha 
hak sahiplerine dağıtılmamıştır. Köyler ikiye 
bölünmüştür, bu köylerin durumu ne olacak? 
Muhtar eski köyde, imam yeni köyde buna bir 
alternatif bulmak lâzımdır. Bunu ne şekilde or
taya koyacağız. Sonra idarî bir sürü güçlük çı
kıyor karşımıza, Türkiye'de şehircilik veya köy
cülük sistemini mezarcılık sistemine doğru yay
maya başladık. 139 köy harabe olmuş ve bu köy
lerin bir kısmı bir tarafta, diğer bir kısmı baş
ka bir tarafta kalmaktadır. Devlet buna bigâne 
mi kalmalıdır? Acaba Sayın imar ve iskân Ba- ; 

kanlığı ve Bakanı ne düşünüyorlar merak edi

yorum. Kedilerine gitmek suretiyle her halde 
bu malûmatı alabilirim? 

Allah lillah üstüne, şunu arz etmek istiyorum 
ve Serbülent Bingöl'den rica ediyorum; iller 
Bankası Genel Müdürü de buradadır. Bir ziya
ret suyu için, ki o ziyaret suyunun Bingöl'e ge
tirilmesi için bunun 20 - 25 senelik amortisma
nını hesaba kattığımız zaman, Metan suyunu 
getirmeye kâfi bir sermaye elde etmiş olacaklar. 
Bu itibarla; siz 400 - 500 000 lira veya milyon 
lira sarf edeceksiniz, vilâyetin içindeki resmî 
konutlara - aşağı yukarı - 20-30 milyon lira 
sarf edeceksiniz, ihaleye vermiş olduğunuz alt
yapıdan 8 - 10 milyon liralık kanalizasyon işini 
yapacaksınız, fakat Bingöl'ü susuz bırakacaksı
nız. Olmaz böyle bir şey. Bugün Bingöl'de su
suzluk had safhasına gelmiştir. Biz bir millet
vekili olarak susuzluktan yapılan şikâyetlerden 
ötürü Bingöl'e gidememekteyiz. Bu itibarla, Sa
yın Serbülent Bingöl'e hakikaten rica ediyorum 
Metan suyu üzerinde dursunlar. Çünkü, Metan 
suyu akışı itibariyle Salih çayı içine geliyor. Bu 
çay vilâyet merkezinin içerisinden geçiyor. Ta
biî olarak bu su vilâyet merkezinden geçerse 
birtakım teknik iş ve işçi bu işin içine girerse 
bu su gelmez mi? 

BAŞKAN — Sayın Aydar, bir dakikanız 
var lütfen toparlayınız efendim. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Devamla) — 
İkazınız için teşekkür ederim, bitiriyorum efen
dim , 

Bu itibarla sözlerimi burada kesiyorum. Su, 
su, su. Napolyon : «Para, para para» demişti. 
Bingöllüler de, «Su, su su» diyorlar, derin say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tekrar 
yeterlik önergesi gelmiştir. Okutuyorum. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. 

Sayın Başkanlığa 
imar ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde 

kâfi derecede görüşme yapılmış, durum aydın
lanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
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BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan, buyurun 
efendim. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Hüsamet
tin Başer burada mı? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bu
rada, ne var? Kifayet önergesi verirken senden 
mı soracağız? 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Dünya
nın kalleşisiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim. Sayın Kılıç rica 
ederim, sesiniz buraya geliyor, zapta giriyor, 
rica ederim efendim. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Bakanlı
ğı tenkit edersiniz, Bakanlık hakkında konuşur
sunuz, ikide bir de yeterlik önergesi verirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç ne oluyorsunuz? 
Resmî Millet Meclisi toplantısı yapıyoruz; ken
dinize gelin rica ederim. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Ben de 
rica ederim. (Elindeki kâğıtları sıraya vura
rak) 

BAŞKAN — Rica ederim, Meclise tahakküm 
mü ediyorsunuz? Resmî toplantı var; milletve
kili olarak görevimizi bilelim. Rica ederim efen
dim, hatip konuşuyor dinleyeceğiz. 

Buyurun Sayın Eroğan. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; kifayet takriri, sa
hibince o konunun anlaşılmış olduğu manasını 
tazammun eder. Umumi Heyet şayet aynı ka
naatte ise, bu fikre iştirak eder; reylerini o is
tikamette kullanır. Bu fikre iştirak etmezse, o 
fikir sahibi ekalliyette kalır ve müzakere devam 
eder. Ancak, bir hatip konuştuktan sonra ye
niden kifayet takriri vermek, bu suretle konuş
maları kesmek yoluna gitmek, pek münasip ol
masa gerek. Bir tek kişi, son konuşan hatip, 
Umumi Heyeti aydınlatacak, bütün konulara te
mas etmiş midir? Hayır, Bir bölgenin tamamen 
mevziî şikâyetlerine, ıstıraplarına temas etmiştir. 
imar ve iskân Bakanlığı Bütçesi hakkında gö
rüşmeler kâfi değildir diyen Umumi Heyet bu 
açıklamalarla fikrini değiştirmiş olmayacktır 
zannediyorum. Binaenaleyh lütfedin kifayetin 
aleyhinde oy kullanın ki, konunun anlaşılması 
lâzımgeldiği hususunda bir hatip evvel verilen 
reylerin isabeti ortaya çıksın; saygılar sunuyo
rum. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik Önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Sabaha ka
dar otururuz, ne var yani? 

NURİ EROĞAN (istanbul) — indir öyle. 
ise elini. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmemiştir. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Kaç rey 
var Sayın Başkan? Konuşacak hatipler çok ise 
yarına talik edelim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgehan bu önergeyi de 
muameleye koyarsak ve kabul edilirse, ki, Sıkı
yönetim yasağı var biliyorsunuz, hem bu imar 
ve iskân Bakanlığı Bütçesini takibeden memur
ları ve hem de Mecliste bulunan arkadaşlarımı
zın birçoğu çok sıkıntı çeker; Sıkıyönetim yasa
ğı olduğu için biliyorsunuz evlerine gitmekte, 
vasıta bulmakta müşkülât çekerler. O bakım
dan müsaade ederseniz devam edelim; bu öner
genizi şimdi muameleye koymayacağım. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Peki Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Nadir Yavuzkan, buyu
runuz efendim. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; ben de, Burdur 
Milletvekili olarak, Burdur'un geçirdiği büyük 
deprem felâketinden dolayı küçük bir teşekkür
de bulunmak için söz aldım. Bu arada bazı kı
sa görüşlerimi de arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Burdur depreminden 
sonra başta o zamanki Sayın Bakan olmak üze
re Devletin ileri gelenleri ve Bakanlığın bu ko
nu ile ilgili olan değerli elemanları Burdur'un 
en dertli günlerinde Burdurlulann yanında ol
mak gibi büyük bir lütufta bulundular. Bü
tün Burdurlular adına gösterdikleri bu yakın 
alâkaya Yüce Meclisin huzurunda tekrar te
şekkür etmek isterim. 

Dertli insanlar, Devletin yardımını, Devle
tin elini yanlarında gördükleri zaman büyük 
gurur hissetmişlerdir. Burdur'da bu canlı ola
yı yakinen müşahede etmek imkânını buldum. 
Bakanlığım fedakâr elemanları, depremin ö sı
kıntılı anında, kimse evlerine yanaşamazken, 
o maili inhidam binaların içine girerek depremi 
tespit etmek, depremin çöküntülerini ortaya 
çıkarmak için büyük fedakârlıkla çalışmışlardır. 
Çok kısa bir zaman içerisinde Burdur'da bütün 

I köylerin yıkılan binaları yenilenmiş; Sonbaha-
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m soğukları başlar iken de köylülerimiz ve 
Burdur halkı, yeni binalarına kavuşmuşlardır. 
Devletin gösterdiği bu büyük âlicenaplığa hu
zurunuzda tekrar tekrar teşekkür ederim. 

Bu arada bir şey ifade etmek isterim, köy 
konutlarında aJhır ve samanlık gibi ihtiyaçlar 
foilâhara ele alınmıştır. Bu ihtiyaçların da biran 
evvel bitirilmesi için ilgililerin alâkalarını is
tirham ©derim. 

