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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan • Genel" Ku
rulda, i 973 yılı Bütçe kanunu tasarısının 
(1/734) (S. Sayısı : 844) görüşülmesine devam 
olundu; 

Çalışma Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Turizm ve Ta

nıtma Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 
25 Şubat 1973 Pazar günü saat 9,00'da top-

1. — Bilecik Milletvekili Mehmet Ergün'ün, 
Şerbetciotu Ziraati kanunu teklifiyıin havale edil
diği komisyonlardan beşer üyemin, kahlmasiyle 
teşekkül edecek bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (2/744, 4/368) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 
arz ediyorum efendim. Bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

18 . 10 . 1972 tarihinde Yüksek Başkanlığa 
sunmuş olduğum Şerbetciotu Ziraati kanun tek
lifim Başkanlıkça, Gümrük ve Tekel, Orman ve 
Tarım komisyonlarına havale edilmiş bulunmak
tadır. Teklifimin biran evvel kanunlaşmasını 
teminen, havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
seçilecek beşer üyeden kurulu Geçici bir Komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bilecik 
Mehmet Ergül 

lanılmak üzere Birleşime saat 20,42'de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 
Nurettin Ok Sadi Binay 

Kâtip 
Tunceli 

Hüseyin Yenipmar 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ergün'ün, Geçi
ci Komisyon teşkili ile ilgili önerisini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, gereği yapılacaktır. 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1011) 

BAŞKAN — Bâzı sayın üyelerin izin istekleri 
vardır, arz ediyorum efendim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâ
ki izin talepleri, Başkanlık Divanının 21.2.1973 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 
Keyfiyet, yüksek tasviplerine arz olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 15 gün, has
talığına binaen, 2 . 2 . 1973 tarihinden itiba
ren. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 09,00 
BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLER : Enver Akova (Si/as), Vehbi Meşhur (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 68 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca, 20 gün, 
hastalığına binaen, 3 . 1 . 1973 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, hastalığına 
binaen,. 19 . 1 . 1973 tarihinden itibaren, 15 ve 
7 . 2 . 1973 tarihinden 30gün olmak üzere 45 
gün. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder Çiloğ-
ln, 32 gün, hastalığına binaen, 31 . 1 . 1973 ta
rihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili M. Hulusi Çakır, 11 gün, 
hastalığına binaen, 14 . 2 . 1973 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sakarya Milletvekili Nuri Bayar, 15 gün, 
hastalığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sakarya Milletvekili Nuri Bayar, 15 gün, 
mazeretine binaen, 1 . 2 . 1973 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İzmir Milletvekili İhsan Gürsan, 10 gün, 
mazeretine binaen, 30 . 1 . 1973 tarihinden iti
baren. 

1. — 1973 yılı Bütçe ikanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu '(Millet Meclisi : 1/734; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/124 (Millet Meclisi S. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Muammer Erten, 15 gün, 
mazeretine binaen, 6 . 2 . 1973 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Erdem Ocak, 10 gün, 
mazeretine binaen, 7 . 2 . 1973 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Adana Milletvekili Emir Halil Postacı, 10 
gün, mazeretine binaen, 6 . 2 . 1973 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında 
iki aydan fazla izin »alan Burdur Milletvekili Ah
met Mukadder Çiloğlu'na ödeneğinin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1012) , 

BAŞKAN — Bir tezkere daha vardır, olkutu-
yıonım. 

Geaıel Kurula 

•Hastalığı sefbeîbiyle, bir toplantı yılı içinde 
iıki aydan fazla izin alan Burdur MiHletvtekili 
Ahmet Mukadder Çiloğlu'na ödeneğinin veril e-
fbil'meisi, İçtüzüğün 197 nei maddesi gereğinice 
Geınel Kurulun kararma bağlı olduğundan, key
fiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 

SaMt Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. Kabul etme
yenler.. KafbiTİ edilmiştir. 

sayısı : 844; Cumhuriyet Senatosu S. 'Sayısı ]: 167) 
(D 

(1) 844 S. Sayılı basmayazı 59 ucu Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir. 

III - 'GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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A - İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN —, İmar ve İskân Bakanlığının 

(1973 yılı Bütçe tasarısı üzerindeki m/üzakereleri-
ınıize başlıyoruz. Komisyon teımsil edilmiştir, 
Hükümeti, Bakanlık Müsteşarı Sayın Füruzan 
Ardimç Bakanın gelişine değin temsil edecekler
dir, yetki belgesi Başkanlığa verilmiştir. 

Bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin isimle
rini arz ediyorum. Grupları adına, Sayın Reşit 
Ülker Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, 
Sayın Mehmet Türkmenoğlu Millî Güven Parti
si Grubu adıma, Sayın Orhan Denıgiz Adalet Par
tisi Grubu adıma, Sayın Hayrettin Hanağası 
Cumhuriyetçi Parti Grubu adına, Sayın Meh-
ımet Ersoy Demokratik Parti Grubu adına. 

Şahıslan adına, Sayın Tufan Doğan Avşar-
gil, Sayın Enver Afcova, Sayın Çelik Yazıcıoğ-
lu, Sayın Kemal Ataman, Sayın Mehmet Seydi-
•beyoğlu, Sayın Zekeriya Kürşad ve Sayın Meh
met Kaızova. 

ıSıöz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Sayın Ülker'indir. Sayın Ülker, buyurunuz efen
dim, 

O. H. P . GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ! 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu adı
na, İmar ve iskân Bakanlığı bütçesi üzerimde 
görüşlerimizi yüksek huzurlarıma sunacağız. 
İmar ve İskân Bakanlığı hizmetlerinin 9.5.19158 
'günümde yürürlüğe girmiş, olan 7166 sayılı Ka
nun hükümleri içinde görülmekte olduğu yük
sek bilgilerinizdedir. İmar ve İskân Bakanlığı
nın şehir plânlama ve İmar işleri, konut, yerleş
me, şehirleşme, yapı malzemesi, âfet işleri, gece
kondu gibi anaç alışmaları arasında hiç şüphe 
yok ki, en önde geleni konut sorunudur. 

Değerli arkadaşlarım, İmar ve İskân Bakan
lığının bütün konularına yirmi dakikalık bir sü
re içerisinde temals etmek mümkün olmadığı için, 
biz bunlar arasında önde gördüklerimizi ifadeye 
çalışacağız. Bunum anlamı, diğer konuların önem
siz olduğu anlamını taşımaz. 

Konut bakımından durumumuz kısa hatla-
rıyle şöyledir; Türkiye'de konut sorumu, som 
yıllarda hızlı nüfus artışı ve şehirleşme sonucu, 
büyük önem kazanmıştır. Belli bir yerleşme; şe
hirleşme, konut ve arazi politikası izlemmeyişi, 
işi tam bir çıkmaza sokmuştur. Yapılan konut

ların, düşük gelirli, yoksul ve yoksuldan biraz 
daha üstte olanlara yomelmemesi, şehirlerin et
rafının gecekondularla sarılmasına ve şehir hiz
metlerinin yetersiz kalmasına sebebolmuşitur. 
1972 sonunda 10 binden fazla nüfuslu yerlerde 
konut sayısı 2,8 milyondur. Bunların, yani bu 
konutların % 11,5'u 1 odalı konuttur, % 36,3'ü 
2 odalı konuttur. % 31,5'i 3 odalı konuttur, % 
1.3,5'i 4 odalı konuttur. Görülüyor ki, 1 ve 2 
odalı komutlar büyük bir çoğunluğu -teşkil et
mektedir. Şehir konutlarında oda başına düşen 
nüfus 1972'de beş yıllık plânın bildirdiğine gö
re, 1,87'dir. Bu oran; gelişmiş ülkelerin ölçü
lerine göre, sıkışık bir barınma yoğunluğunu 
göstermektedir. Bu oran 1900 yılında İngiltere' 
de 0,6'dır. Bunların eski rakam olmasının se
bebi; Dünya istatistiklerinde daha yeni bir ra
kamın bulunmayışındandır. Birleşmiş Milletle
rin son 1971 istatistiğinde bu rakamlar vardır. 
Oda başına düşen kişi sayısı; Batı Almanya'da 
1900'da 0,9, İspanya'da 19'60'da 1, İtalya'da 
1961'de 1,2 Bulgaristan'da 196'5'de 1,5, Yuna
nistan'da 1961 "de 1,6, Yugoslavya'da 1961>de 
1,9'dur. 

Kır yerlerde oda başına, 2,44 kişi düşmekte
dir. Öte yandan Birleşmiş Milletlerin Avrupa 
için kabul ettiği standart oda başına 1 - 1,5 ki
şidir. Türkiye, 1,87 ile bu standardın bir hayli 
üstünde bulunmaktadır. 

Kirada oturanların durumu ise, konut me
selesini gösterecek, ortaya koyacak göstergeler
den birisi de budur. 1955 yılında büyük şehir
lerde kiralık konutlarda oturanların oranı % 
36 iken, bu oran 196'0'da % 42'ye çıkmış; 1968' 
de 5'0Ö binden fazla nüfuslu şehirlerde, yani bü
yük şehirlerde kiracı oranı % 56'ya ulaşmıştır. 
Bu durum kira konutu yapma eğiliminin yoğun
laşarak devam ettiğini göstermektedir. Bu da 
konut bakımından lehte bir gösterge değildir. 
Devamlı olarak aleyhte gelişmektedir, 

Gecekondu meselesi; 1960 yılında gecekondu 
sayısı 240 bin olup, şehirli nüfusun % 13,55'i bu 
sağlık şartlarından yoksun, barınaklarda otur
makta idi. 1968'de bu sayı 450 bin olmuş, 1972 
sonunda, yani 1973 basında ise bu rakam 700' 
bin olarak hesaplanmaktadır. Bu, şehirli nüfu
sun aşağı - yukarı % 25'ini ve vatandaş adedi 
olarak da 3,5 milyon civarında nüfusu kapsa
maktadır. Bu gösterge de lehte bir gösterge de-
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ğildir. Çünkü, eğer vatandaş normal bir konut 
bulmuş olsa, konut ihtiyacı giderilmiş olsa, ge
cekondu yapımına bu kadar tahallûkle yönel-
meyecektir. Bu yönelişte büyük rizikolar, büyük 
ıstıraplar vardır, tehlikeler vardır. Vatandaş 
bu tehlikeleri göze alarak binasının yıkılması, 
dövüşmesi eeza vermesi gibi, hepimizin bildiği 
rizokolara rağmen bunu yapmaktadır. Bu da, 
konut sorunumuzun iyi bir yolda olmadığını 
göstermektedir. 

Konut açığı, konut yapımı bütün plânlar 
boyunca, yani Birinci, İkinci ve Üçüncü Plân
larda daima sayıca ihtiyacın altında kalmıştır. 
Bu açığın çoğunluğu gecekondu olarak kapan
maktadır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ilk 
defa olarak konut meselesini batı memleketle
rindeki örnekleri gibi ciddî bir şekilde bir bü
tün olarak ele almıştır. Konut sorununu çözmek 
için şu ilkeleri getirmiştir : Lüks konut kısıl-
malı, hal'k konutu yapılmalı, 

Düşük kiralı halk konutu yapılması; 
Her türûü arsa alım satım oyunlarını önleye

rek, ev yapmak isteyenlerin ucuz fiyatla arsa 
edinmelerini sağlamak, 

Gecekonduları, içinde oturanlara konut ya
pılmadan yıkmamak, 

Vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayarak ko
nut sahibi olmasını sağlamak ve yeni gecekon
du yapımına engel olmak. 

Bu ilkeler bugün de konut sorununun çö
zümü için canlılığını muhafaza eden ilkelerdir. 
Plânda yerinde konulmuş olan ilkelere rağmen, 
uygulamada bu ilkelere önem verilmemesi, bile 
bile izlenen hatalı politikalar ile başarısızlığa 
düşülmüştür. Yukarıda arz edilen ilkelere, ko
nut sorununun çözümü için çok taraflı tedbir
lerin alınması gerektiğini de açıkça ortaya 
(koymuş bulunmaktadır. Bunlar, arsa, standart 
tip konutlar, standart yapı malzemesi, halk tipiı 
konutlara çeşitli yardımların yapılması, konut 
araştırmaları, köylerde kendi evini yapana yar
dım, gecekondu, kira gibi hususlardır. Bugün 
bu konudaki aynı gerçekler Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda da açıklanmaktadır. 

Arsa; konut konusunun temelini teşkil et
mektedir. Konut sorununun en önemli noktası
nın arsa meselesi olduğunda şüphe yoktur. Mes
ken -m'aliyeti içinde arsa bedeli % 5 - 10 arasın
da olması lâzımdır. Bu alanda Üçüncü Beş Yıl

lık Plân şöyle demektedir. «Arsa spekülâsyo
nunu önleyecek bir kamu kontrol sistemi henüz 
kurulmamıştır. Kamunun elindeki arsa stoku, 
çeşitli kuruluşların elinde gerektiği biçimde de
ğerlendirilmemektedir. Arsanın değeri konut 
maliyetleri içinde % 50-ye kadar çıkmaktadır. 
«<Yani yukarda % 5 -10 olması lâzım gelen oran, 
bir binanın yarı maliyetine kadar, yani 100 bin
lik bir binanın 50 bin lirası toprağa, aüsaya git
mektedir. Bunu, Üçüncü Beş Yıllık Plân açık 
gönüllülükle ortaya koymaktadır. «Arsa fiyatla
rının yükselmesi sonucu, iskân alanlarında spe
külatif amaçlarla boş yerler bekletilirken, iskânı 
sınırlan dışında veya kamu arsaları üzerinde 
baskı yaratılmakta, belediye iskân sınırlarının 
genişletilmesi istenmekte, konut stokunun öm
rünü doldurmadan yenilenmesine gidildiği gö
rülmekte ve hızla artan yoğunluk nedeniyle 
mevcut yapıların kısa zamanda yetersiz kalma
sına yol açmaktadır.»1 Üçüncü Beş Yıllık Plân 
bu konuda böyle açıkça konuşmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Plân gereğince, kamu ar
salarının tek elden yönetimi ve arsaların aşırı 
fiyat artışlarını önlemek amacıyle tanzim: alış 
ve satışları yapmak, konut, sanayi ve turizm 
bölgeleri ve kamu tesisleri için arazi ve arsa 
•sağlamak amacıyle bir Arsa Konut Ofisi kurul
muştur. Biz, ,o zaman da bu kürsüden ifade et
miştik. Arsa Ofisi 250 milyon sermaye ile kurul
muştu ve sermayesinin 500 milyon lira olması 
için önenge vermiştik, 1 milyar olması için öner
ge vermiştik; bunların hiç birisi kabul edilme
mişti. Biz; Arsa Ofisinin bir göstermelik mües
sese halinde kalacağını, bu kadar büyük bir ar
sa sorunu karşısında 250 milyonun, o da 10 se
nede ödenmesi suretiyle ele alınması, dostlar 
alış - verişte görsün hesabından başka bir mâ
naya gelmeyeceğini ifade etmiştik. Şimdi, ara
dan geçen zaman içinde bu görüşümüzün doğru
luğu bir defa daha ortaya çıkmaktadır. 

1970 - 1971 - 1972 yıllarında 65 milyon tah
sis edilmiş, Maliye Bakanlığı bütçesinden. Bu
nun 45 milyonu ödenmiş, bu sene de 25 milyon 
konması lâzım gelirken 10 milyon konmuş; de
ğerli raportör arkadaşlarımız bunun hiç olmaz
sa 30 milyon olmîasını istemişler, kendilerini 
candan tebrik ederim; fakat bu istek de kabul 
edilmemiştir. 

Daihası var; Bütçe Komisyonunda yapılan 
konuşmalardan anlaşıldığına göre, bu ödenmiş 
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gözüken 45 milyon liralık kısım da, Hazine ta
rafından çoğu işe yaramaz arsa diye tavsif edi
len arsaların devredilmesi suretiyle yapıldığı 
iddia edilmektedir. Sayın Bakan'ın bu konuya 
verdiği cevabı Bütçe zabıtlarında tespit ede
medim, inşallah burada alırız, 

Şimdi, görülüyor ki, ansa sorununun çözük 
•mesi için getirilen Arsa Ofisi, gözüküşte. var 
olan bir müessese halindedir ve etkili bir du
rumda da değildir. Hiçbir şey yapmıyor mâna
sına değil; am'a etkili bir durumda, meselenin 
vüsatine uygun bir durumda değildir. 

Konut Kanunu : Konut politikasının daya
nacağı anamevzuat Konut Kanunudur. Anaya
samızın 49 neu maddesi; «Devlet, yoksul veya 
dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun ko
nut ihtiyaçlarını karşılayışı tedbirleri alır» hük
münü getirmiştir. Devlete bir vazife vermiştir 
ve Devletin' gerçekten en önde gelen sosyal vazi
felerinden biridir. Konutu olan, başını sokacak 
yeri olan vatandaş, başka bir vatandaş, huzurlu 
bir vatandaş olur. 

Konut kanunu tasarısı 5 , 7 ., 1963 günün
de Başbakan İnönü imzasıyle Meclise sunul
muş, gündeme girmiş; fakat çıkarılmamıştır. 
28 .10 .1966'da Başbakan Süleyman Demirel 
tarafından Meclise sunulmuş, 10 . 7 . 1967 gü
nünde Meclis gündemine sevkedildiği halde bu 
tasarı da kadük olmuştur. Halen bir konut ka
nunu tasarısı yoktur. Üçüncü Beş Yıllık Plân 
ve 1973 Programında bu konuda aynen şöyle 
denmektedir : 

«Konut kanunu tasarısı, bu temel ilke ve ted
birlerin..» yani, Plânda bu yazının olduğu yerin 
üst tarafında belirtilen Üçüncü Beş Yıllık Plâ
nın temeli «.. ışığında yeniden gözden geçirile
rek ilke tedbirlerin uygulamasına dönük düzen
lemelerle birlikte Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulacaktır.» 

Değerli arkadaşlarım; görülmektedir ki, ko
nut probleminin temelinde arsa meselesinden 
sonra konut kanunu gelmektedir. Bu konut ka
nunu da Üçüncü Beş Yıllık Plâna girdiğimiz 
halde hâlâ ilk Plândaki gibi yapılacaktır, edi
lecektir teraneleri içerisinde yürüyüp gitmekte
dir. 

Batı ülkelerinde olduğu gibi, kamu hizmeti 
olarak yoksul ve dar gelirli ailelerin konut ih

tiyacını karşılayacak olan ve 1963'de; Meclise 
sevkedilen tasarı şu esasları getirmekte idi : 

Konut kanunundan mülk konut in$a etmek 
veya ettirmek için. Yani kendisine mülk edine
cek bir konut inşa ettirmek için. 

«Gerçek kişiler, yapı kooperatifleri kiralık 
konut inşa etmek veya ettirmek için.4 ki, çok 
ihmal edilmiş birşeydir bu, «.. belediyeler, özel 
idareler, konut ofisleri, İktisadî Devlet Teşek
külleri, katma bütçeli daireler, sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete ait bankalar, şirketler, 
müesseseler vesaire faydalanacaktır.;» i Bunlar 
faydalanacak; yani tam bir politika. 

«11 özel idareleri, belediyeler, kiralık konut 
yapmaya veya yaptırmaya ve ıslaha mujhtaç ko
nutları ıslah ve tasfiye etmeye yetkilidir.» Bun
ların teferruatı var, onları atlıyorum. 

«Konut fonundan kredi tahsisi, arsa tahsi
si, yapı malzemesi tahsisi, teknik yardım, ten
zilâtlı nakliye tarifesi, maliyeti üzerinden veri
lecek malzeme, kredilerin vadesi 50 yılja kadar 
olacak ve her türlü masraflar dahil faiz haddi 
ı% 4'den fazla olmayacaktır. 

İnşa edilecek konutlar için gerekti gayri-
menkuller, kamulaştırılabilecektir. Çeşitli ka
nunlara belediyelerin mülkiyetine geçeni arsa
lar, ancak her nevi konut yapacaklara İmar ve 
İskân Bakanlığının muvafakatiyle uzıin süre
li kiraya verilmek suretiyle tahsiste bulunula
caktır. Bu uzun müddetli kira 60 yıldan az, 99 
yıldan fazla olmayacaktır. 

Kiralamak amacıyle bu Kanun gereğince ya
pılan konutların kirası, içinde oturacakların aile 
gelirlerinin % 25'ini geçmeyecektir.»; Yani, 
1000 lira kazanıyorsa bir vatandaş, bu; kiraya 
verilirken ancak ondan 250 lira bir l^ira alı
nabilecektir. İşte değerli arkadaşlarım bık kanun 
da çıkarılmamıştır, hâlâ sözü edilmektedir. 

Kira meselesi : I 
Kiralarla konut meselesinin büyük j ilişkisi 

vardır. Gecekondu meselesinin de büyül^ ilişki
si vardır. Eğer, kiralar ölçüsüz, haksız bir şe
kilde alıp başını giderse; vatandaş, bilhassa 
yoksul vatandaş, düşük gelirli vatandaş birta
kım başka yollara müracaat eder. Ya (perişan 
olur ölür gider ödiyemez yahutta gecjekondu 
gibi temelinde kanunsuz yatan; fakat bir taraf
tan da meşru müdafaa durumunu taşıman bir 
duruma gelir. Şimdi, bunun yanında kijralarm 
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alabildiğine yükselmesi ve serbest olması, enf
lâsyonu da körükleyen, fiyat artışını da körük
leyen bir unsurdur. Bugün birçok batı ülkele
rinde yani gelişmiş ülkelerde kira kontrolü var
dır; dereceleri değişik olmakla beraber kira 
kontrolü vardır. Bizde de 6570 sayılı Bina Ki
raları hakkında bir Kanun vardır. 1964'de Ana
yasa Mahkemesi, bu Kanunun kira bedellerinin 
nasıl tespit edileceğini gösteren 2 nci ve 3 ncü 
maddelerini iptal emtiştir. O zamanki Hükü
metler Meclise bir kira kanunu sevketmişlerdir, 
sevketmek zorunda idiler. Çünkü, Anayasa Mah
kemesi, 6 ay zarfında böyle bir kanunun sevke-
•dilebilmesi için bir süre tanımıştır. Bu süre geç
tikten az bir süre sonra sevkedilmiştir, bu ka
nun da çıkmıştır. Bugün hukuk Devleti içinde 
yaşadığımız halde; Yargıtay Başkanları, birçok 
bilim adamları, bu konunun üzerinde durarak 
bir memleketin kiralarının kanunsuz olarak 
Temyiz Mahkemesi içtihadı Birleştirme karar
larıyla tayin edilemeyeceğini ifade ettikleri 
halde, bugüne kadar maalesef bir kira kanunu 
getirilmemiştir. Bu bakımdan, bir Anayasa ih
lâli açıkça vardır. 2 madde iptal edilmiştir; 
Yargıtay boşluk doğmasın diye bu 2 madde ye
rine bir Tevhidi İçtihat kararı getirmiştir. Bu 2 
madde değil de 22 madde olsaydı gene bunun 
için Tevhidi İçtihat kararı getirilebilir mi idi?.. 
O zaman, bir yetki devri bahis mevzudur. Parlâ
mentoya ait bir yetkiyi mahkemeler, yargı or
ganları kullanmış olacaklardır. Bu güne kadar 
bu kira kanunu getirilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, ikinci ek süre
nizi kullanmaya başlamış bulunuyorsunuz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bu balkımdan şunu söylemek iealbe-
der: Kiraların gelir içindeki payının % 10 ci
varında olması lâzımgelir. Yani % 10'u kadar; 
5, 6, 8, 10'a kadar. 1960 yılı Mesken Santiarı 
Anketi'nin sonuçlarıma göre memurlar, aylıkla
rının % 37'sini kiraya ödemek zorunda idiler. 
Zaitten bu eski bir rakamdır, ciddî olmak bakı
mından veriyorum. Bugün de birçok vatandaş, 
bilhassa alt dilimlerdeki vatandaş, gelrdnin bü
yük bir kısmmı kiraya ödemek durumundadır. 
Burada yapılacak şey nedir? Yapılacak şey, ge

tirilen ve çıkanlmayan kanunda, binanın % 10 
değeri esas almıyordu, % 10 değerini aşmam'ası 
esas alınıyordu; bugün beyan usulü kairal edil
miştir, herkes binasının değerini beyan etmiş
tir, % 10 veya % 15 ne ise, bür memleketin ko
nut poiliıtikaısı ve faiz hadleri de nazarı iıtibare 
alınarak, belli bir rakam konmalıdır. Yani, ne 
mülk sahibi bir kanun çıkarılarak zarardide 
edilmelidir, zarar görmelidir, ne de mülk sahibi 
kirayı istediği gibi artırabilmemi. Yani binası
nın değerinin ;% öOlsine yakın kira alanlar var. 
Gazetelerde bergün okuyorsunuz. Kurası 300 
lira, 350 lira olan bir dükkanın 28 500 liraya 
çıktığını bir vatandaş Hüriyet Gazetesine bun
dan üç - dört gün evvel yazmıştı. 300 liralık 
kirayı 28 500 liraya çıkaran da Vakıflar İdare
siydi, değerli arkadaşlarım. 

Binaenaleyh, bir kira kanunu çıkarılması 
zaruretti vardır. Gazetelerde okuduğumuza göre, 
Maliye Bakanlığı tarafından Hükümette veri
len bir raporda (doğru veya yanlış) bunun üze
rine eğilinımiştir. 

Gecekondu meselesine gelince: Ucuz konut 
sahibi olmanın güçleşmesine, kiraların alaibildi-
ğine artmasına, şehir çevrelerinin gittikçe ge-
niş'leyen gecekondu kuşakları ile sarılmasına, 
şehir organizmalarının işlemez hale gelmesine 
yol açmış ve bu durum sosyo - ekonomik dü
zensizlikleri ortam oilabileeek nitelik kazan-
ımıştur. 