Değerli arkadaşlarım, afetler anında en bü
yük mesele halkın çadır ihtiyacı olmaktadır. 
Burdur depremi esnasında çadır ihtiyacının ne 
şekilde ortaya çıktığını yakimen gördüm. Ça
dır kapışırken birbirini çiğneyen insanları gör
düm. Kızılayın yardımlarının biraz gecikmesi 
sebebiyle İmar ve iskân Bakanlığının Gediz de
polarındaki çadırlarının da yetmemesi sebebiy
le halkın açıkta kalmak korkusu içerisinde, «baş
ka hiçbir şey istemiyoruz, sadece çadır bize ye
ter.» dediklerini müşahede ettik. Fakat, çadır 
gelmekle işler bitmedi; arkasından yeni mese
leler birbirini kovaladı; tabiî en sonunda da en 
güzel konutları istemek sırası geldi. 

Değerli arkadaşlarım, idarenin böyle mese
leler esnasında, deprem esnasında tedbirlerini 
daha güzel alabilmesi için, Bakanlığın deprem 
konusunda mütehassıs olmuş idarecilere ihtiya
cı vardır. Bunu konut yapmak için söylemiyo
rum. Meselâ, Burdur Valisini alınız elinize; va
li depremin acılarını çekmiştir, moralman bo
zuktur, eğer o vali deprem müddetince M, baş-
lanjgıçta 5 - 6 gün deprem işlerinin idaresini 
üzerime almıştır, eğer kalsa idi, daha büyük sı
kıntılar doğabilirdi. Bakanlık bünyesinde mer
kez valilerinden yetiştirilen elemanların, dep
rem anlarında ve diğer afetle sırasında afet 
bölgesine süratle yetişerek afette moral bozuk
luğuna uğramış olan idarecinin yerinde görev 
almaları ve süratle işi organize etmeleri fay
dalı olur; bunlara büyük ihtiyaç vardır. Bu 
bakımdan Bakanlığın, bu konuları iyi bilen 
elemanlardan istifade etmesini istirham ediyo
rum. Bilhassa içişleri Bakanhğğmdan Bur-
dur'a bir yetkili eleman gelmiş idi, kısa zaman 
içerisinde Burdur'da başı boş bir şekilde devam 
eden çalışmaları organize etti; süratle ve mo
ralman, halkın sıkıntılarını bir ölçüde önledi; 
işi düzene koydu, bir sıraya koydu. Fakat, bu 
arada esas afet işleriyle alâkalı Bakanlık bü

tün elemanlarını oraya yığdı, ihtiyaçları tespit 
etti ve kısa zamanda halkın meseleleri hal yo
luna girdi. 

Türkiye'mizin belli bölgelerinde; çadır, yi
yecek, kereste gibi depremde ve sair afetlerde 
âcil ihtiyaç olan maddelerin depolanmasında 
büyük fayda vardır. Biz Burdur'da bunun bü
yük sıkıntısını çektik çadır yönünden çektik. 
Hiç unutmuyorum, Kızılay Gnel Başkanına ça
dır için daha fazla çadır için gittiğimizde «Ya 
bugün, yarın bir zelzele daha olursa, bir tane 
daha olursa ne yaparım?» demiş idi iki, ertesi 
günü Bimgöl depremi oldu. Şimdi Bakanlığın 
ve Kızılayın elindeki yetersiz çadır sebebiyle 
balk böyle afetlerde sıkıntı çekmektedir. Tür
kiye bir depremler bölgesi, afetler bölgesi du
rumunda olduğuna göre Bakanlıktan bu konu
da çok daha dikkatli olmasını ve böyle afetler
de sıkıntıya uğramayacak şekilde stoklarını ha
zırlamasını ehemmiyetle istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de gecekon-
cluculuk büyük bir mesele haline gelmiştir. Ge
cekondular niye oluyor, niçin gecekondular ar
tıyor meselesine girmeden, gecekomduculuğu 
önlemekte bazı tavsiyelerim olacak. 

Bakanlık, gecekonduları çoık olan vilâyetler 
belli olduğuna göre, o vilâyetlerde gecekondula
rın çoğalmasını önlemek için belli sahaları da
ha evvelden parselleyip; oraya altyapı ihtiyaç
larını; elelttriğini, suyunu, yolunu ve sairesini 
götürerek parselleyip gecekondu yapacak olan
lara ucuz fiyatlarla vermek yoluna gitse, sanı
yorum ki, bir gecede büyük enerji sarfı ile mey
dana getirilen bir küçük bina, daha uzun zaman 
içerisinde, planlı bir şekilde daha faydalı bir 
bina haline getirilebilir. Halkın bu gecekondu 
yönünden gösterdiği gayreti bir ölçüde takdir 
etmek de lâzımdır. Niye takdir etmek lâzım
dır? Mesken için büyük enerji sarf ederek bir 
yuvaya kavuşmak için gayrete gelmektedirler. 
Ama biz bu gayretleri bir planlı tatbikata sok
madığımız için, organize edemediğimiz için bir
birinin üzerino yığılan, ama sonradan yol, su, 
elektrik götürmek zorunda kaldığımız kötü bi
nalar halinde yaptırmak durumunda kalıyoruz. 
Bunu eğer planlı bir şekle sokarsak, bu bü
yük enerji hem organize etmiş, hem de bir ka
nala sokarak memleketin, gecekondulaşmasını 
önlemiş oluruz. 
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Değerli arkadaşlarım, belediyelerin imar 
faaliyetleri yönünden denetlenmesi zayıf olmak
tadır. Bunu bilhassa ben deprem sebebiyle Bur
dur'da müşahede ettim. Belediyeler seçimle ge
len müesseseler olduğu için çeşitli hoş görmeler 
içerisinde depreme müsait yapıları dahi, âfetler
de zarar görecek yapıları daha iyi murakabe et
memektedirler. Eğer Bakanlık bu imar tatbika
tını, kontrolünü, kuracağı devamlı teşkilâtlar
la üzerine alırsa çok daha yararlı sonuçlar alı
nacağı kanaatindeyim. Çünkü, belediyelerin 
bu tip tatbikatını başka yerlerde de görmek 
mümkündür; seçim arifesinde bakıyorsunuz ki 
birçok kötü inşaatlara ruhsat verilmektedir 
yahut da yapılmış olanlara iskân müsaadesi 
verilebilmektedir. Ama, Bakanlık bunu üzeri
ne alırsa sanıyorum ki, bu kötü tatbikat önle
necek ve Türkiye'de imar şartlarına uygun, sıh
hî şartlara uygun binalar yapmak imkân dâ
hiline girecektir. 

Yapı kooperatifleri çalışmalarım da organi
ze etmekte fayda vardır. Yapı, kooperatifleri 
çclk yerde, çok kere esas gayelerinin sınırını ta
şarak, tatbikatlarını uzun yıllara sirayet ettiren 
bir davranış içinde görünmektedirler. Yapı koo
peratiflerini iyi denetleyerek esas gayeleri içe
risinde kalmalarını sağlamakta fayda görmekte
yim. Bakanlığım bu konuda ilgili dairelerle de 
teşriki mesai ederek netice almasında fayda 
umuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Burdur'da deprem
de en çok zarar gören binalar, inşaat malzemesi 
baikımından kötü malzeme kullanılan binalar 
olmuştur. Bir taş çeşidi Burdur'da devamlı 
kullanılmış ve bu taş çeşidinden yapılan binala
rım çoğu yıkılmıştır. Demek ki, belediyeler en 
iyi taş çeşidini, en iyi inşaat malzeme çeşidini 
bulmakta ve kontrollü olarak kullandırmakta 
yararlı olamamaktadır. Bakanlık, çeşitli yerler
de bu inşaat malzemelerinden hangilerinin kul
lanılması daha faydalı görülmekte ise onun 
Ikullanılmasıını tavsiye edecek şekilde bir çalış
maya girmelidir. Burdur'da sanıyorum ki, yı
kılan binaların en az % 40 veya 50'si, mesa-
matlı bir taş cinsinin inşaatlarda, bilhassa temel
de kullanılması nedenine dayanmaktadır. Eğer 
kontrollü bir şekilde bu malzeme daha evvelden 
tespit edilebilse idi, Burdur depreminde bu ka
dar büyük sıkıntı doğmayacak idi. O bakımdan 
Sayın Bakanlığın, inşaat malzemesi yönünden 

araştırmalarını çok daha süratle yürütmesinde 
fayda görmekteyim. 

Arsa spekülâsyonları büyük ölçüde artmış
tır. Ömürlük tasarruflar, tarlalarda, arsa diye 
satılan tarlalarda kaybolup gitmektedir. Düşü
nünüz, ömrünün büyük kısmını Devlet memuri
yetinde vermiş olan bir emekli kimse eline geçen 
para ile bir konut yapmak istiyor, ama spe
külatörlerin kapattığı arsalardan ancak bir ta
nesini bulmak imkânına sahiptir. Bu büyük 
ömürlü tasarruflar tarlalarla heba olup git
mektedir. 