1960 yılında Türkiye^deki gecekondu sayısı 
240 bin olup, şehirli nüfusun % 13,551 bu sağ
lık şartlarından yoksun banmaklarda otur
maktadır. 1964 yılında toplam gecekondu sa
yısı 300 bini geçmektedir. 1972 yılı sonu, yani 
bu aylarda şimdi 700 bine ulaşmıştır. 

Görülüyor ki, gecekondu meselesi devam et
mekte. Çünkü konut protblemi çözümlenmemiş 
bulunmaktadır. 

Gecekondu Kanunu çıkmıştır. O Kanunda 
da ifade ettik, Gecekondu Kanunu bir bütün 
olan polotikanm içinde bir mâna ifade eder. 
Toprak Reformu, petrol, boraks, madenler, ver
gi kaçakçılığının önlenmesi ve diğer vatandaşı 
ve hazineyi sömüren müesseseler ortadan kal
dırılmadıkça, gecekondu problemlinin; önlenme
sine imkân yoktur. Çünkü Gecekondu Kanu
nunda kabul edilen esasa göre, 1966'dan itiba
ren gecekondu yaptırılmayacak, yıkılacak, fa-
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ıkıat hangi vatandaş bir konut yapmak isterse, 
şarftlar da varsa, kendisine arsa gösterilecek. 
Ansa gMeriİmesi ise, biracı evvel söylediğimiz 
Konut Kanunu, Arsa Ofisi ve arsa politikası 
ile ilgili olduğuna göre, bunlarla birlikte mü
talâa edilip bol miktarda para veya istimlak 
yetkisi olmalıydı. Bu istimlâk yetkisini bura
da Gecekondu Kanununu çılkarırken savunduk, 
kabul edilmedi. Para da konmadı. Eılibette - ki, 
bu politikanın neticesi gecekondu sorunu devam 
edecektir ve çözülmesine de imıkân yoktur. 

öyleyse gecekondu probleminin çözülmesin
de temel politikaların rolü vardır. Bu temel po
litikaları izleyecekler iş başına gelmedikçe ge
cekondu sorununun çözümüne imkân yoktur. 

Onun için, Toprak Reformunun gerçekleş
tirilmesi, bir ölçüde gayret edilen, yapılmaya 
çalışılan bölge plânlaması, şehirlerde köyden 
gelen alkınlla orantılı iş bulma ,ucuz konut ya
pımı, ev kiralarının mâkul hadlere ircaı halle
dilmedikçe gecekondu meselesi halledileımeye-
cektir. 

ıŞimldi değerli arkadaşlarını, önemli bir me
seleye temas etmek istiyorum; geceikondu affı. 
Bugün gecekondu bir politika konusu haline 
'gelmiştir. 1966 da çılkan kanuna göre, gece
kondu yapımı yasaktır. Fakat şurada oku
duğum 700 bine uilaşan rakamlar kanunsuz ge
cekondu yapıldığını göstermektedir. Sayın Ba
kan arkadaşımız, bakanlar, kanunsuz yapılan 
gecekonduların mutlalka yıkılacağını söylemek
tedirler. Talbiîdir ki, kürsüye gelecekler diye
cekler ki, ben kanunları tekrar ediyorum, ka
nunlar yasaklamıştır, elbetteki başka türlü söy
leyemem. Doğrudur. Doğrudur, ama mesele şu
radadır değerlli arfkadaşlarıim, eğer gecekondu 
yasak ise yaptırılmaz. Yılkılmak başka şey, yap
tırılmak başka şey. Başlangıçta yaptırılmaz. 
Çünlkü vatandaş dişlinden tırnağından arttır
dığı parayı, millî serveti getirip oraya dölkmek-
tedir. Yıktığınız zaman bu millî servet heder 
olmaktadır. 

Öyleyse ciddî olarak Sayın Bakan arkadaşı
ma soruyorum, eğer yuktıraoaksanız yaptırma
yın... Yapılmışsa buna Devlet göz yummuştur. 
Bütün ımesullıer baştan aşağı, biz dahil göz yum-
muşuızdur. öyleyse bu yapılanın da yıki'lmasına 
sebep yoktur. Yani şahıs arazileri üzerindefci-

leri için söylemiyorum, hattâ onlar dahd istim
lâk edilerek vatandaşlara maledileibilir. 

Onun işin, ısrarla üzerinde duruyoruz, bir 
gecekondu affı çıkarıl mailidir. Seçimlerin emni
yeti bakımından da bu zaruridir. Çünkü seçim 
zamanı gecekondu bölgelerinde açıJktan açığa 
Mı* propaganda yapılmaktadır. Eğer şu parti 
iş başına gelmezse, bu gecekondular yıkılacak
tır diye ve gerçekten de buna örnek tatbikat
lar yapılmaktadır. 

Onun için, hem vatandaşı huzura kavuştur
mak, hernı yapılacak seçimleri emniyete kavuş
turmak bakımından muitlâıka gecekondu affı çı
karılmalıdır. Tarafımızdan 19701te verillmdş bir 
af kanunu vardır. Sayın Bakan lütfetsinlieır, 
yardım etsinler. Bunu seçimden evvel çılkara-
lım, bu işi hiç olmazsa bu noktasında bdr tasfi
ye şekline sokalım. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada bâzı husus
lara temas etmek istiyorum. İmar Kanununun 
ek 6 ncı maddesiyle tarihî ve mimarî değeri 
-olan eserlerin korunması için güzel hükümler 
getirilmiştir. 

Emlâlk Vergisi Kanununun 30 ncu madde
sinde de tarihî ve mimarî değeri olan yerlerin 
vergilerinin 1/10 alınması kabul edi'lımiştir. Bü
yük bir reformdur, bu 'alanda. Bu tarihî ve 
mimarî eserlerin nasıl tespit edileceğime dair 
muhtelif bakanlıklarla beraber bir esas tespit 
edilecekti, ondan sonra tatbik edilecekti. Maale
sef ben. Resmî Gazeteleri taradım, şu ana ka* 
dar göremedim. Eğer varsa, tespit edilmişse me
sele yolk, ama tespit edilmemişse bu çok büyük 
•bir ihmaldir. Bu kanunun çıktığını bilen birçok 
vatandaş, bu işin bilincine de varmadıkları için, 
dedelerimizden kalma ve İstanbul'un Türk İs
tanbul'u olduğunu veyahut başka şeihirlerrin 
Türk şehirleri olduğunu gösterecek o muhteşem 
tarihi eserleri yıkıp yerine yeni binalar yap
maktadırlar. Bu esaslar tespit edildiği zaman 
belkide hiç tatbik edilenıeyeeektar. Bunu ciddî 
bir ihmal olarak belirtiyorum. Basın ve kamu
oyu bununla ciddî alarak uğramıştır. Kanun 
çıkmıştır. Eğer böyle esaslar tespit edilmemiş
se bunu ciddî bir ihmal olarak nitelendirmek
te yerden göğe kadar hakkımız vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz doldu 
efendim, tamamlayın lütfen. 
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REŞUT ÜLKER (Devamla) — Evet efen
dim. 

Kıyılar içinde yine İmar Kanununun eik 7 
nei maddesinde, deniz, göl ve nebir kenarların
da 10 metreden az olmamak üzere İmar ve İs
kân Bakanlığınca tespit edilecek mesafe dahi
linde hususî şahıslarca, umumun istifadesine 
ayrılmayan bina inşa edilemez, diye sahilleri 
koruyan, en az 10 metresini mutlaka koruyan 
bir büküm çıkmıştır. Fakat bunun da esasları 
tespit edilecekti. Ben göremedim. Görmemiş ola
bilirim, ondan dolayı özür dilerim aradım. Eğer 
çıkmamışjsa bunlar, bunlar da çok büyük ha
tadır. Yani kıyı yağmasını önleyecek bir hü
küm çıkıyor parlâmentodan, aradan 7 ay geçi
yor, fakat bunun tatbikatını sağlayacak esas
lar, yönetmelikler, talimatlar (getirilmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, kirli hava da İmar 
ve İskân Bakanlığını ilgilendiren bir konudur. 
Bu konu başarılı bâzı memleketlerde İmar ve 
İskân Bakanlıklarının yetkisi içindedir. Çünkü 
şehirleşmeyle ilgilidir, şehircilikle ilgilidir, bina 
inşaatı ile ilgildir. İnşaat yapılırken kalorifer 
tesisatı ve salireyle ilgilidir. Bu konuda maale
sef bugünkü tutum yanlıştır, perakende ted
birlerle yetinilmektedir. Gerçi Bakanlar Kuru
lunda bir komite kurulmuştur, bâzı esaslar tes
pit edilmiştir ama, bu, meseleyi çözemez arka
daşlar. Bu, bir yetki kanunu meselesidir. Bir 
bakanlık yetkili olacak, onun emrinde bir kon
sey olacak, İngiltere'deki gibi; o konsey ve o 
bakanlık icabettiği yerde plânlarını da, sınırla
rını da göstermek suretiyle bâzı yetkiler kulla
nacak. Diyecekler ki, meselâ Sıhhiyede elektrik 
kulllanılacak ve üst tarafı da, vatandaşın şim
diye kadar ödediğinden fazlası da Devlet Büt
çesinden ödenek. Bunu söyleyebilmek için mut
lak surette bir yetki kanununa ihtiyaç vardır. 
Bu yetki kanunu çıkarılmadıkça yani, temiz 
hava konusunda bir yetki kanunu çıkarılmadık
ça perakende tedbirlerle temiz hava meselesinin 
halledilmesine imkân yoktur ve İmar ve İskân 
Bakanlığını ilgilendiren bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyorum. 
Bütün bu meselelerin halli; ancak hak edilme
miş spekülatif kazançların önlendiği, petrolün 
ve boraksın, bakırın ve diğer madenlerin tam 
•değerlendirildiği, toprak reformunun yapıldığı, 
her kesimde, her konuda halkın sömürülme-

diği, daha doğrusu sömürtülmıesinde politik ya
rar görülmediği bir ortamda gerçekleşebilir. 
Bu ortamı ancak C. H. P. gerçekleştİTebileeek-
tir. C. H. P. iktidara gelinceye kadar da bu du
rum ağırlaşarak devam edecektir. 

C. H. P. adına hepinizi, Yüce Meclisi ve 
Bakanlık temsilcilerini selâmlar, İmar ve İskân 
Bakanlığı Bütçesinin ulusumuza hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — M. G. P. grubu adına Sayın 
Türkmenoğlu, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, saygı
değer milletvekilleri, 

1973 malî yılı İmar ve İskân Bakanlığı büt
çesi üzerinde Millî Güven Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

1958'de 7166 sayılı bir Kanunla kurulan 
İmar ve İskân Bakanlığımızın çok çeşitli gö
revleri vardır. 

Memleketin sosyal ve ekonomik gelişmesin
de bölgesel plânları, şehir ve çevre düzenlerini 
millî kalkınma plânları içerisinde değerlendir
me, dengeli bir yerleşimi gerçekleştirme, yur
dun konut meselelerini çözüme bağlama, malze
me ve diğer yapı ihtiyaçlarını rasyonel şekilde 
karşılama, vuku melhuz, umumî hayata mües
sir tabiî âfetlere karşı daha evvelden hazırlıklı 
bulunup âfetin vukuunda veya sonunda gerek
li bütün tedbirlerin ittihazını sağlamak bu Ba
kanlığın görevlerindendir. 

İmar ve İskân Bakanlığımız bu çok yönlü 
görevini yapmak için bünyesinde bulundurdu
ğu 5 genel müdürlükle Bakanlığın idarî vesa
yeti altında tüzel kişiliği haiz diğer genel mü
dürlükle 8 kuruluşla yerine getirmekte ve bu 
Bakanlık, bu kuruluşların koordinatörlüğünü 
yapmaktadır. 

Şimdi bu genel müdürlüklerinin kısaca mev
zularının mahiyetlerini, ehemmiyetlerini izah 
etmeye çalışacağım. 

Plân ve İmar Genel Müdürlüğü : 
Bölgelerin fiziksel, ekonomik, doğal top

lumsal kaynak ve olanaklarını değerlendirme, 
gelişme ve yerleşme yerlerinin araştırılması, 
plân ve projelerinin ve ihtiyaç arazilerin temi
nini büyük şehirlerin nâzım plânlarını, metro-
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•politan- ve .özellik kazanan kentlerimizin' plân
larının yapılmasını, bölge plânları ile metropo-
litan .plâıılarlda öngörülen esaslar dahilinde tu
ristik, tarihî ve doğal değerler yönünden ehem
miyet kazanan alanların çevre düzeni plânım 
hazırlamak, bölgelerde yatırım yapacak özel 
teşebbüs sahiplerinin çabalarına yol gösterir 
gayrette bulunmak ve belediyelerin, İller Ban
kasınca yapılan imar plânlarını, incelemek, ge
rekli değişiklikleri yapmak ve onaylamak gibi 
yükümlülükleri ifa etmektedir. 