Altyapıyı hazırlayarak, - biraz evvel arz et
miştim, - altyapıyı hazırlayarak bu arsa spekü
lâsyonlarını önleyecek bir tatbikata geçmekte 
fayda var. Belediyeler sınırlarının dışındaki ge
niş boşlukları daha evvelden satmaılarak, Arsa 
ofisi eliyle satınalarak buraların ihtiyaçlı kim
selere arsa olarak satılmasında fayda görmek
teyim; spekülatörlerin bu kötü gayretlerini ön
lemek yönünden. 

Muhterem arkadaşlarım, sabırsızlığınızı yüz
lerinizden okumaktayım, gecenin (bu geç saatlerin
de daha fazla sizleri oyalamamak için sözlerime 
burada nihayet veriyorum, ilgili Bakanlık men
suplarına tekrar teşekkür ederim, bütçelerinin 
kendilerine hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
ederim; saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Yenipınar?... 
Yok, Sayın Hüseyin Abbas?... Yok. Sayın Meh
met Şemsettin Sönmez ... Yok. Sayın Hüseyin 
Balan?... Yok. Sayın Mehmet Türkmenoğlu?... 
Yok. Sayın Ahmet Buldanlı?... Yok. Sayın 
Şevket Yılmaz?.. Yok. Sayın Hasan Değer, bu
yurunuz. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Burada milletin temsilcisi olarak konuşuyo
ruz; adaleti arıyoruz. Bu adaleti biz kendimiz 
bulamazsak dışarıda vatandaş acaba nasıl bu
lur. Bunun üzüntüsü içindeyim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan 23 Ma
yıs 1971 tarihinde Bingöllülere hitaben, «En kısa 
zaman içinde yaralarınızı unutturmak, Bimgöl 
şehrini daha mamur hale getirmek için büyük ça
ba sarf edilecektir. Vatandaşlarımız kış gel
meden evvel meskenlerine kavuşacaklardır. Hü-
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kümet bütün gayreti ile bu konu üzerinde dur
maktadır. ve Bingöl'ün imarı için 500 milyon li
ra tahsis edilmiştir» demiştir. 

Sayın Başbakanın bu beyanatı afetzedeleri 
sevindirdiği gibi hepimizi de sevindirmişti. Va-
adedilen 500 milyon liradan ancak ve ancak 
% 50'si tahakkuk etmiştir. 

Sayın Serbülent Bingöl, 9 Şubattaki Meclis 
birleşiminde «Bingöl'de yerleşmeyen vatandaşı
mız, yol gitmeyen köyümüz kalmamıştır» de
mekle hangi yerleşmeyi kastetmiştir? Henüz 
muvakkat kabulü yapılmayan inşaatların bir
çok noksanlıkları mevcutken, kışın bastırması 
ile, Ramazana bir gün kala kur'a dahi çekilme
den vatandaş gelişi güzel ve ister istemez dert 
içinde bu binalara yerleşmiştir. Bunu mu kaste
diyor? Vatandaşın çektiği çileden sayın ilgilile
rin haberi var mıdır? İnşaatların noksanlığın
dan, soğuğa dayanamayacak hailde bulunan 
3 - 4 aile birleşerek her gün başka bir konut
ta kalmak suretiyle kışı atlatmak imkânları 
güçlükle bulmuşlardır. 

Hükümet, felâketzedelere nakdî, yiyecek ve 
hayvan yemi yardımı yapmış mıdır? Bu kış pre
fabrike konutlarda vatandaşın çektiği ıstırap
tan dolayı, bir daha halkı bu konutlara yerleş
tirmeyi düşünüyorlar mı? Bunları merak ediyo
rum. 

Köy yollan mevzuuna gelince: 
Sayın Bakan, 139 köy yolu için mi yoksa 

Bingöl'ün bütün köy yollarına izafeten, mi ko
nuşmuş ve yolsuz köy kalmadığını belirtmiş
tir? 

Bildiğim kadariyle Bingöl'de 403 köy var
dır. Bütün köyler az veya orta hasar görmüş
lerdir; bunun inkârına imkân yoktur. Ne var 
ki, bir kısım köylü hasar listesinin dışında kal
mış ve kendi imkânları içinde yerleşmeye gay
ret etmiştir. Bu yönden de 2 bine yakın vatan
daşın müracaatı değerlendirilmemiştir. Bu 
müracaatlar Sayın Bakanlıkta mevcuttur. 

Bu nedenle Genç ilçesi merkezinin % 40 ha
sar gördüğü 24 Mayıs 1971 tarihinde bizzat 
kaymakam tarafından ifade edilmiş olmasına 
rağmen, sonradan, kaza merkezi istasyon ci
varında mı yoksa Küpar'a uzanan yolun üze
rinde mi kurulsun diye halkın görüşünü benim
semeyen kaymakam, Genç'te çok az hasar oldu
ğuna dair bir rapor verip, birkaç evim hasar 
gördüğünü belirterek hakikati gizlemiştir. 

Sayın Bakandan bilhassa istirham ediyorum 
Yurt içi ve yurt dışından yapılan nakdî ve in
şaat malzemesi olarak yapılan yardımın değeri 
ne kadardır; buna ilâveten Hükümet ne kadar 
yardım yapmıştır? Keza inşaatı bitmeyen konut
lar ve şehir suyu 1972 yılında bitirelecek midir, 
bitirilmesi için Bakanlıkça yapılan yatırım ne 
kadardır? Ayrıca, bitirilmesi hususunda temi
nat verebilir mi? Bu hususun açıklanmasında 
lüzum görüyorum. 

Sayın milletvekilleri, deminden beri izahı
na çalıştığım bu önemli hususlara Hükümeti
mizin gereken önemi vermediğini esefle müşa
hede etmiş bulunuyorum. Hükümetin takibet-
tiği politikayı, «güdümlü politika» dan başka 
türlü mütalâa etmek mümkün değildir. Zira bu
günkü Hükümet biraz daha iş başmda kalabil
me arzusu ile idarei maslahatçılığı benimsemiş 
durumdadır. 

Sayın Başbakan Nihat Erim, partiılerüstü 
Hükümet kurduğunu ilân eder; fakat öte yan
dan dönüp, partileriçi örtük kapıların arkasın
da saatlerce çaba sarf ederler. Bir müddet ev
vel şu kürsüde, haklarında, olmadık şeyler söy
lediği şahıslan ertesi günü dönüp kucaklar, bağ
rına basar. Bu jest, siyasî mizaç veya karak
ter modası mıdır? Buna bir türlü akıl erdirmek 
mümkün değildir. Daha doğrusu sarf edilen bu 
gayreti «mevki yansı» ndan başka türlü değer
lendirmek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, İmar ve İskân Bakan
lığının 1972 yılı Bütçesinin, memleket ve mille
timiz ve Bakanlık camiası için hayırlı, uğur
lu olmasını Yüce Tanndan niyaz eyler, hepi
nizi saygı ile selâmlanın. (D. P. sıralanndan al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Bilgin, buyuru
nuz. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Eğer Bingöl davası polemik mevzuu olmasay
dı gecenin bu saatinde söz alarak sizleri, din
lemek sıkıntısına sokmazdım. 

Malumuâlileri olduğu veçhile, Osmanlı im
paratorluğu, kendini savunamayacak hale ge
len bir orduya yardım etmek yüzünden kurul
muştu. 

Şu Meclis içerisinde, karşımızda gördüğü
müz memurlar da aynı şekilde kendilerini mü-
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dafaa edemeyecek durumdadırlar; ama şu kür
süden, başından sonuna kadar Bingöl'ün dava
larını takilbeden bir milletvekili olarak şu ce
fakâr memurların hareket tarzını gördüm. Her
kesin Bingöl'den kaçmak için çare aradığı bir 
devirde bunlar, Bingöl'e hizmet götürmek için 
koştular. 

Evvela şunu belirtmek isterim ki, Bingöl'ün 
kadastrosu yoktu, imar planı yoktu, köylerine 
giden yolu yoktu. Bütün bunlar planlandı ve 
Bingöl'e mümkün olduğu kadar götürüldü; ama 
bunu ifade ettiğim zaman «Bingöl'üm her der
dine deva bulunmuştur» demek istemiyorum. 
Elbette Bingöl'de yapılacaklar çoktur. Bunla
rı, Sayın Bakanın ve şu erkânın, Bingöl'e bun
dan sonra da hizmet götüreceğine ve bundan 
daha âlâsını yapacağına, 20 nci asra yakışır bir 
Bingöl yaratacağına kani olarak söylüyorum 

Bizde, malesef gerek siyasî hayatta ve gerek
se sair hayatta başkalarını kötülemek suretiyle 
daha yüksek mevkilere çıkmak veyahut kendi
sini iyiye götürmek modası ortaya çıkmıştır. Za
man zaman bu devam etmektedir. Bunu, kökün
den silip atmamız icabettiği kanaatindeyim. 