Belediyeler Teknik Hizmetler Genel Müdür-' 
lüğümüz : 

Belediyelerin arazi kullanma, denetleme ve 
imar plânlarını gerçekleştirme görevleri, kendi 
imkânlarını aşmış bulunduğundan, Devletin 
para ve teknik yardımlarını sağlamak, her öl
çüdeki plân ve haritalarını temin etmek, içme 
suyu ve elektrik, kanalizasyon gibi proje işle
rini yürütmek veya yardımcı olmak, nâzım 
plânlarını, altyapı ve tesis projelerini yapmak, 
yerleşme yerleri ve çevre sağlığının koruyucu 
tedbirlerini ittihaz etmekle yükümlüdür. 

Mesken Genel Müdürlüğümüz : 
7116 sayılı Bakanlık Kuruluş ve 775 sayılı 

Gecekondu kanunları ve Kalkınma plânları ile 
bu genel müdürlüğe verilmiş görevler vardır. 

Ülkenin meşke durumunu ve ihtiyacını araş
tırır; bu ihtiyacın giderilmesi için kısa ve uzun 
vadeli programlar şehir, kasaba ve köylerde 
ucuz, sağlam ve sağlık şartlarına uygun mes
ken inşası için gerekli etütleri yapar. Islaha 
muhta.ç olanların onarılmasını, ıslahı mümkün 
olmayanların tasfiyesini, meskeni olmayanlara 
ihtiyaçlarına uygun ve mutedil kiralı mesken
ler bulmalarını kolaylaştırmak için gerekli 
mesken politikasını tespit eder ve uygular. 

Kooperatiflere veya şahıslara tahsis edile
cek mesken kredilerinin esaslarını düzenler... 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğümüz : 
Memleketimizin şartları ve imkânları göz-

önünde bulundurularak, yeterli, kaliteli ve 
ucuz yapı malzemesi sağlanması, üretilen mal
zemelerin hammadde kaynakları ile malzemele
rin nitelik ve niceliklerinin tayin ve tespiti, 
üretim alanlarının genişletilmesi, maliyetleri
nin ucuzlatılıp, selâbetlerin artırılması, kalite 
kontrollarınm sağlanması, bu üretimler için te
sisler kurulması ve laboratuvarlar açılması, 

nicelik ve nitelikleri elverişli malzemelerin ta
nıtılıp benimsetilmesi gibi görevleri ifa etmek
tedir. 

Âfet İşleri Genel Müdürlüğümüz : 
Vukuu muhtemel bir tabiî âfet anında na

sıl hareket edileceğini ve diğer teşekküllerle 
nasıl bir koordinasyon sağlanacağını ve afetze
delerin imdadına nasıl ve hangi imkânlarla ve 
hangi yollardan ve hangi kanallardan yetişe
bileceğini, çevre sağlığının, emniyet tedbirleri
nin hangi plânlar altında yürütüleceğini, âfet-
zederele ilk yardımın, barındırmanın ve mahi
yet konutlarının nasıl yapılacağını plânlar ve 
uygular. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası : 
Evi olmayan vatandaşları ev sahibi yap

mak, yapı işlerini teşvik etmek, tamir, tadil, 
tevsii ve ıslah işlerini kolaylaştırmak, başkala
rına ait arsalar üzerinde binalar yapmak, pe
şin veya ipotek karşılığında taksitle satmak, 
yapı ve yapı malzemesi endüstrisi ticaretini 
yapmak, ortaklıklar kurmak, arsalar alıp spe
külâsyonlara mâni olm,a)k, ucuz arsaları alarak 
diğer arsalarla mübadele etmek ve bunlardan 
ayrı, bütün banka muamelelerini yürütmekle 
yükümlü kılınmıştır. 

İller Bankası Genel Müdürlüğü : 
4759 sayılı Kanunla 1945 yılında kurulan 

bu banka, mahallî idarelerin yapacakları kamu 
hizmetlerinden olan şehir, kasaba ve köylerin 
kuruluş ve imarı yolundaki plân ve projelerini 
yapar, kurumlarına gerekli olan makine, âlet
ler ve gereçlerini temin eder. Kuruluş gayesine 
zarar vermemek şartıyle bütün banka muame
lelerini de yürütür. 

Asra Ofisi Genel Müdürlüğü : 
1164 sayılı bir Kanunla tüzel kişiliği haiz 

döner sermayeli olarak 10 . 5 . 1969 tarihinde 
kurulan bu teşekkül arsa fiyatlarının aşırı de
recede artışını önlemek, arazi stokları1 tesisiyle 
dengeli ve plânlı bir şehirleşmeyi sağlamak 
Ofis Kanunu sınırları içinde kamulaştırma yap
mak gibi yetki ve imkânlara sahiptir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yukarıdan beri vazife ve salâhiyetlerini, 

hizmetlerini nitelik ve niceliklerini, izah etti
ğim bu genel müdürlüklerin koördine çalışması 
bu Bakanlığımıza terettübetmektedir. 
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Memleketin dev sorunlarından olan, iç iskân 
davası ve bunun halline medar olacak tedbirle
rin neresindeyiz?. Neleri halledebildik? Nele
rin hallinde hangi plân ve programlarımız var? 
Köylerin boşalması, köyleşen şehirlerin gece
kondu sorunları, imar- iskân proje ve plânları, 
yol, su, elektrik, kanalizasyon, havagazı ve ko
nut meseleleri, bu bakanlığı meşgul eden dev 
sorunlardır. 

İkinci Cihan Savaşından sonra hızla artan 
nüfus, köylerden şehirlere akımı artırmış ve 
şehirleşme sorunumuzu etkilemiştir. 

1950'den itibaren hızlı bir şehirleşme hareke
ti ögrülmektcd i r. Nüfus - say ı mi a rina göre : 

1960'ta Türkiye nüfusunun % 26,3 ü şehirde, 
1965'te Tüı'iriye nüfusunun % 29,9'u yine şe

hirlerde, 
1970'te Türkiye nüfusunun % 35,4'ü şchirler-

'dedij.' 
Devamlı olarak şehir nüfusu aubmakta ve 

1960 - 1965 şehirleşme hızı % 5,2'dir. 
1965 - 1970 te şehirleşme hızı % 6,2 olduğu 

görülmektedir. Bu demografik hesapla yürüdü
ğümüz zaman 3995 yılında Türkiye'miz nüfusu
nun % 75'i şehirlerde oturacaktır. 

Bilindiği gibi, şehir bir üretim ve kültür bi
çimini bir arada ifade eden büyük bir yerleşim 
alanıdır. 

Büyük şehirlerimizin dahi % 60 - 65'i gece
kondularla sarılıdır. Su, elektrik ve kanalizas
yon zorluğu ayrıca çevre sağlığını tehdideden me
selelerin çokluğu, belediyelerin, dolayısıyle bu 
bakanlığın en önde gelen sorunlarıdır. 

Her ne kadar gecekondu bölgeleri ve önleme 
bölgeleri toplu konutlar ve Arsa Ofisi gibi te-
şebbbüsler harekete 'getirilmiş ise de, maksada 
ulaşmış olmaktan çok uzağız. 

Son yirmi yıldan beri ülkemiz nüfusunda hay
li bir artış müşahede edilmekte ve bu artış nede
niyle de çevre koşullarının ekonomik ve sosyal 
dokularında değişiklikler meydana gelmektedir. 
1960larda nüfusun % 26,3'ünün şehirde, % 73,7' 
nin kırsal alanlarda olmasına mukabil, 19701er-
do 'bu nispet % 35,9 ile % 64,1'e düşmüş ve şe
hirler lehine bir akın olmuştur. Köy ve şehir 
arası nüfus nispeti şöyle bir oran takibetmiştir : 
(Yüzde olarak) 

1950'cle şehirlerdeki nüfus 18,5 iken, köylerde 
81,5 Hur. 

1951'de şehirlerdeki nüfus 22,1 köylerinki 
ise 77,9'dur. -

1960'ta şehirlerdeki nüfus 26,3, köylerinki 
ise73,7'dir. 

1 9 6 5 ^ şehirlerdeki nüfus 29,9, köylerinki ise 
70,1'dir. 

1970'te şehirlerdeki nüfus 35,4, köylerinki ise 
64,6'dır. 

Şehirlere akış, şehirlerdeki cazibeden çok, kö
yün itiş gücünden doğmaktadır. 

1950 terden sonra tarım arazisinin ekilebilir 
topraklarının son sınırına kaklar dayanması, ula
şım ağının gelişmesi, kırsal alanların boşalıp kent
lerin gecekondularla sarılması, ancak şehirde bu 
akımı istihdam edecek iş sahaları da mevcut ol-
madığından şehirleşmenin demografisi bozulmuş-
tıuv 

Nüfus akınımın daha çök nüfusu 500.000 in 
üstündeki şehirlere kaydığı görülmektedir. Bü
tün bu nedenlerle şehirlerde bu nüfusu masse
decek sanayiin kurulması ve yatırımların aksa
tılmadan yürütülmesi plân ve projelerin bu isti-
kamette tatbiklerinin sağlanması mutlaka elzem-
•diı1. 

Nüfus akımları beraberinde birçok problemle
ri de getirmiştir. En başta konut sorunu gel
mektedir. 

10 binden fazla nüfuslu şehirlerimizde 2 'mil
yon 800 bin konut bulunduğu tahmin edilmekte 
ve oda başına 1955'te 2,17 kişi, 1965'te ise 4,01 
kişi ve 1972'de oda başına 1,87 kişi düştüğü anla
şılmıştır. Ekonomik kalkınmada bu konutların 
sayı olarak yeterli olmasının yanında iyi ve ya
şamaya elverişli ve sıhhî olmaları da şarttır. 

1960 yılında 240 bin gecekondu bulunduğu 
ve şehir nüfusunun % 13,5 olduğu saptanmıştır. 

1967 de 56 ilimizde yapılan tespitte 403.400 
gecekondu, 1968 de 450.000'i bulduğu ve 19701te 
600 000, 1972'de ise 700 000 olduğu ifade edil
mektedir. 1973 - 1977 döneminde bu konutların 
ancak % 15'ink"* yenilenebileceği ve buna göre her 
yıl 8 400 konut tamir edileceği de düşünülmüş-
tüi'. 

Kırsal bölgelerde ise, Üçüncü Plân-döneminde 
yenilenmesi gereken konut sayısı yılda 63.490 ola
rak tahmin edilmektedir. . 

Konut finansmanının kamuca desteklenmesi 
gerekiyor. Bunun için de her ailenin kendi ya
şantısını ve gelirinin hesabı bu gelirlerden ne 
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kadarının konut ihtilacına hasredileeeği düşü
nülerek bir hesap yapmak gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bıölıge plânlamasının ülke plânlaması ile pa

ralel bir hale 'sokularak »etkenliğinin antırıimaSıi 
cihetine gidilmelidir. 

—• Şehir plıânlamalaTinın kalkınma plân ve 
prtojeleriylo ilişkilerinin kurulması ve şehirleş
meden mütevellit ekonomiyi güçlendirip itici 
ve çekici bir hale getirilmelidir. 

—• Belediyelerle, yatırımcı sektörler arasın
daki çelişkiler giderilmelidir. 

— Gelişen vieya gelişmesi mümkün olan mıer-
kezlende plân uygulamasına geçmeden önce Ar
sa Ofisi Grene! Müdürlüğünce bu yerlerde ka
mulaştırma işleri yapılmalı ve arsa spekülâs
yonlarına meydan verilmemelidir. 

— Sosyal amaçlı yatırımlardan yararlanma
yı amacedinem kuruluşlarda çevrenin diğer şart-
laırı oian ulaşım, yol, su, elektrik gibi altyapı te
sisleri de yatırımlara paralel olarak gerçekleş
tirilmelidir. 

—Tespit edilmiş organize sanayi bölgeleri
nin tesisine geçilmeden öınce yer seçiminde, te
sislerin yerleşiminde, İmar - İskân, Sanayi ve 
Ticaret bakanlıkları ile istişarelerde bulunul
malıdır. 

— Belediyelerin ve bâzı gönüllü demekle
rin yapacalkları yatırımlar değerlendirilmeli ica-
bedem kolaylıklar ve yardım İmar ve İskân 
Bakanlığınca güsterileriek plân hedefi ve üni
teleri içinde değerlendirilmelidir. 

Komut kooperatiflerini teşvik edici ve yeteri 
kadar krediler temin edilmelidir. 

— Gecekondu bölgelerini önleme plânları ile 
imâr plânlarının tutarlığı sağlanmalıdır. 

— Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün bilhassa 
malî imkânları .güçlendirilmeli ve arsa stokları 
meydana getirilmelidir. 

— Âfet İşleri Genel Müdürlüğümüz de her 
an için derhal faaliyete geçecek bir duruma ge-
tirilmelidi]?. 