Elbette hatalarımız olacaktır. Burada konu
şanların hatası yok mudur, benim hatam yok 
mudur ve şurada herkesin hatası yok mudur, 
hatasız tek insan gösterilebilir mi? Elbette her
kesin hatası vardır; ama mühim olan bu ha
taları azaltmak ve hiç olmazsa en az hata eder 
duruma gelebilmektir. Binaenaleyh her şeyden 
önce - tabiri caizse - «Sezar'ın hakkını Sezar'a 
vermek» lâzımdır. 

Yapılanlar elfoette az görülecektir. Bingöl 
Milletvekili olarak, Bingöl'e yapılanları elbette 
az görürüm, ve bunu bütün memleket sathına 
da teşmil ederim; ama şunu da unutmamak ica-
beder ki, bu memurların ve şu memlekette hiz
met gören bütün bakanların, bu hizmetleri, bü
tün vatan sathına götürdükleri bir hakikattir. 
Her gün bunları rahatsız ettiğimiz de bir haki
kattir. Onları âdeta çalışamaz hale getirdiğimiz 
de bir hakikattir; fakat bütün bunların yanın
da vazifelerini ifa etmek için birbirleriyle yarış
malarını da kabul etmemiz icabetmektedir. Ki
me vazife verilirse, en iyisini yapmaya çalışaca
ğını katiyetle takdir ediyorum ve ben buna 
kaniim. Eminim ki, bakanından, en az hizmet 
düşen bir memuruna kadar, hepsi şu memleket-
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te, memleketi bir Amerika, Avrupa seviyesine 
çıkarmak için ellerinden gelen gayreti göstere
ceklerdir ve göstermişlerdir; ama memleketin 
imkân ve şartları, Devletimizin içinde bulun
duğu durum nazarı itibara alınırsa, bunların 
yerine kimler gelirse gelsin yine aynı duruma 
düşeceklerini de unutmamak gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, toparlayın lüt
fen. 

MEHMET BİLGİN (Devamla) — Toparla
yacağım Sayın Başkanım. 

Ben şahsen Bingöl Milletvekili olarak, bun
dan önceki bakanın, bugünkü bakanın ve bun-
daîı sonra gelecek bakanların da Türk millî ha
yatına ellerinden geldiği kadar, bilgilerinin vu
kufu nispetinde en iyi hizmeti getireceklerine 
inanıyorum ve yine Türk memurlarının bütün 
Türkiye sathında en iyi vazifeyi ifa etmek için 
bütün hayat şartlarını hiçe sayarak, âzami gay
ret ve fedakârlıkla çalışacaklarına inanıyorum. 
Şuna da katiyetle kaniim ki, Bingöl'ün aksak 
taraflarını Sayın Bakanımız herkesten daha iyi 
bilmektedir ve önümüzdeki yıl içerisinde de 
kendine düşeni... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Kimi kas
tediyorsun? Ben bir milletvekili olarak görüşü
mü ifade ettim; sen kimi kastediyorsun? 

(BAŞKAN — Sayın Değer, otur kardeşim. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sen kimi 

kastediyorsun, onu söyle. 
BAŞKAN — Sayın Değer, otur rica ederim. 

Sizinle ne alâkası var? 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Niçin?... 

Ben bildiğimi konuşurum. Ben istediğimi konu
şurum, o sizi alâkadar etmez. 

BAŞKAN — Şaşırdınız galiba?... Sizin ko
nuştuklarınızla bu konuşmanın ne alâkası var? 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Çok ayıp 
be... 

BAŞKAN — Sayın Hasan Değer, ne alâka
sı var? Siz evvelâ doğru dürüst dinleyin de... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Ben doğ
ru dürüst bildiğim için söylüyorum. 

BAŞKAN — Neyi biliyorsunuz? Sizi muha
tap almadı, rica ederim yerinize oturun. Bu şe
kilde müzakere yok. Çok rica ederim... Bu se
fer çok fazla tolerans gösterdik. Rica ederim bu 
şekilde müzakere yok Burası Mecliö... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Başkan, 
burası okul değil. 
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BAŞKAN — Burası Meclis, burası Meclis... 
Burası Meclis... Hatip konuşurken böyle fevrî 
hareket edemezsiniz. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Burası 
Adalet Partisi Büyük Kongresi değil Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Bak şimdi... Laf etti, laf etti. 
Laf, laf... 

Ne söylediğinizi bilmiyorsunuz Sayın Hasan 
Değer. 

Hatip ne Söylüyor, siz ne diyorsunuz... Si
zinle ne alâkası var Ağzına sizin isminizi almış 
değil. Kendi kendinize kalkıp bağırıyorsunuz. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, ben Bingöl milletvekili değilim. Bir siya
set için söylemedim. Anayasanın amir hükmüne 
göre görüşümü ifade ettim. 

BAŞKAN — Sizden bahsetmiyor beyefendi, 
oturun. Sizden bahsetmiyor, sizinle alâkaisı yok. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Ben na
sıl bahsettiğini biliyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgin. 
ıSiz lütfen bu müdahaleye cevap vermeyiniz, 

ben konuşmayı çok dikkatle takibediyorum. Siz 
kendinize göre beyanınızı toparlayınız bitiri
niz. 

MEHMET BİLGİN (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, Sayın Başkanın da müsamahasına 
sığınarak bir hususu belirtmek isterim. Fıkra 
bu ya, Timurlenk zamanında bir zat diyor ki, 
«Sevgilimin bir bakışma Semerkant ve Buha-
ra'yı feda ederim.» Timurlenk der ki, «Bunu 
getirin göreyim. Bu ne demek? Ben bir kolla 
bir ayak verdim, bu kadar insan feda ettim ve 
nihayet Semerkant ve Buhara'yi alabildim.» 
Nasıl oluyor ki, sevgilisinin bir bakışma Semer
kant ve Buhara'yı feda ediyor, getirirler hu
zura... 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, kısa kesin bunu 
lütfen, rica ediyorum. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Müddet 
uzundur Sayın Başkan, konuşabilir. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Değer, yaptıkla
rınızdan fevkalâde pişmanlık duyacaksmız... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, 10 dakika bitmiştir. Ben 10 dakika konuşa
bilmek için burada 4 saat bekledim. 

BAŞKAN — ıSiz, 5 dakikalık konuşma hak
kınız üzerine 21 dakika konuştunuz, burada za

bıtta musaddak. Hakkınıza razı olmuyorsunuz, 
haksızlığınızı biliyorsunuz, kendi menfaatinizi 
düşünüyorsunuz. Başkanın menfaatini düşün
müyorsunuz. Benim bu Mecliste menfaatim, 
Meclîsi en iyi şekilde idare etmektir. Siz ona 
yardımcı olmakla mükellefsiniz... 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — O halde 
siz bana müsamaha ettiniz. 

BAŞKAN — Başkana hepiniz yardımcı ol
makla mükellefsiniz. Ben burada milletin kür
süsünden Meclis idaer ediyorum. Oturun yerini
ze, oturun yerinize. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Ben, mah-
kemei kübrada hesap verebilecek bir kimseyim. 
Bir menfaat bekleyecek şerefsiz bir milletvekili 
değilim... 

BAŞKAN — Çok rica ederim. 
HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Ben rica 

ederim. 
BAŞKAN — Ne yaptığınızın farkında mısı

nız? Yaptığınız haksızlıklar gece rüyanıza gire
cek, tüm beyanlarınızın haksız olduğunu yarın 
göreceksiniz. 

Buyurun Saym Bilgin, lütfen bitiriniz, rica 
ediyorum. 

MEHMET BİLGİN (Devamla) — Bitiriyo
rum. 

Efendim, Şirazî huzura çıkarılır, koca bir 
salon, ta köşede duruyor ayakta, Der ki, «tSadî 
sen misin?» «Evet» der abdiâciz. Der ki, «Böyle 
bir söz söylemişsin doğru mudur?» - Vaktinizi 
almamak için gayet kısa söylüyorum - ... 