— Bütün bu tedbirlerin zamanında ve yerim
de ittihazı için gelişim bölgeleri, herkesin fay
dalanabileceği bir şekilde şehirieştirme ve araş
tırma dakûnıanjtaJsyom merkezleri bulundurul-
malıidır. 

Sevgili arkadaglanm, 
Bakanlığın bu dönem, ayrılsın biitçıe tahsisa

ttı bu dev cüsseye nazaran elbette kifayetsizdir 
ve azdır. Ama Devletimizin malî gücü de budur. 

Bütçemin taitbilkçisi olan mütehassıs ve eko
nomistlerimizin tasarruf zihniyetini hâkim kıla
rak bu sınırlı imkânı tam olarak değerlendire
ceklerine inanıyoruz. 

1973 bütçesinin memleketimize ve milletimi
ze, Bakanlığın güzide temsilcilerine hayırlı, 
uğurlu olmasını diler, Yıüıoe Meclisle saygılar su-
mamm. 

BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın Or
han Deniz, buyurumuz. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN DENİZ 
(Kasltamomu) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

Adalet Partisi Grubu adına, İmar ve İskân 
Bakanlığının 1973 yılı Bütçesini detay ve ra
kamlara girmeden, analhatları ile eleştirmek, ob
jektif olarak bâzı hususlara değinmek üzere 
kürsüye gelmiş bulunuyorum. 

7166 sayılı Kanunla 1958 yılında çalışmala
rına başlayan Bakanlığın kuruluş amacı çok ge
niş ve geniş olduğu kadar da ehemmiyetlidir. 
Ama bu Bakanlık bütün ehemmiyetine rağmen 
kuruluş amaçlarını bihakkın yerine getirecek 
seviyeye gelmemiş, bunun için lüzumlu sağlam 
temelleri inşa ederek çatısını örtememiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığının kuruluş amacını 
kısaca tarif edersek şöyle denebilir: 

Türk ananesine, Türkün yaşayış tarzına, 
memleketimizin coğrafî ve ekonomik şartları
na uygun ibir şehirleşme politikasını tespit ede
rek bu yönde araştırmalar yapmak, şehirleşme 
ve şehir plânlarının yapılmasında yapıcı, inan
dırıcı, hakikaten ilmî bir otorite olmak, yine 
Türk toplum ve ailesinin yaşama tarz ve gele
neklerini 'gözönünde tutarak, buna en uygun, 
köy ve mesken politikasına önder olmaktır. 

Hiç olmamasını arzu ettiğimiz; ama kaçı
nılmaz bir tabiat kanunu olan âfetlerde, âfet 
olmadan ve olduktan sonra en kısa bir zaman
da âfete mâruz kalan kimselerin yarasını sara
rak, onlara, Devletin varlığını göstererek, her 
türlü malzeme ve tedbirlerle mücehhez hakika
ten bir hazır kuvvet olmak, bu vazifeleri ya
parken de milletin binbir zorluklarla, fedakâr
lıklarla tasarruf ederek emrine tahsis ettiği büt-

— 122 — 



CM. Meclis* B : 68 25 . 2 . 1973 O : 1 

çesini en küçük köyde en ıbüyük belediyelere 
kadar, bir kuruşunu dahi boşuna harcamadan 
toplumun yararına, memleketin imarına sarfet-
mektir. 

ıSayın milletvekilleri, İmar ve İskân Bakan
lığı çok yönlü olan vazifelerini beş genel mü
dürlük, il imar müdürlükleri ile İller Bankası, 
Emlâk- Kredi Bankası ve Arsa Ofisi kuruluşla
rı ile yürütür. 

Bünyesinde mevcut tecrübeli, kıymetli tek
nik elemanların çoğunu ücret azlığı sebebi ile 
kaçırmış bulunan bakanlık bunların yerini, ya 
politik mülâmazalarla ehil olmayan kimselere 
veyahut da mektepten yeni mezun olmuş, her-
şeyi ben bilirim odasında, ayakları yere basma
yan, önlerindeki çok ehemiyetli plân ve proje
lerle prolblemleri sanki hir üniversite hocasına 
verilecek okul vazifesi zanneden genç eleman
lara bırakmıştır. Belediye imar müdürlüklerin
ce hazırlanarak gönderilen plân ve projeler, bu 
genç elemanların, ama tecrübesiz elemanların 
veya ibunlardan teşekkül eden kurullara bırakıl
mıştır. Daire 'başkanları, umum müdürler, 
«(Efendim kurulun mütalâası böyle, biz müda
hale edemeyiz» deyip, ya çok iyi çalışılmış bir 
projenin geri çevrilmesine veya bozuk bir pro
jenin tasdik edilerek .gönderilmesine göz yum
maktadırlar. Yıllarca mesul mevkilerde, beledi
yelerde şehir plânlarının tatbikinde, idarecilik
te bilgi ve tutumunu bildiğimiz, inandığımız Sa
yın 'Turgut Toker'den hu duruma bilhassa eğil
mesini, . realiteden uzak, tatbikî kabiliyeti olma
yan plân ve çalışmalara hoşuna masraf ettir
memesini, ıbu gibi vazifelerin başına tecrübeli, 
mesleğinde emek vermiş elemanları getirmesini 
rica ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, şehir, köprü, baraj, bina 
ve her türlü daha birçok gözle görülen, elle tu
tulan eserlerin projelerini hazırlayan, hesap
larını yapan gece gündüz başında durarak bun
ları kullanılır hale getiren teknik elemanlara, 
Plânlama Müsteşarlığındaki irili ufaklı birçok 
beyine nasıl mukavele ile iş veriliyorsa, aynen 
mukaveleli iş verme imkânını sağlamak lâzım
dır. Aksi halde, bunu plânlı çalışmak isteyen, 
her şeyin iyisini yaparmış gibi 'gözüken bir Hü
kümetle bağdaştırmamıza imkân yoktur. Şayet, 
Hükümet plânın hakikaten hedefine ulaşması
nı istiyorsa, teknik eleman ücret sorunlarını 

lâyi'k olduğu bir şekilde halletmelidir. Mahiye
ti tam anlaşılamayan yan ödemelerle veya âfet 
günlerini bekleyerek âfet zamları ile meselelerin 
çözülmesine imkân yoktur. Teknik eleman so
runlarının ancak ayrı ve yeni bir teknik eleman 
statüsü içerisinde çözümlenebileceği kanaatin
deyiz. Medenî memleketlerin teknik sahalarda 
yükselerek zirveye erişmelerindeki hikmeti, biz 
Adalet Partililer burada görüyoruz. Teknik kal
kınma teknik personelle olur, bunu gerçekleş
tirmek için biz kendimize düşen vazifeyi yapa
cağız. 

Plânlama ıGenel Müdürlüğü : Bölge plânla
ması, nâzım plânlar, metropoliten plânlama ça
lışmalarını yürütmek ve bu plânlarda öngörü
len esaslara dayanarak turistik, tarihî, ve ta
biî değerleri önem arz eden çevre düzeni plân
larını hazırlamak, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
yatırımlarda öncelik tanıdığı (bölgelerde kamu 
ve özel yatırımcı kuruluşlara yardımcı olmak 
gibi vazifeleri arasında, günlük hayatımızda 
çok önem taşıyan belediyeler ve İller Bankasın
ca düzenlenen imar plânlarını inceleyerek gere
ğini yapmaktır. 

'Sayın milletvekilleri şehirlerin imara, ku
ruluş ve karakterleri, yapıların tarzı mimarile
ri, parkları milletlerin bir nevi kartvizitidir. 

Şehir imar plânlarının anahatları ile çok 
geniş ölçüde, ileriye matuf genişlemeleri de göz-
önünde bulundurarak: hazırlanması ve bundan 
sonra da en kısa zamanda imar tatbikat plân
larının hazırlanması arsa spekülâsyonu ve ge
cekonduya mâni olmak 'bakımından ehemmiyet 
arz eder. Parselasyon plânları tükenmiş bir şe
hirde arsa fiyatları artar ve vatandaş mecbu
ren gecekondu yapmaya âdeta itilir. 

Ankara'da artık bina yapacak arsa hemen, 
hemen kalmamıştır. Ankara Nâzım Plân Büro
su 'beş senedir hâlâ ortaya bir nâzım plân ko
yamamıştır. Şimdiye kadar kullanılmakta olan 
imar parselleri, Ankara Belediyesi İmar Mü
dürlüğünün evvelce yapmış olduğu plânlardır. 
İmar ve İskân Bakanlığına bağlı Ankara Nâzım 
Plân Bürosu sanki yeni bir keşif yapacakmış 
gibi, -beş senedir etütlerini 'bitirememiştir. An
kara İmar Müdürlüğüne eleman takviyesi yapıl
mış olsa idi, bu etüt iki senede biterdi, Sayın 
Bakandan bu konuya bilhassa parmak basma
sını rica ediyoruz. 
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Hükümetten, İmar ve takan Bakanından, 
büyük şehirlerde yaşayan geniş bir halk kitle
sini yakinen ilgilendiren, üzen, fuzulî masrafa 
soikan, zorluklarla karşı karşıya bırakan bir 
tutuma, keyfî bir tutuma ehemmiyetle (eğile
rek son vermesini bilhassa rica, ediyoruz. 

imar Kanununa ve İmar Talimatnamesine gö
re hazırlanarak tasdik edilmek üzere belediye
lere ibraz .edilen projelerin evvelâ Mühendis 
ve Mimar Odalarınca vize 'edilmesi istenilmekte 
ve bu muamele olmadan talep işleme alınma
maktadır. Bu durum şimdi İstanbul, Ankara, 
İzmir'den sonra küçük kasabalara da sirayet 
etmekte oralarda da vatandaştan vize ücreti 
alınmaktadır. 

Proje vizesi tatbikatının hiçbir kanunî mes
nedi yoktur. Daha evvelki senelerde, faydalı 
olur mülâhazası ile İmar ve İskân Bakanlığı 
bedel karşılığı şartı olmayan bir yazı ile tec
rübe mahiyetinde yalnız Ankara'da olmak iize-
re vize işlemini istemişti. Mimarlar Odası ise, 
bunu bir gelir kaynağı halline soktuğu için has-
talılk derhal İstanbul ve İzmir'e de sirayet et
miştir. Yalnız Ankara Mimarlar Odasına vize 
1972 yılında 850 000 lira .gelir temin letmiştir. 
Vize muamelesinde projelere teknik bakımdan 
yeterli olup olmadıklarına bakılmakta, sade
ce inşaat sahibi ile mühendis veya mimar ara
sındaki ücret mukavelesinin Odanın asgarî üc
ret tarifesine göre yapılıp yapılmadığına ba
kılarak vizie 'edilmektedir. Ömrünün son gün
lerini .kimseye muhtaç olmadan kendi müteva
zı çatısı altında geçirebilmek için varını yoğu
nu ufak bir meskene yatıran vatandaşlar, lü
zumsuz kucak dolusu para ödemeye zorlanmak
tadırlar. 

Bu vize işleminin gayriikanunî olduğu ge
rekçesi ile, Ankara, İzmir ve İstanbul bele
diyeleri İmar ve İskân Bakanlığından vize iş
leminin kaldırılmasını istemişlerse de, Plânla
ma ve İmar Genel Müdürlüğü nedense buna ka
rar vermemiştir, bu işlemin kanunî olmadığı
nın ispatını yakın tarihlerde Sayın bir İmar ve 
İskân Bakanı vermiştir. Mimarlar Odasının 
tamamiyle şahsî sebepler nedeni ile vize etme
dikleri Dostlar Yapı Kooperatifinin' plânları, 
(Sayın Bakanın emirleri ile vize edilmeden İmar 
Müdürlüğünde işleme alınmıştır; doğrusu da 
buldur. 

Mesken G-enel Müdürlüğü. : 
Yıllardan beri memilfefcetimıizilrı .mesken po

litikasının nasıl olması lâzımgelMiğâni tespit 
edememiştir. Tefe yönlü, vatandaşı sade mes
ken sahibi yapma politikası yanluştr, bu se
bepten de mesken problemi geniş ölçüde çözûle-
memefetedir. İmar ve İskân Bakanlığı kendi
sine bağlı, mesken kredisi veren bir iki banka
nın ve başka kuruluşların vatandaşı gırtlağına 
kadar borca sokan, mesfeeıı sahibi yapma poli
tikasının akıntısına kaptırmış, diğer taraftan 
ucuz, istikrarlı medenî bütfün ihtiyaçları kar
şılayacak kiralık meskenler konusunu çok .geri1 

plâna atmıştır. 

Sayın Milletvekilleri, dünyanın hiçbir ye
rinde her vatandaşın ımıeslken sahibi olduğu gö
rülmemiştir. Çok kimseler de, kendiliğinden 
onun vergisi ile bakımı ile uğraşmamak için 
mülk sahibi olmak istemezler, ama onların gü
vendiği, inandığı yıllarca kiraları değişmeyen, 
ev sahibiniın tehdidirıe mâruz kalmadan oturabi
lecekleri kiralık evler vardır, bunların kirala
rı cüzidir ve artarsa da beş - on yılda bir hü
kümetlerin tespit edeceği, içinde oturanı o ev
den çıkartmayacak kadar az artışlar olur; bu 
sebeplerden kirada oturmayı tercih edenler pek 
çoktur. 