BAŞKAN — Lütfen kısa ve bitiriniz, kim
senin ne dediği belli değil, 

MEHMET BİLGİN (Devamla) — Der ki, 
«evet» «Ben bir kolla bir bacak verdim, burayı 
aldım, bu ne cömertlik» Fakat bunu daha önce 
takdir eden Sadî, o devre göre bir entari giy
miş, bir iplik çekseniz 40 yama dökülür, «onun 
için halimiz bu ya» demiş... 

BAŞKAN — Şimdi son olarak... 
MEHMET BİLGİN (Devamla) — Şimdi son 

olarak şunu söylüyorum. Anlayan kendisine gö
re çok şey çıkarır. Efendim, ben tekrar söylü
yorum, bir Bingöl Milletvekili olarak yapılan
ları küçümsemiyorum; fakat bununla beraber 
kâfi görmüyorum. Bingöl'ün elbette su derdi 
vardır. Saym Bakanımız bu su derdini öyle hal
ledecektir ki, ben ona inanıyorum. Bingöl, artık 
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Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden bir da
ha su istemeyecektir. Bu da, biraz önce arkada
şımın belirttiği gibi Metan suyudur. Oraya ge
lirse, Bingöl ne kadar büyürse büyüsün, yine 
de artık bir daha su istemez. 

Yolların İse, bir kısmının yapıldığını elbette 
ki, 1972 yılı içerisinde... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, cümlenizi bağ
layınız. 

MEHMET BİLGİN (Devamla) — Son cüm
leyi söylüyorum. Sayın Başkanım, bunları bağ
lamak için söylüyorum. 

1972 yılı içerisinde de bunun yapılacağını, 
prefabrik evlerin de Bingöl'ün coğrafî şartına 
ve iklimine uygun hale inkilabettireceğino de 
kaniim. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
gecenin bu saatinde bölgemin, bilhassa bölgeme 
inhisar eden bir konuşmayı yaptığım için sizle
re teşekkür eder, Sayın Başkanın da bana bu 
sözü verdiği için kendilerine teşekkür etmeyi 
bir vazife sayar ve sayın milletvekillerinin de 
bunu başka türlü anladığını beyan ederek, hu
zurunuzdan hürmetle ayrılırken, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çok 
şey söylemek mümkün; fakat bir şey söyleme
meyi tercih edeceğim. 

Şu anda Sayın Zekeriya Kürşad vardı sıra
da, işaret ettiler, söz istemekten vazgeçtim de
diler. Söz isteyen de yok... 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — O 
halde lüzum yok. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lüzum 
olup olmadığım takdir edeceğim. 

Söz isteyen sayın üye?.. Yok. Yazılı olarak 
kimse söz istemediğine göre, imar ve iskân Ba
kanlığının 1972 yılı Bütçesi üzerinde söz iste
yen bulunmadığından, bölüm ve maddelere ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm ve maddeleri okutuyorum : 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 67 703 934 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 460 895 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 237 152 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 86 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HACAMALARI 
21.000 Etüt ve proje giderleri 12 620 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 188 161 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 580 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 40 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 6 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 282 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 10 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle 1972 yılı İmar ve İskân Bakan
lığı Bütçesi Meclisimizce kabul edilmiş bulun
maktadır. inşallah, memleket ve millet yararına 
olur. 

Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı, sıra sayısı 476'da kayıtlı. Yapılan açık 
oylamaya 195 üye katılmış, 184 kabul, 10 ret, 1 
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çekinser çıkmıştır. Gelecek Birleşim oylama tek
rarlanacaktır. 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı, sıra sayısı 481'de kayıtlı. Yapılan açık 
oylamaya 195 milletvekili katılmış, 184 kabul, 
10 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Oylama gelecek 
Birleşim tekrarlanacaktır. 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanu
nu tasarısının yapılan açık oylamasına sıra sa
yısı 484,te kayıtlı 197 üye katılmış, 186 kabul, 
10 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Oylama gelecek 
Birleşim tekrarlanacaktır, 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısının sıra sayısı 483 'te kayıtlı -
yapılan açık oylamasına 196 milletvekili katıl
mıştır. 185 kabul, 10 ret, 1 çekinser oy çıkmış
tır. Oylama gelecek Birleşim tekrar yapılacak
tır. 

Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının yapılan açık oylamasına sıra 
sayısı 485 kayıtlı 201 milletvekili katılmıştır. 
190 kabul, 10 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Oy
lama gelecek Birleşim tekrarlanacaktır. 

Sıra sayısı 482'de kayıtlı, İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe kanunu ta
sarısının yapılan açık oylamasına 205 milletve
kili katılmış, 194 kabul, 10 ret, 1 çekinser oy 
çıkmıştır. Oylama gelecek Birleşim tekrar yapı
lacaktır. 

Sıra sayısı : 487'de kayıtlı, Karayolları Ge
nel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanun tasarısı
nın yapılan açık oylamasına 204 milletvekili 
katılmış, 192 kabul, 11 ret, 1 çekinser oy çık
mıştır. Oylama gelecek Birleşim tekrar yapıla
caktır. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının yapılan açık 
oylamasına 207 milletvekili katılmış, 196 kabul, 
10 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Oylama gelecek 
Birleşim tekrarlanacaktır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe ka
nun tasarısının, - sıra sayısı 490'da kayıtlı - ya
pılan açık oylamasına 207 milletvekili katılmış, 
195 kabul, 11 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Oyla
ma gelecek Birleşim tekrarlanacaktır. 

Sıra sayısı 480'de kayıtlı, Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe ka-
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nunıı tasarısının yapılan açık oylamasına 209 
milletvekili katılmış; 197 kabul, 11 ret, 1 çekin
ser oy çıkmıştır Oylama gelecek Birleşim tek
rarlanacaktır. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının 
- sıra sayısı 478'de kayıtlı - yapılan açık oyla
masına 206 milletvekili katılmış; 195 kabul, 10 
ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Oylama gelecek Bir
leşim tekrarlanacaktır. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının - sıra sayısı 498'de kayıtlı -
yapılan açık oylamasına 207 milletvekili katıl
mış, 197 kabul, 8 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. 
Oylama, gerekli çoğunluk sağlanamadığı cihet
le gelecek Birleşim tekrarlanacaktır. 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının - sıra sayısı 499'da kayıtlı -
yapılan açık oylamasına 205 milletvekili katıl
mış, 196 kabul, 8 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. 
Gerekli çoğunluk sağlanamadığı cihetle gelecek 
Birleşim tekrar oya sunulacaktır. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısının - sıra sayısı 500' 
de kayıtlı - yapılan açık oylamasına 206 millet
vekili katılmış, 196 kabul, 8 ret, 2 çekinser oy 
çıkmıştır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı ci
hetle oylama gelecek Birleşim tekrarlanacak
tır. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın - sıra sayısı 501'de kayıtlı - açık oylaması
na 204 milletvekili katılmış, 194 kabul, 8 ret, 2 
çekinser oy çıkmıştır. Yapılan açık oylama so
nucunda gerekli çoğunluk sağlanamadığı cihet
le, oylama muamelesi gelecek Birleşim tekrar
lanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 21,45'e geldi, 
aslında 19,30'da Birleşimi kapatmamız gereki
yordu, uzun sürdü. 

Bu sebeple, 26 Şubat Cumartesi günü saat 
09,00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 21,45 
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Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhalttin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Hjumdi Hamamcıoğîu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Abdullah Naei Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Aitmabaş 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 195 

Kabul edenler : 184 
Reddedenler : 10 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 247 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul 
Mehmet Nurettin 
Sandıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğliu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzfean 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Ibrahiim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlıı 
Zekiye Gülsen 
Mesuit HulM önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Bahzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Neemettân Gönenç 

edenler] 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karaca§ehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkarı 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) 
Darendelioğlu 

Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
İsmail Hakkı Tekinel 
Nainıe İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Reşit Üilker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Ali Nalki Uner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Engun 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erfbek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan D aut 
Kâmü Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Ay bar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nh 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Ba-şer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlv 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinei 

Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaaı 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kaz-ova 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Ahmet Şenıer 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

[Reddeden] 
ÇORUM 

İhsan Tombug 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Mustafa Kuibilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

[Çekinser] 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay "1 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

-— 
Yekûn S 
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Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Orai 
Ahmet Tıopaloğlu 
Husumettin Uslu 
Şevket Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Hamıdi Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulustoy 

ANKARA 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemaü Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeûd Altusnbaş 
İbrahim Aytaç 
Oİhat Bilgehan 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğılu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 195 

Kabul edenler : 184 
Reddedenler : 10 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 247 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barias Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgu't 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülseın 
Mesuıt H u M önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
-S 

Ali NaM UTusoy 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat E g ü i 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
IJhaTnj, Ertem 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
t. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 

Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
ismail Hakkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Bmhanettiin Asutay 
Münir Daldal 
Ali.Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Ali Natıd üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçulaı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avsargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakfboğiu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil Şaihinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ tmamoğlu 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zefkeriya Kürıad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 

Ferda Güley 
RİZE 

Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orham öztrak 

j TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincioğhı 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmettin Cevheri 
BaJhni Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasız-oğlti 

VAN 
Mphmpf Salih Yıldi7 J.T.LC11ILLC u kJdO-i i l X lJ.vli.ZJ 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

İhsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELÂZIĞ 
Sa^et Güldoğaa 

GAZİANTEP 
Mehtaet Kıflıç 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Mustafa KuibMay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

[Çekinser] 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 | 
Hı itay 1 i 

Kocaeli l 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 6 
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İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısınla verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâıhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaüoğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

AFYON KAEAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Haımdi Hamameıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Mustafa Maden 
Şinası özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Öihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
197 
186 
10 
1 

245 
8 

[Kabul edenler] 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Ahmet Çakmak / 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küıntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülser 
Mesuit HıılM önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali Nalri Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehamet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savca 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Naci Gacuroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet ipek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
îlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı < 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
İsmail Halbkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMfit 
Burhanettün Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdettn 
Coşkun Karagözoğlu 
Keımal önder 
Ali Nalkd Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
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M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğhı 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil Şahin'oğılu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ tmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet ö/dal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kır atlı oğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacı oğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya öndeı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan BMncioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Bahiri Karaikeçild 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

[Reddedenler] 
ÇORUM 

İhsan Tombug 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Mustafa Kulbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 

RlZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

[Çekin ser) 

. SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 I Kocaeli L 
Diyarbalkır 1 Malatya 1 
Edirne 1 I Nevşehir 1 
Elâzığ 1 j — 
Hatay 1 Yekûn 8 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının ıaçık oylamasına verilen oyların 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin TMu 
Şevket Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinç er 
Haımıdi Hamajmcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeiki Altumbaş 
ibrahim Aytaç 
öihat Bilgefhan 

sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 196 

Kabul edenler : 185 
Reddedenler : 10 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 246 

Açık üyelikler : 8 

(Çoğunluk yoktur.) 

[Kabul 
BÎLECÎK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özfoey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuit HulM önür 

ÇANKIRI 
Hazım. Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
AbdMlâtıif Ensanioğlu 

edenler] 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
ilham i Ertem 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet ipek 
Abdullah tzmen 
Î.Kayhasn Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Kösetoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Ibrahimı Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
ismail Hakkı Tekinel 
Naime İkbal Tdkgöz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhanettiin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Ketm'al önder 
Ali NalM Ün«r 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 
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KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
ihsan Kabadayı 
Bahri Dağdaş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil Şahin oğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Akçal ( 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
ismet Yalçmer 

SÎÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Ako-v* 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya önder 

Mustafa Timisi 
TEKİRDAĞ 

Orhan öztrak 
TOKAT 

Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 
Ahmet ihsan Birincik)ğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmettin Cevheri 
B^hni Karakc-çiili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızsoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

[Çekinser] 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğm 

[Açık üyelikler] 

KONYA 
Mustafa Kufbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 
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Hacetttepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Se'lâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yıknaz 

AFYON KARAHÎSAB 
Hasan Dinçer 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali thsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Musltafa Maden 
Şinasi özden oğlu 
H. Turgut Toker 
Ceaıgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasam Ali Gül e anı 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
ibrahim Aytaç 
Oihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 201 

Kabul edenler : 190 
Reddedenler : 10 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 241 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin . 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğhı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul "Mat 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmıet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilld 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

edenler] 
EDİRNE 

llhami Ertem 
ELÂZIĞ 

Hayrettim Hanağası 
ERZİNCAN 

Naci Yıldırım 
ERZURUM 

Naci Gacınoğhı 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah îzmen 
I. Kayhan Nadpoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zcydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğîu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 

Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
ismail Hakkı Tekinel 
Naime İkbal Tofkgöz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burlıanıettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Ali Naiki Ün er 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis KoÇulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğru 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avsargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
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Vedat Ali Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Âtagün 
Feyzuliah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Erigdtn 
Sadi- Koç.a§ 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daııt 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Zekeriya Künşad 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİÖDB . 
H. Avni Kavuraıacıoğk 
M. Nuri Kodamanoğlu 
M'evlût Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Boızatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birdncioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Ba'hrd Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Kevni Nedimoğlu 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELÂZIĞ 
Sanıet Güldoğan 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

[Çekinser] 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Açık üyelikler] 

KONYA 
Mustafa Kuibilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 

RİZE 
Hasan Basıri Alibayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 
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İktisadî ve Ticari İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına vetrilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaıloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılma* 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Haımdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANILARA 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
205 
194 

10 
1 

237 

[Kabul edenler] 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbcy 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilü 
Abdüllâtdf Enısarioğlu 

Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karaca§ehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemısettin Sönmez 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet ipek 
Abdullah İzm en 
t. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
ismail Hakkı Tekine! 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhanettnn Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Ali NaM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
îsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydîbeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

— 359 — (6) 
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M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanikçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergim 
ihsan Kalb adayı 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

T T J V m A TTTT" A 

KÜTAHYA 
Ali Erhek 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Götçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa, Orhan Daııt 

çoı 
ihsan Toml 

DlYAR 
Hasan Değ 

ELİ 
Samet Gült 

Kâmil Şahinoğlu 
MARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
S ey fi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bnldnnlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağa oğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratboğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurma cıoğlıı 
M. Nuri Kodamaııoğlu 
Mevlüt Oeakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

Memduh Ekşi 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Akçal ' 
Salih Zeki Köseoğl 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet N'ebil Okt 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koral tan 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Ti m isi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

[Reddedenler] 
HJM 
)U§ 

BAKIR 
er 

LZIĞ 

loğan 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

KOOAELÎ 
Vehbi Engiz 

Ll 

ay 

îsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlıı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantüık 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmetlttin Cevheri 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

KONYA 
Mustafa Kufbilay Imer 
Necati 

Hasan 

Kalaycıoğlu 
RlZE 

Basri Alfcayrak 
SAKARYA 

M. \^edat önsal 

[Çekin ser] 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edinne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

] 
1 
1 

_^ 
8 

»•-« 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 

ADANA 
Cevdet Akçak 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğhı 
H. Turgut Tokar 
Cöngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
ibrahim Aytaç 
Oahat Bilgehan 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San^ 
dıkçıoğllu 

kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyaıılar 

Açık üyelikler 

[Kabul t 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğnil Mat 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt HulM önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali Nakİ Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emjin Durul 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgilM 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

— 3 

450 
204 
192 
11 
1 

238 
8 

ıdenler] 
EDİRNE 

llhamp. Erteni 
ELAZIĞ 

Hayrettin Hanağası 
ERZİNCAN 

Naci Yıldırım 
ERZURUM 

Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacagehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemıseıttin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zcydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

ÎÇBL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 

61 - (7) 

(Çoğunluk yoktur.) 

Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
?\Turi Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
ismail Haikkı Tökincl 
Naime İkbal T ok göz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhanettiin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Ali Naıkd Ün er 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Ktmal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergum 
ihsan Kabadayı 
Baıha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Taihsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erlb©k 
ilhan Ensoy 

MALATYA 
Hakkı Göfcçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil Şahinoğlıu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ tmamoğlu 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

Mehmet özdal 
MARDİN 

Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nh 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaöğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başetr 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Naci Çerezci 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

Hamdi Maj iden 
RİZE 

Erol Akcal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit B'ozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

[Reddeden] 
ÇORUM 

ihsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELÂZIĞ 
Samıet GülcLoğ'an 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Reşit Ülker 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 
Vehlx Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 

KONYA 
Mustafa Kuıbilay im er 
Necati Kalaycıoğlu 

' RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat C 

[Çekinser] 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Açık üyelikler] 

Bursa , 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli J 
Malatya 1 
Nevşehir 

Yekûn 8 

)nsal 

ı>e~o 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen açık oyların 
sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsaım ettin Uslu 
Şervfoeıt Yılmaz 
AFYON KARAHESAR 
Hasan Dinçer 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali îhsam Ulubahşi 
Kâzım. Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 1 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Ceaıgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeiki Altuınbaş 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgelhan 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 207 

Kabal edenler : 196 
Reddedenler : 10 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 235 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyfcıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çil oğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Bari as Kimtay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuit Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiM 