Memleketimizin meskene olan ihtiyacı çok
tur. Banka yardımı ile İşçi Sigortaları yardımı 
ile ev sahibi olmak İsteyen vatandaşlar aldık
ları kredilerle, hayallerindeki meskenin ancak 
üçte birini yapabilmekte hem boyundan büyük 
borca girmekte ve hem de .kalitesiz inşaatlara 
ortak olmak zorunda kalmaktadırlar. Bun
ların ekserisi kendi evinde oturamamakta veya 
hacize mâruz kakmaktadırlar. 

Adalet Partisi olarak İmar ve İskân Bakan
lığımın ucuz kira ile oturabilecek meskenlerin 
yapımına .ehemmiyetle eğilmesini, ileride belir
li bir ücretle kiraya verilmek şartı ile standart 
bina grupları yapmak isteyen şahıs vieya inşaat 
şirketlerine, vergiden muaflık, az fjaizle uzun 
vadeli inşaat kredileri temini lâzım geldiğine 
inanıyoruz. Bu gibi inşaatlar Almanya'da, bil
hassa Batı Berlin'de çok revaç görmüştür. Ban
kalarda yatan % 9 faizli tasarruflar! Hüküme
tin yeni tespit ettiği düşük faiz politikası se
bebi ile, bankalardan çekilecektir, kiralık mes
kenler, sosyal meskenler çoık büyük ferahlık 
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yaratabilir. Bugün memleketirmiadle yaşama 
şartları değişmiştir; evlenenler ufak aile üni
tesi olarak yaşamayı tercih etmektedirler, çalı
şan, tek başına yaşayan /kadın ve erkek memur
lar çoğalmıştır. Bunlar nazarı itibara alınma
lıdır, 

Sayın arkadaşlarım, burada bir noktaya 
temas etmeden geçemiyeceğim, hattâ bunu 

, zikretmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. Sık 
sıık bâzı çatlak seslerdin lüks meskenler yapıl
dığından şikâyet ettikleri duyulmaktadır; biz 
bu kanaatte değiliz. Kendi imkânları ile ya
pılan büyük ve mıimarî kıymetleri olan bina
lar şehirleri süslerler, inşaat sektörü sanayiini 
kamçılar, bütün iş kollarında birçok insan ça
lışma imkânını bulur, ısanat ilerler. Milletler 
tarihlere şehirleri, meskenleri, âbideleri ille 
geçerler. Bizler bugün İstanbul'da Boğaziçin-
deki tarihî köşklerle, yalılarla övünüyoruz, if
tihar ©diyoruz. 

Mesken Umum Müdürlüğü : 
Bir miktar anahtar dağıtmakla mesken so

ranlarının çözüldüğü kanaatindedir. Ankara'da 
yapılan tatbikatlarda ucuz alındığı iddia edilen 
arsaların iyi (kullanılmadıkları için ziyan ol
dukları meydandadır. Yapılan meskenlerin da
ğıtımında da dikkatli olunmalıdır. Ev sahibi 
olanlara da bu meskenlerden dağıtıldığı riva
yetlerine inanmak istemiyoruz, ama bu da 
üzerinde hassasiyetle durulması icabeden bir 
noktadır. 

Âfet İşleri Genel Müdürlüğü : • 
İsminin de ifade ettiği gibi âfetlerden evvel 

her an âfet olacakmış gibi hazır, âfet anında 
da her türlü imkânları ile âfet gören kimsele
re, geçici mesken, yiyecek, emniyet ve sağlık 
'tedbirlerini almak, âfetlerden sonra da, âfet 
bölgelerinin yeniden tanzimi veya tamamıyle 
başka yerlere nakilleri ve onlara konut yapı
mıdır. Altyapılarını, yollarını velhâsıl bütün 
medenî ihtiyaçlarını temin etmektir. 

Âfet işleri Genel Müdürlüğünün bugüne 
kadar âfet bölgelerinde yaptığı tatbikatlara 
değinmeyeceğim; onları tecrübe yılları olarak 
arkada bırakmayı daha doğru buluyorum, ama 
bundan sonra da, bu tecrübe yıllarından sonra 
da, hatalara düşülımemesli lâzım geldiği kana
atindeyim. Âfetin küçüğü büyüğü olmaz; âfet 
kime isabet etmiş ise onun için büyüktür, bu

nu böyle kabul etmek ve âfet. görmüş herkese 
el uzatmak şarttır. İnebolu'nun Doğanyurt na
hiyesine sel baskınımdan sonra gelen îl İmar 
Müdürü, selin götürdüğü köprüyü, tarlaları, 
üç adet evi nıühim'sememiş, ama muhtarın oda
sındaki Mr iskemle ile yazı masasını fuzulî mas
raf olarak ifade etmiştir. Hükümetin âfetler 
fonundan yardım yapabilmesi için en az onlbeş 
evi'n yıkılması veya yanması icabettiğini söy
lemiştir. Büz Adalet Partisi olarak âfet gönen 
tek bir köylüye dahi yardım imkânlarının sağ
lanmasını istiyoruz. 

Bakanlığın sessiz, sedasız, kendi kendine ça
lışarak meskeni/-r yapan çok ehemmiyetli bir 
ünitesi de Prefabrike İmalât Dairesi Başkanlı
ğıdır. Âfet İşleri Genel Müdürlüğünün frenle
yici, kırtasiyeci zihniyetine rağmen, ((bunu ra
hatlıkla söyleyebiliyorum, çünkü bir ilçe bele-
diyesline turistik testicide kullanılmak üzere 
prefabrike ev alınmasını- takip etmek zorunda 
kalmış ve o zaman bu kırtasiyeciliğe şahit ol
muştum, Sayın Bakanın yerinde müdahalesi ol
masa idi formalite belki de hâlâ devam eder
di) evet frenleyici zihniyete rağmen, bu Daire 
Başkanlığı güneşli günlerde unutulan, âfet 
günlerinde ise çok aranan bir fabrika, haline 
gelmiştir. Ama ne yazık ki, bugün elindeki 2000 
konut i'le durmaktadır. Bu müessesenin daha 
fazla imalat yapabilmesini, teknik güç ve bil
gisini artırabilmesi için, yalnız âfet olmasını 
bekleyen bir teşekkül olmaktan kurtarılması 
lâzımdır. On kilo çivi ihtiyacı için dahi Umum 
Müdürlük masalarından dolaşarak, onay ko
valayan bir fabrika, veya atelye dahi tasavvur 
edilemez. Elinde yetişmiş işçisi, yönetici, teknik 
elemanları vardır. Günde yedi adet ahşap, ye
di adet te beton ev yapabilen bu müessese, dö
ner sermaye ile işler hale getirilmelidir. O za
man hem sermayesi âtıl kalmayacak ve hem de 
kapasitesi artacaktır. Bu haliyle ,dahl günde 25 
konut yapabileceğine kaniyim. Dışarda metre
karesi 700 - 800 lira olan evler burada 500 
hâttâ daha da aşağıya malolmaktadır. Turizm 
Bakanlığı ve Turizm Bankası ile işbirliği ya
pılabilir. 

S ay un milletvekilleri, yapıcı ve tecrübeli 
İmar ve İskân Bakanı Sayın Turgut Toker'iıı, 
yukarıda bahsettiğimiz ve zaman darlığı sebe
bi ile bahse'demediğimiz daha birçok problem-
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ler üzerinde hassasüyet ile duracağından emi
niz, kendisine başarılar temenni ederiz. 

1973 yılı Bütçesinin Milletimize hayırlı ve 
uğurlu 'olmasını diler Grubum adına yüksek he
yetinizi ve Bakanlık mensuplarını saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Hanağası, buyurunuz efendim. 

ıCUMHURlÎYETÇİ PARTİ GRUBU ADINA 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Cumhuriyetçi Parti Millet Meclisi Grubu
nun İmar ve İskân Bakanlığının 1973 malî yılı 
bütçe tasarısı üzerindeki görüş, düşünüş ve di
leklerini arz etmeğe çalışacağım. 

Kentsel ve metropoliten yerleşmenin dü
zenli olması, dengeli şehirleşmenin gerçekleş
tirilmesi, bölgelerarasıı gelişmişlik farklarının 
azaltılması, âfetlerde en az zararla kurtulmayı 
ve âfet- olduktan sıonra en kısa zamanda yeni
den yerleşme ve barınmayı, dayanıklı, ucuz, 
yeterli ve standart yapı malzemesi üretimini, 
gerçeklere uygun mesken politikası esaslarının 
tespiti ile kentsel konut sorununu çözüme ulaş
tırmayı ve geıcekondulaşnıayı önlemeyi sağla
mak gibi kuruluş amacı ve anagörevleri oldu
ğu yüce Heyetinizce d'e bilinen İmar ve İs
kân Bakanlığımın 1972 yılındaki çalışmaları ve 
bütçe ile ilgili uygulamaları dikkate alınmak 
suretiyle yapılan inceleme sonuçları, bu Bakan
lığın faaliyet ve sorunları hakkında isabetli bir 
değerlendirmeye olanak sağlayabilir. Bu görüş 
açısından Bakanlığın hizmetlerini yerine geti
ren Bakanlık genel müdürlükleri ile taşrada
ki il imar müdürlükleri ve imar şeflakleriyle, 
ayrıca Türkiye Emlâk Kredi ve İller Bankasıı 
ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüklerinden de sıra
sı ve yeri geldikçe siöz etmek yerinde olacaktır. 

Hizmetin geliştirilmesi ve yatırımlarla ilgilii 
olarak Bakanlığın Plânlama ve İmar* Genel 
Müdürlüğünün 1972 yılında Ankara, İstanbul 
ve İzmir ile ayrıca Adana, Bursa, Elâzığ, Sam
sun ve Erzurum metropoliten alan nâzım plân 
çalışmalarıyle, organize sanayi bölgeleri yatıı-
rım öncesi proje çalışmaları % 89,4 bir ger
çekleşme seviyesine ulaşmıştır. Bu oranın da
ha yüksek olması beklenirdi. 

Bölge plânlama çalışmalarında plânlama 
projeleri yönünden Türkiye'nin tümünü kapsa

yan 8 plânlama bölgesi içdn yapılan çalışma* 
ların tamamlanmış olduğu hususu il© Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemi sonuna ka
dar eğitim yatıramlarınm iller ölçeğinde dağı
lımının, sağlık hizmetlerinin Doğu ve Güneydo
ğu illerinde dağılışının ve Doğu ile Güneydoğu 
bölgesi tarımsal gelişme olanaklarının hazırla
narak Devlet Plânlama Teşkilâtıma ve ilgili ku
ruluşların yararlanmasına sunulmuş olması 
keyfiyeti şayanı memnuniyettir. 

Organize sanayi bölgeleriyle ilgili olarak 
sağlıklı bir kentleşme ve dengeli bir gelişme
nin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyle, sa
nayileşme konusunda Türkiye'de mevcut orga
nize sanayiinlin son sayımlara göre ayrıntılı da
ğılımının ve yapısının ortaya konulması sure
tiyle organize sanayiin dağılımı ve yerleşim 
önerileri konularında temel bir veri olarak kul
lanılması üzerinde önemle durulması ile biran 
önce gerçekleştirilmesindeki gayrete aralıksız 
devam edilmekte büyük yarar vardır. 

Çevre düzenü plânlama çalışmalarıyle 'ilgili 
olarak turistik, tarihî ve doğal değerler yönün
den önem arz eden alanlar için ele alınan çev
re düzenli plânlarından tamamlanmış olan ve 
merkezlere ilâveten diğer çevrelere ait plân ça
lışmalarına başlanılmış olması sevindiricidir. 

Metropoliten plânlama çalışmaları meya-
nırida; Adana, Ankara, Bursa, Elâzığ, İstanbul, 
İzmir ve Samsun illeri için gösterilen gayret öv
güye değer. Ancak, Adana, Bursa ve Samsun 
metropoliten plânlama çalışmaları için istihdam 
edilecek uzman personel bakımından sözleşme
li personel is'tlihdam etme olanağı sağlanamamış 
olmaiSB nedeniyle, bürolar henüz kurulamamış
tır. Bu konunun biran önce halledilmesi ge
rekmektedir. 

Belediyeler Teknik Hizmetler G-enel Müdür
lüğüne 1972 yılında Bakanlıkça yajpılan yar
dım sonucu, dilerin plânlama proje; çalışmala
rının gerçekleştirilmiş olması ve imfrr uygula
ması ile ilgili düzenleme işleri için belediyelere 
yardım edûlmesi yerinde bir davranlş 'olmuş
tur. 