— a< 

Abdiüllâtif Eınsarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Naci Gaeıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztiürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlıı 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

53 — (8) 

İÇEL 
Mazhar Ar ikan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 

Haydar Özdemir 
İsmail Haikkı Tekine] 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Keımal önder 
Ali Nakd Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yel tekin 
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KASTAMONU 
Mehmet Seydifbeyoğlu 
Mustaıfa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah ÇanJkçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Engun ' 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erkek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

ÇORUM 
İhsan Tomjbus 

DİYARBAKIR 

Hasan Değer 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zakeriya Kürşad 
Mehmet Öz>dal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nh 
Ali Değerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Ayni Kavunmacıoğlu 
M. Nuri Kodamaımoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

S'AMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltatn 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Sqmet Güldoğan 

GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç ' 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Reşit Ülker 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

[Ç ekin ser] 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli i 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn S 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Bahra KaraikeçdM 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

KONYA 
Mustafa Kubilay İmer 
Necati Kalaycıoğlu 

RİZE 
Hasan Basri ALbayrak 

» > • • • < « 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunduk yoktur. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. ıSalâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topal oğlu 
Hüsamettin Usilu 
Şerket Yılmam 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Hamıdi Hamamcıoğlu 
Aid İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut^ Tokeır 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe , 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
öühat Bilgeûıan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 207 

Kabul edenler : 195 
Reddedenler : 11 

Çekinserler ; 1 
Oya katılmıyanlar : 235 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim. öktem ( 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsıeoı 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiM 
Abâüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldıran 

edenler] 
EDİRNE 

llhami Ertem 
ELÂZIĞ 

Hayrettin Hanağası 
ERZİNCAN 

Naci Yıldırım 
ERZURUM 

Naci Gaeiroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi üztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halü Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğhı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 

Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
tsımail Haikkı Tekine] 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Ali Nalkd. Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşangil 
M. ŞeVket Doğan 

Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
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Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyızullah Çarılkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğhı 
Orhan Okay 
Tahsin Yıimaız öztuııa 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Göfcçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 

ÇORUM 
ihsan Tom;buş 

DİYARBAKIR 
Haısan Değer 

ELÂZIĞ 
Sa^e t Güldoğan 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmaeıoğru 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
ismet Yalçıner 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit B azatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet HİLmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılııç f 

İSTANBUL 

M. Ali Aybar 
Reşit Ülker 

KOCAELİ 

Veihbi Engiz 

KONYA 

Mustafa Kuibilay Imer 

[Çekinserler] 
SAMSUN 

Bahattin Uzunoğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir . 1 

— 
Yekûn 8 
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Mehmet Kazova 
TRABZON 

Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Blirincioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Bahni Karaıkeçıilii 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karafcaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Necati Kalaycıoğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasansma kullanılan açık 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattim Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

AFYON KARAHtSAR 
Hasan Dinçer 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali ihsan Ulmbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih. Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgetfıan 

oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 209 

Kabul edenler : 197 
Reddedenler : 11 

Çdkinserler : ]j 
Oya katılmıyanlar : 233 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim ökteım 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önür 

• ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 
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DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Malit Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

7 - (10) 

Yusuf Uysal 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
İsmail Ha'kkı Tekine! 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

tZMÎR 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdeım 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Ali NaJkd Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 
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KASTAMONU 
Mehmet Seydiheyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakilboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
ihsan Kabadayı 
Ba ta Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Haıkkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELAZIĞ 
Samet Güldpğan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil Şahinıoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ îmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğhı 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Enol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Tinıisi 

TEKİRDAĞ 
Mevlüt Ocakçıoğlu | Orhan Öztrak 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç 

İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 
Reşit Üllkeı 

KOCAELİ 

Vehbi Engiz 

KONYA 
Mustafa Kulbilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 

(Çekinser) 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli L 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn 8 
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TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arsiantürk 
Ahmet ihsan Birinci'oğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karak'aş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

RİZE 

Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 

M Vedat önsal J.TA . T \j \A. Cv V \*r -L-10 C* J. 
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Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Mü dürlüğü 1972 yılı Bütçe kamın tasansma verilen 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdat Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Torpaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinç or 
Hamdı Hamamcıoğlu 
Ali İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Mustafa Mad«n 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılnıaa 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Öihat Bilgettıan 
Ahmet İhsan Kırımlı 

oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 209 

Kabul edenler : 195 
Reddedenler : 10 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıy anlar : 236 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Biııay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 'T ' 
M. Şükrü Kiykıogîu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALB 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
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Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz • 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
» "I • "\7"«1 

Alı Yılmaz 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

9 - (11) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Gkyayu? 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Daren-
delioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
İsmail Halkkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebi/t Yurdoğlu 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Nadiri Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Ali Nalki Üner 

KARS 
Lâtif A'küzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güvem 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 
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KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
T. Doğan Avşaroğlu 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan -
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun .. 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erkek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

ÇORUM 
İhsan Tomiraş 

ELÂZIĞ 

Samet Güldoğan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zckeriya Kürş-ad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
S ey fi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı • 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

&UŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevrut Ocaıkcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Momduh Ekşi 
Ferda Güley 
Haımdi Mağden 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Kös e oğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
İsmet Yalçmer 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Sclâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya öndeı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç 

İSTANBUL 

Mehmet A] i Aybar 

Reşit Ülker 
KOCAELİ 

Vehbi Engiz 
KONYA 

Mustafa Kuibilay İmer 

[Ç&kinser] 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 

Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mıehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Blirincioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karafoaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Necati Kalaycıoğlu 
RlZE 

Hasan Baısıri. Albayrak 
SAKARYA 

M. Vedat önsal 

(H) 



M. Meclisi IB : 49 25 . 2 . 1972 O : 2 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : 

Oy yerenler : 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 
Açık üyelikler : 

450 
207 
197 

8 
2 

235 
8 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulus oy 

ANKARA 
Mustafa Maden 
Şimasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gül can 

ARTVİN 
.Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgelhan 
Ahmet İhsan Kırımlı 

- . 371 — (12) 

Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Hehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavnzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesmt HulM önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali Nalri UTusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 

Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necasettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Naei Gaeıroğlu 
Gıyasettin Karaoa 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
I. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa. Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu ' 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
ismail Hakiki Tekinel 
Naime İkbal To-kgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Ali NaM Uner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 



KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğlıı 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Se»ai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Talhsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Göfcçe 
Ahmet Karaaslan 
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TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Biirincioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Ncomettlin Cevheri 
Bahni Karaikeoild 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Oahit Karakaş 
S. Tekin Müffcüoğlu 
Kevni Ncdimoğlu 

KONYA 
Mustafa Kübilay tmer 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DİYARBAKIR 
Haısan Değer 

, 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Samet Güldoğan 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

[Açık 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

üyelikler] 
1 
-t • 
o. 
1 
1 
1 

Kocaeli i 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 8 

..»• «•»««« 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil Şahinoğlu ' 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nh 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlı. 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Eksi 
Ferda Güley 
Hamdı Mağden 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
ismet Yalçmer 

ŞtlRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Samet Güldoğan 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 
SAMSUN 

Bahattin Uzunoğlu 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

[Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

••»• « • » « « « 
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Ege Üniversitesi 1791 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının açık oylamasına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayışa : 450 
Oy verenler : 205 

Kabul edenler : 196 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıy anlar : 237 

Açık üyelikler : 8 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâha ttdıı Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Haım'di Hamaımcıoğlu 
Ali ihsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Ceaıgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahitt Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Ahmet İhsan Kırımlı 

[Kabul 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt HulM önü* 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
AH Uslu 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldıran 

EDİRNE 
I]hami Ertem 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğu2 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

Yusuf Uysal 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
İsmail Halkla Telan el 
Naime ikbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

IZMlR 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
AK Naili Erdem 
Öoşjkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Ali Nelai Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koe.ulu 
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K©mal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğhı 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğltı 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
ilhan Ersoy 

ÇORUM 
ihsan Tomjbuş 

DİYARBAKIR 
Hajsan Değer 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil Şahiıw)ğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmaınoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Şeviki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Burdauh 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlıı 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Korlamanoğlu 

Mevlüt Ocajkcıoğlu 
ORDU 

Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güiey 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Akça) 
Salih Zeki Küseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Knle 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Saimıet Güldoğan 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç. 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

[Çekinser] 
SAMSUN 

Bahattin UzunoğJu 

[Açık Üyelikler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karaka;» 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

KONYA 
Mustafa Kuibilay Imer 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunda değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunıhi'k yoktur.) 