Eğitimi merkezi yapımı için verilnüş olan 1,5 
milyon lira ödeneğin uygun nitelikti bulunma
ması nedeniyle kullanılmamıştır, i Kanımızca 
bu yönde gereği gibi araştırma yapılmamış ve 
gayret gösterilmemiştir. 
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Yatırını çalışmaları dışında, ayrıca köy 
'kalkınma payı olarak: îller Bankasının kârın
dan ayrılan paralarla köylere yapılan tahsis
ler, içime suyu proje]erliyle kanalizasyon ve yol 
projelerinin yeterli olmadığı kanısındayız. 

Masken Genel Müdürlüğünün 1'972 yılı bo
yunca yatırım uygulamaları, genel bütçeden 
sağlanan Ödeneklerle beraber, fonun geriye dö
nen kaynakları, ayrıca KeJban Barajı göl saha
sından; çıkartılacak vatandaşların Elâzığ ilinde 
şehirsel iskânı yönünden 3 numaralı gecekondu 
önleme bölgesinde yapılan altyapı ve 713 ko
nutluk konut uygulamaları, Keban fonundan 
ısağlanan kaynaklarla yürütülmüştür. Mesken 
Genel Müdürllüğünün üstün bir program uygu
layıcısı olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğiz, 

Bu araida, teşekkül edecek Keban göl ala
nından göç etmek zorunda bulunan yaklaşık 
olarak 45 000 kişiye varan oranla Elâzığ'da 
3 ncü gecekondu Önleme bölgesinde yapımı ka
rarlaştırılmış 1700 konutun yetersiz olduğunu 
belirtmek yerinde olur kanısındayız. 

Tasarruflu ev yapma ve nüve konut uygu
lamalarının tamamlanması için 1972 çalışma
larından yarım kalmış konutların 1973 yılı 
programı çerçevesinde alınacak .tedbirlerle ta
mamlanması cihetine gidileceği ve hak sahibi 
vatandaşlara yapılması öngörülmüş bulunan 
yardımların yerine getirileceğinin tespiti mem
nunluk verici blir keyfiyettir. 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğünün 1972 
yatırım harcamalarında, program uygulamala
rında %; 30 oranında bir gerçekleşme olmuş, 
priogram dönemi sonuna kadar parasal gerçek
leşmenin ise % 80 'düzeyine ulaşacağı tahmin 
edilmektedir ki, bu oran yeterli değildir. 

Depremlerle ilgili çalışmalar konusunda 
Burdur, Bingöl ve Gediz depremleriyle ilgili 
konut yapımlarında gösterilen gayret ve varı
lan sonuçlar cidden şayanıı takdirdir. Mevcut 
yol imkânsızılıklarmın giderilmesi, aksaklığı ön
lemiş olacak, randıimanı % 1'00'e ulaştıracak
tır. Bilhassa Varto depreminde dilden düşme
yen dedikoduların bu bölgelerdeki çalışma]arda 
ağza alınmamış olması, imar ve İskân Bakan
lığının bu görevlerle sorumlu kuruluş ve idare
cilerinin ne kadar düzenli, ciddî, vatansever bir 
'duygu ile görev yapmış olmalarının açık de
lilini ve örneğimi ortaya koymuştur. Şükranla 
belirti riz. 
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Normal işlerden konut inşaatında yer seçi
mi, eleman yetersizliği, istimlâk yapılamaması 
ve diğerleri gibi nedenlerin biran önce çözümü 
gerektiği görüşündeyiz. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ile ilgili ola-
ra'k organize sanayi bölgelerinden Ankara, Elâ
zığ, Erzurum ve Gebze'de olmak üzere dört 
ayrı yerde arazi satın alınması, programlaşttırı-
lan konulardaki çalışmalara aralıksız devam 
edildiği ifade edilmektedir. Ancak, alım çalış
malarındaki formalitelerin ortaya koyduğu 
güçlük, gecikmelere ve işi sürüncemede bırak
maya yol açmaktadır. Bilhassa turizm bölgele
rinde kamulaştırıilacak arazilerin yer tespitinin 
ve hazırlıklarının en kısa zamanda ikmâli, böl
genin kıymet artışımın doğuracağı fiyat artışı
nı önleyecektir. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının öz kay
naklarının en önemli bölümü ödenmiş sermayesi 
bağlı değerlere tamamen tahsis edilmiş bulun
maktadır. Maliye Bakanlığınca uzun vadeli 
ya'bancı kaynak olarak tahvil ihracına izin ve
rilmemektedir. Bankanın, artan plasmanlar kar
şısında konut kredilerine tahsis bakımından 
kaynakları ile yetersiz kaldığı beMrtilmıekted&r. 
Bu konu üzerinde gereği gibi durulmalıdır. En 
iyi bir hal yolu bulunması tavsiyeye değer. 

İller Bankası Genel Müdürlüğünün, bilhas
sa yatırımlarının yüzde yüz gerçekleştirilece
ğine dair bilgi şayanıı memnuniyettir. îller 
Bankasına finansman olarak Devlet Plânlama 
Teşkilâtının kabul ettiği miktar 831 milyon li
radır. Maliye Bakanlığınca kaynaklardan ayrı
lan ödenek toplamı ise 481 milyon liradır. Bu 
duruma ve yatırım tavanına göre 350 milyon 
llira ödenek açığı bulunmaktadır. Mahallî ida
relerden ve çıkması belklenen Belediye Gelirle
ri Kanununun vereceği imkânlardan sağlana
caklarla farkın kapatılması yolundaki mütalâa 
ve düşünce isabetsiz olup, eldeki işlerin deva
mına ve yeni yatırımları da mümkün kılmaz. 
Bu nedenle yatırım tavanının gerçekleşmesi 
için açık görülen 350 milyon liranın genel büt
çenin ilgili bölümüne konulması görüşüne, biz 
de katılmaktayız., 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; imar ve 
Is'kân Bakanlığı 1973 malî yılı bütçe raporunda 
«Dilekler» kısmında belirtilen hususlara genel
likle katılıyoruz. Önemli gördüğümüz konular 
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üzerimdeki dilek ve düşüncelerimizi teyiden (ifa
de etmek arzusu ile özet olarak madde başlık
ları altında ayrıca sıralamayı da yararlı gö
rüyoruz. 

Nâzım imar plânları, yaz - boz tahtası ol-
Tnafk'tan çıka olmalıdır. Bakanlık ve Bakanlığa 
bağlı kuruluşlarda lüks ve israfa yol açılma
dan ve müsamaha edilmeden gerekleri yapılma
lıdır. 

Belediye imar plânları tezelden yapıılmalı-
dır. 

Günlük ve geçiştinme politikası içinde çok 
ileri bir görüşle çevre sağlığını koruyucu ha
va kirlenmesi, su sıkıntısı ve yerleşime güçlü
ğü ile çevre sorunlarını kapsayan yönde azamî 
gayret sarfedilme'lidir. 

Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı/ kuruluşların 
ayrı ayrı yer ve binalarda bilhassa kira ile otur
ması önlenmelidir. Millî bütçeden her yıl mil
yonların karşılıksız heba olmasına bu durum 
yol açmakta; en önemlisi deı hizmetlerin gere
ği giihi ifasını güçleştirmektedir. 

Bilhassa âfet bölgelerinde hizmet g'ören ge
rekli teknik personelin .sağlanması ve kullanııl-
masındaki güçlüklerin önlenmesi maksadıyle 
ilgili sözleşmesi personel istihdamı teklifli mad
desinin, Bakanlığın kuruluş kanununa ek bir 
madde olarak konulup öncelikle gerçekleşme
si zoıtmluğu vardır. Ayrıca, bütün Devlet ku
ruluşlarında olduğu gibi, bilhassa teknik per
sonel konusunda Personel Kanununun tatbikat
taki çelişik durumları ve yetersiz tarafları ba
kımından gerekli düzeltmeler ve ilâveler Hü
kümetçe yapılmalı, Kanun Kuvvetindeki Karar
name hükümlerinin tanıdığı halklar hak salhlip-
lerine geciktirilm'eden verilmelidir. Böylece tek
nik ve uzman personel ziyaı da önlenmiş. ola
caktır. 

Belediyelerin malî yetersizliklerii nedeniyle 
gerçelkle§tlrilmes!İne olanak bulamadıkları ta
rihî ve turistik eserlerin etrafının açılması, yol 
ve alan, park, çocuk bahçesi ve otopark gibi 
yerlerin kamulaştırılması ve düzenlenmesi için 
Bakanlık bütçe teklifinde konulan ödeneğin 
•yetersiz olduğu gözönüne alınarak, bu mikta
rın artırılması yerinde olacaktır. Ayrıca, ağır 
sanayii yatırımları nedeniyle buzla şehirleşen 
kentlerin düzensiz gelişmesini önlemek amacıy-
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le 1973 Bütçesine ödenek ayrılması gerektiği
ne de inanıyoruz. 

Köylerin mertkezilestirilmesi, konut ve yer
leşime konularının ciddî olarak eîe alınması, şe
hir ve gelişen illerin çevre sorunları ile karşı
laşılan problemleri azaltmaya: yol, su, elektrik, 
okul, kanalizasyon sağlık hizmetleri gibi hizmet 
vte tesislerin yeterince sağlanmasına imlkân ve
recektir. Bu konuya gereödi önemin gösterilme
si yerinde bir hareket olur. 

Âfete uğrayan il, ilçe ve köylerin ya da çe
şitli nedenlerle yeniden yerleştirme politikası 
güdülen yerler sialkinleriııin en uygun santiar
la, süratli, gerekli yerleşime kolaylıklarının sağ
lanmasında Bakanlığın ilgili Bakanlık, kuruluş 
v;e organlarla koordineli ve verimli işbirliğine 
büyük ölçüde lüzum ve ihtiyaç vardır. Yeni 
yerleşme ünitelerinde konutlar yapıldığı halde, 
yol, su ve elektrik işleri sürüncemede kalmış 
yerleşme bölgeleri bulunmaktadır. Örnek ola
rak, yeni yerleşime bölgesine nakli için emir 
verilmiş olan yerleşme sakinlerine, yeni iskân 
bölgelerinin başjta içme suyu olmak üzere bir
çok eksik hususların mevcut olmasına rağmen 
gösterilen yere biran önee nakil ve yerleşme
leri istenilmiştir. Bu bölgede bölge sakinleri 
kış mevsiminin çetin ve zor santiarında kilo
metrelerce uzak mesafeden, insan ve hayvan 
sırtında su taşımak zorunda kalmış bulunmak
tadırlar. Bu durum organizasyon bakımından 
eksikliğin bir tablosunu göstermektedir. 

Elâzığ Keban Barajı nedeniyle Elâzığ il mer
kezinde gecekondu önleme bölgesinde yapıl
makta olan 1 700 adet konutların normal şe
kilde inşasına çalışılırken, teşekkül edecek Ke-
!ban Baraj Gülü sahasında topraksız, işsiz kala
cak yaklaşık 45 000 kişilik aile topluluklarının 
birçokları çares'izlifc ve perişanlık durumu ile 
karşıkarşıya kalma akı'hetindedir. Bunlardan 
konut edinime »şartına bağlanan kişilerin birçok 
imkânlardan yoksun ve aynı zamanda; işsiz kal
maları nedeniyle konutların taksitlerini ödeme 
güçlerine de sakibolaımayacalkları bir gerçek
tir. Bakanlığın bu hususu gözönünden uzak 
tutmayıp, bir yardım ve çözüm yolu bulması ye
linde bir davranış olacaktır. 

Sayın Başkan, saym milletvekilleri; 
İmar ve İskân Bakanlığının 1973 malî yılı 

Bütçesi üzerinde Cumnuriyetçi Partinin görüş 
ve dileklerimi kısaca arz etmeye çalıştım. 
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Bütçenin Türk Ulusuna hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, Yüce Meclisin sayın üyelerine, 
başta 'Sayın Balkan olmak üzere İmar ve İskân 
Bakanlığının sayın temsilcilerine grubumuz adı
na en iyi dileklerimizi ve saygılarımızı suna
rım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Mehmet Ersoy, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA MEHMET ERSOY 
(Kütahya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

İmar ve İskân Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi 
münasebetiyle Demokratik Parti Grubunun gö
rüşlerini arz ediyorum. 

Geçmiş yıllardaki bütçe müzakerelerini tet
kik ettiğimiz zaman şunları görüyoruz: Komis
yon raporları, rakam değişiklikleri hariç aynı 
(mahiyettedir. Gruplar ve şahıslar adına yapılan 
konuşmalar, tenlkid ve temenniler, üslûp fark
ları hariç aynı mahiyettedir. Sayın Bakanlar 
hep teşekkür etmişler, «Tenkid ve temennilerin 
ışık tuttuğunu, bunlardan istifade edecekleri
ni» beyan etmişlerdir. Bu durum, bu yıl da, ge
lecek yıllar da böyle devam edip gideceğe ben
ziyor. 