ADANA 
CeVdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yıknaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Haımidi Hamaımcıoğlu 
Ali ihsan Ultıbahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYÜIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgelhan 
Ahmet ihsan Kırımlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 206 

Kabul edenler : 196 
Reddedenler : 8 

Çekimserler : 2 
Oya katümıyanlar : 236 

Açık üyel'Mer : 8 

[Kabul edenler] 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BÎLEClK 
Sadi Binay 

BlNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü KiVkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat ' 
ibrahim Ö.ktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilll 

Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
îlhamji Ertem; 

ELÂZIĞ 
Hayrettiin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naei Yıldırım, 

ERZURUM 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Ca.vit Okyayuz 

İSTANBUL 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
ismail Hafakı Teikinel 
Naime ikbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Leb it Yurdoğlu 

İZMİR 
Burîıanettin Asutay 
Münir Daldal 
AH Naili Erdertı 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Naibi Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 
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KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Av§argil 
M. Ş&vket Doğan 
Hayretttin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmıet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KONYA 
irfan Baran 
Stezai Erguın 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
BaJha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Taihsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı (Meçe 

Ahmet Karaaslan 
MANİSA 

Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Se>fi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Alunet Buidanlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlıı 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacı o ğln 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RlZE 
Erol Alcçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
ismet Yalçıner 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Salâhattin Oran 

SIVAS 
Enver Akova 
Vahit Boza ti ı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Tim isi 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan BİTİncioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmettin Cevheri •'< ^ 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

KONYA 
Mustafa Kutbilay Imer 

RÎZE 
Hasan BatSiri Albayrak 

ÇORUM 
ihsan Tomjbug 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Sajmet Güldoğan 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

[Çekinserler] 
İSTANBUL SAMSUN 

Reşit ÜJlker Bahattin Uzunoğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
-* 
JL 

1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 

— 
8 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Çoğunduk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinç er 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
öilhat Bilgelhan 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 204 

Kabul edenler : 194 
Reddedenler : 8 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : '.'38, 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul 
Mehmet Nurettin San-
ıdıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak / 

M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
IbraJhim ökteım f 

Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali Nakî Ulusoy 

S DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

edenler] 
DİYAHBAKIR 

Behzat EgiM 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhama Ertem 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Naci Gacııroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Cilü 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

Yusuf Uysal 
İÇEL 

Mazhar Arıkap 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Haydar özdemir 
ismail Hafekı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Bıırhanettiin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Nadlıi Erdeım 
öoşjkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Ali Nalkıi Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 
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KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Naıkiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
FeyzuTlah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KONYA 
İrfan (Baran 
Sezai Ergim 
İhsan Kalbadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

ÇORUM 
ihsan Tomibus 

DİYARBAKIR 
Hasan Değ^er 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Mustafa Orhan Daut 
Kâmil1 Şahinıoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Künşad 
Mehmtet Özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 

Seyfı Guneştan 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanilı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurtmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

[Reddet 

ELAZIĞ 
Sapjet Güldoğan 

GAZİANTEP 
Methmet Kılıç 

[Çekin, 
İSTANBUL 

Reşit Ülfcer 

[Açık üy 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

— 37 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 

îenler] 
İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 
KOCAELİ 

' Vehbi Engiz 

terler] 
SAMSUN 

Bahattin Uzunoğlu 

elikler] 

Kocaeli 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

— 
Yekûn S 
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TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaızova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Biriineıoğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Bahııi Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Miiftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

KONYA 
Mustafa Kuıbilay îmer 

RlZE 
Hasan Basri Albayrak 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

49 NCU BİRLEŞİM 

25 . 2 .1972 Cuma 

Saat : 9,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/555; Cumhuriyet Senatosu 
1/12) (Millet Meclisi S. Sayısı : 476; Cumhu
riyet Senatosu S. (Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1972) 

X 2. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karam Komisyonu aşkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 
1/18) )Millet Meclisi S. Sayısı : 481; Cumhu
riyet Senatosu !S.ıSay ısı : 17) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1972) 

X 3. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısıs veBütçe Karma Komisyonu ra
poru ile istanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğedadr 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ( Millet Mec
lisi 1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 4. — istanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu aşkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet Se
natosu 1/21) (Millet Meclisi S. Sayısı : 483; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 .1972) 

X 5. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet (Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 1/13) (Mil
let Meclisi Ş. Sayısı : 485; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1972) 

X 6. — İktisadî ve Ticari ilimler Akademi
leri 1972 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri ( Millet Meclisi 1/565; Cum
huriyet Senatosu 1/27) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 482; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 26) 
(Dağıtma tarihi : 14 .2 .1972) 

X 7. — Karayolları /Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/566; Cumhuriyet Sena
tosu 1/22) (Millet Meclisi S. (Sayısı : 487; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 21) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2. 1972) 

X 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/562; 
Cumhuriyet Senatosu 1/19) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 486; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
18) (Dağıtma tarihi : 14 .2 .1972) 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Sena
tosu 1/24) (Millet Meclisi S. Sayısı : 490; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 23) (Dağıtma ta
rihi : 14. 2 . 1972) 



Xİ0. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü -
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/17) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 480; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
İÇ) (Dağıtma tarihi: 14.2 .1972) 

XII. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/557; Cumhuriyet Senatosu 1/15) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 478; Cumhuriyet ISenatosu S. Sa
yısı: 14) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe I 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve j 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu 
iS. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

X 2. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma | 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/558; Cumhuriyet Senato
su 1/16) (Millet Meclisi S. Sayısı : 479; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 15) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 .1972) 

X 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/570; Cumhuriyet Senatosu 
1/26> (Millet Meclisi S. Sayısı : 489; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 25) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1972) 

X 4. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri ( Millet Meclisi 1/567; Cumhuriyet Se
natosu 1/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 488; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi: 14.2.1972) 

X 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu* tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/556; Cumhu
riyet Senatosu 1/14) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
477; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 13) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 3 / Q 0 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 3 © 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan

lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/598; C. Senatosu : 1/55) 

(Not : C. 'Senatosu (S. İSayıısı : 68) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 .2 .1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/55 -316 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 9 . 2 . 1972 gün ve 184 sayılı yazınız: 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu G-enel Kuru
lunun 22 . 2 . 1972 tarihli 36 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kaibul edilerek, dosya ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Artburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : İİ38 

Kabul : 137 
Çekinser : 1 

Biitoçe Karnıa Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 23 . 2 . 1972 
Esas No. : 1/598 C. S. 1/55 

No. : 223 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cuımhuriyet Senatosu G-enel Kurulunun 22 . 2 . 1972 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı» ve Bütçe Kanma Komisyonu raporu İlişükte gönderilmiştir. 

G-enel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Kaırnııa Komisyonu Başkanı 

Balılkeısir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 





Dönem : 3 / Û û 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : HÜV 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/602; C. Senatosu : 1/56) 

(Not : 0. (Senatosu S. ıSayısı : 67) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 2 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/56 - 317 

BÜTÇE KAEMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 9 . 2 . 1972 gün ve 186 sayılı yazınız : 
Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması haikkındaiki 

kanun tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca feabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 22 . 2 . 1972 tarihli 35 neâ, Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açılk oy neticesi : (159) 

Kabul : 158 
'Çekinser : 1 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 22 . 2 .1972 
Esas No: 1/602, C. 8.1/56 

No: 225 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1972 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bülbçe Karıma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milleftovefkili 
Cihat Bilgehan 





Dönem : 3 Cf t f l 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O U U 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/597; 
C. Senatosu : 1/54) 

(Not : C. Senatosu !S. Sayısı : 66) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 2 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/54-315 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 9 . 2 . 1972 gün ve 185 sayılı yazınız : 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1972 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (134) 

Kabul : 133 
Çekinser : 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 22 . 2 . 1972 
Esas No. : 1/597, C. S. 1/54 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 .1972 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul edi
len «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bİlgehan 





Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 

tezkereleri (M. Meclisi : 1/603; C. Senatosu ; 1/57) 

(Not : C. Senatosu S. iSayısı : 105) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 2 .1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/57 - 318 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 9 . 2 . 1972 gün ve 187 sayıüı yazınız: 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı

nın Bütçe Kanma Komisyonunca kalbul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
22 . 2 . 1572 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikibe gönderil
miştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tehin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (134)1 

Kabul : 133 
Çekinser : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 28 . 2 .1972 

Esas No. : 1/603, C. S. 1/57 
No. : 226 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 22 . 2 . 1972 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1071 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

[Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bügehan 
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