Bu durum, bütçe müzakerelerinin birbirimi
zi avutmaktan, deşarj olmaktan başka bir tesi
ri olmadığını gösteriyor. Ayrıca,. Komisyon, 
'Cumhuriyet Senatosu ve Meclisimizde ayrı ayrı 
aylarca sürten müzakereler sebebiyle Bakanlık 
•teşkilâtlarının iş göremez hale gelmesi, göz yu
mulması mümkün olmayan zararlar meydana 
getiriyor. 

Bu sebeple bütçelerin müzakere prosedürü
nün değişmesi ve kolaylaştırılması zaruretine, 
'ehemmiyetle işaret etmek istiyoruz. 

Bu girişten sonra, Sayın Bakandan şu husu
su öğrienmiek istüyoratz : 

Geçmiş yıllardaki bütçe müzakerelerinde 
Bakanlığınızla ilgili olarak yapılan, yapıcı, yol 
gösterici tenkid ve temenniler bir değerlendir
meye tabi tutulmuş mudur? Böyle bir değerlen
dirme yapılmışsa, gereği yerine getirilmiş mi
dir? Bu soruya müspet bir cevap almak bizi se
vindirecektir. Zira, sadece ifadeleri Meclis Tu
tanaklarıma geçirmekte ve seçim meydanlarına 
malzeme hazırlamaktan başka fonksiyonu ol
mayan, paihalı bir müzakere sistemini faydalı 
bulmuyoruz. 

Sayın milletvekilleri; İmar Ve İskân Bakan
lığının göreceği hizmetler; vatanımızın imarı, 
ıinilletimikin asrın icaplarına ve insan haysiye
tine yaraşır yaşama şartlarını temin ve tanzim 
•edecek ağır ve mühim hizanetlerdir. Bu bakan
lığın hizmetlerindeki aksama, gecikme ve birik
me; ilerde Devletimizi çok güç durumlara so
kabilecek sosyal hadise ve patlamalara sebep 
teşkil edebilir. Süratle şehirleri saran gecekon
du âfeti ve beraberinde getirdiği yüzlerce prob
lemin içinde kıvranan insanların; kirli havadan 
nefesi kesilen, susuzluktan kavrulan, trafik 
keşmekeşi içimde bunalan insanların, mütevazi 
bir meskene sah'ibo'lmayan ailelerin, içinde bu
lunduğumuz şartları da düşünürsek, hangi nok
taya katlar dayanabileceğini kestirmek güçtür. 
O itibarla, Hükümetin ve Maliyemin, İmar ve 
İskân Bakanlığına ait tahsisatı değerlendirir
ken, meseleye sadıeoe bütçe ve denge açısından 
bakmasını mahzurlu buluyoruz, 

İmar ve İskân Bakanlığı, Üçüncü Beş Yıllık 
Planın 1973 yılı için öngördüğü hizmetleri ya
pabilmek için 1 milyar 78 milyon liralık tahsi
sat istemiş; Hükümet, 391 "852 262 liralık tah
sisatı kâfi görüp teklifte bulunmuş. Komisyon 
ise cüzî bir artışla 417 352 262 lira ile bütçeyi 
bağlamış. 

İhtiyaç duyulanla verilebilen tahsisat ara
sındaki fark; 660 647 738 lira, Bu, büyük bir 
farktır, bu durum her yıl böyle devam ederse 
Bütçe Kanununun mahsus maddesi gereğince 
f/c 10 tasarrufları da hesaba katarsak, her yıl 
yapılması lâzımıgıelen işlerin üçte ikisi kalacak 
demektir. Binnetice, 20 yıl sonra şehirlerimizin 
ve Türkiyeımizin ne hale geleceğini tahmin et
mek güç değildir. 

İmar ve İskân Bakanlığı bünyesinde bulu
nan genel müdürlüklerin hakkında 1972 bütçe 
müzakerelerinde serdettiğimiz görüşleri, ayrıca 
ümidimizi muhafaza ediyoruz. Plânlama ve 
İmar Genel Müdürlüğünün, bölge plânlama 
projelerini tamamlamış olmasını takdir ve mem
nuniyetle karşılıyoruz. Bütçe raporunun tetki
kinden anlaşılıyor ki, bu genel müdürlük ve 
diğer genel müdürlükler her konuda kesif bir 
faaliyet içimdedirler. 

Raporda, verilen tahsisatla harcanan para 
«ram yatırım veya programın gerçekleşme se
viyesi olarak gösterilmekte fakat fizikî gerçek-
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leşme seviyesini tespit etmek mümkün olmamak
tadır. 

1972 bütçeisinde -Plânlama ve imar Genel 
Müdürlüğü yatırım harcamaları için bu genel 
müdürlüğe 400 000 Türk lirası ayrılmış, bundan 
P/c 10 tasarruf yapılmış, bu miktar 6 660 000 
liraya inmiş. Bunun da 5 960 000 lirası h'arcana-
ibilımiş, % 89,4'lüik bir gerçekleşme sağlanmış. 
Bu güzel bir netice. Burada da bir hususta ay
dınlanma ihtiyacını duyuyoruz. Belki bu konu
da bütçe raporundaki muğlak ifadeler ve bâzı 
(hususların net görünemeyişi bizi bu aydınlan
ma ihjtiyasma sevk ediyor. İstenen tahsisatın 
ancak üçte biri temin edilebildiği, bunun da 
!% 10'u tasarruf edildiği halde geriye kalan pa
ranın tam harcanamayışı ve gerçieMeşme yüzde
sinin yüzde yüz olamayışının sebebini öğrenmek 
istiyoruz. 

İstenen tahsisatın tamamı verilebilsc, % 10 
tasarruf yapılmasa durum, ne olurdu onu da 
merak ediyoruz. Bu sorumuz genel bir soru
dur, zira bu genel müdürlük, Mesken Genel Mü
dürlüğü ile birlikte en yüksek gerçekleşme ora
nına ulaşmıştır. 

Bâzı genel müdürlüklerin 30 . 11 . 1972 ta
rihi itibariyle gerçeikleşime yüzdesi, çok düşük 
olmasına rağmen, % 24, % 30 gibi, program 
yılı sonuna kadar % 80'e ulaşacakları ifade 
edilmektedir. % 50 ve % 56'lık bir gerçekleş
me seviyesini takdlir ve tebrikle karşılarız. Hele, 
Belediyeler Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü 
gibi çok yeni bir kuruluş için bu tahminin ger-
'çeklcşmesi büyük bir başarı .olacaktır. 

Biz, genel müdürlüklere mevdu hizmetlerin 
ifa edüleıbilmesi için ayrılan tahsisatları çok ek
sik buluyoruz. Görevinin mahiyeti ve bilhassa 
sosyal yönü itibariyle mühim genel müdürlük
lerden biri de Mesken Genel Müdürlüğüdür. 
1972 yılı içinde fizikî ve nakit gerçekleşme se
viyesi % 85Ulir. Bunu takdirle karşılıyoruz. An
cak, biz mesken problemini bir genel müdürlü
ğün mahdut bütçe imkânları ve yıllık program 
çerçevesinin çok üstünde görüyoruz. 1960 yı
lında nüfusun % 26'sı şehirlerde, % 74'ü köy-
ılerde iken, 1970 yılında bu oran % 86 ve % 64 
'olmuştur. Yatkın gelecekte yerleşme oranı ta
mamen ters dönecek, çok güç problemlerini de 
beraber getirecektir, 

Bu sebeple, Devletimizin bu konuda uzun 
vadeli bir plânı, ileriye matuf tedbirleri olma
lıdır. Geçen yılki bütçe müzakerelerinde bu hu
susta geniş mâruzâtta bulunmuştum: şimdi Sa
yın Balkanımızdan şu hususların aydınlatılma
sı rieasiyle iktifa edeceğiz. 

Gecelkondu meselesini halletmek için kısa 
ve uzun vâdede alman veya alınacak tedbirler 
nelerdir? Bu gayri tabiî âfetin önü alınabile
cek midir? Gecelkondu bölgelerinin mevcut im
kân ve çalışmalarla ıslahı mümkün müdür? 
Hızla artan mesken açığı karşısında ne düşü-
nülmeik'tedir ? Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemin
de gerçekleşmesi icalbeden mesken yatırımları
nı kamu sektörü ve özel sektör gerçekleştirelbi-
lecek midir? 1971 fiyatlarına göre 57 milyarlık 
bu yatırım hacmlinin % 88'ini gerçekl eştirmesi 
öngörülen özel sektörün istilkrarisız piyasa şart
ları, ayrıca emlâik vergisi, emlâk alım vergisi, 
'malî denge vergisi, değer artışı vergisi, inşaat 
ruhsatı vergisi gibi vergilerin menfi etkileri 
içinde bu hedefe yaklaşmasına imkân var mı
dır? 

Bu vergilerin mesken politikamıza zarar ve
rip vermediği hususunda ne düşünüyorsunuz? 

Biz, Üçüncü Bieş Yıllık Plân dönemi sonun
da ve daha sonralki yıllar mesken açığının için
den çıkılmaz bir hal alacağı endişesini taşıyo
ruz. 

Bu mühim meselenin hallinde Avrupa Kon
seyi İsikân Fonundan gereği gibi faydalanma 
imkânlarının, araştırılmasını tavsiye ediyoruz. 

Yurdumuzun çeşitli bölgelerinin sık sık ta
biî âfetlere mâruz kalması Âfetler Genel Mü
dürlüğünü önplâna çıkarmakta ve bütçe müza
kerelerinde en çok bu genel müdürlüğün faali
yetleri eleştirilmektedir. Ben de son yılların en 
büyük âfetine mâruz kalmış bir beldenin çocu
ğu olarak geçen yıl grubum adına yaptığım 
konuşmanın ağırlığını Âfet İşleri Genel Müdür
lüğü faaliyetlerine teksif etmiş, iyi niyetli gay
ret ve faaliyetlere şükranlarımı arz etmiştim. 

Bu arada, mevzuat, tatbikat ve organizas
yon bakımından eksik ve hatalı gördüğümüz 
hususları belirtmiştik. Bu tenkidlerimiz yapıcı 
•olmuş ıslah için ileri sürdüğümüz teklif ve te
menniler ilgililerce müspet karşı!anımıştır. Bun
lardan biri seferberlik plânlaması gibi bir taibiî 
âfet plânlaması ve teşkilâtlanması idi. Bütün 
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Devlet kuruluşlarının, mahallî idarelerin âfet 
öncesi, âfet anı ve âfet sonrası yapacağı işleri 
ve vazifelerinin gerektirdiği araç ve gereçleri 
önceden belli edec.dk bir plânlama.. Bunun za
ruretini çok acı misallerle arz ve izah etmiştim; 
bu hususta bir değerlendirme ve çalışma yapıl
mış mıdır? Âfetler Kanununda birçok aksaklık 
ve boşluk var. Bir köy ve kazanın toplu nakli 
hiç düşünülmemiş, bu sebeple büyük sıkmıtılar 
çekiliyor, Birçoik haksızlık adaletsizlikler olu
yor, bunları bertaraf edecek mevzuat çalışma
ları var mıdır, ne safhadadır? 

Âfet mahallerinde yapılan meskenlerim tipi 
bizim aile yapımıza sosyo - ekonomik şartları
mıza uymamaktadır/Karı - koca, iki küçük ço
cuk bir memur ailesini barındırabilecek tipte
dir. Bu yüzden yapılmış birçok mesken bâzı 
yerlerde boş durmakta veya 8 - 10 bin lira mas
raf yaparak tadil edilip ihtiyaca uygun hale 
gelmektedir. Devlet milyonlarca lira harcıyor, 
tolaşta bakanlık mensupları, binlerce insan alm 
teri döküyor. Felâketzedeler çocuklarına inti-
lka.1 edecek binlerce lira borçlanıyor. O halde 
hizmeti yapanın huzur içinde, felâketzedenin 
de memnun olması lâzım. Bu sebeple mesken ve 
yerleşme plânlarının aile yapımıza ve ihtiyaçla
ra uygun olması lâzım. Bu konuda bir değişime 
ve gelişime Var mıdır? 

.Sayın mili et vekil 1 eri; müsamahanıza sığına
rak Gediz'le ilgili olarak geçen yıl da tenfkid 
konusu yaptığımız bir - iki hususa kısaca te
mas edeceğimi. Yeni Gediz'de ihtiyaca yetecek 
sayıda olmasa da hak sahibi aded-ince işyeri 6 
ay önce bitirildiği, Sayın Bakan tarafından il
gililere emirler verildiği halde, hâlâ hak sahip
lerine tevzi edilememiştir. Sanayi sitesine henüz 
•başlanamamıştır. Bu sebeple iş hayatı eski Ge
diz'de enkaz arasında devam etmekte pazar 
orada kurulmakta, bu sebeple nüfusun % 30'û 
orada ikamet etmektedir. Yerli kiracılar toplu 
nakil -olmasına rağmen yeni Gediz de mesken sa
hibi olma imkânından mahrum oldukları gibi 
kiralık mesken de bulamamaktadırlar. Tevziat
tan sonra çeşitli sebeplerle artan meskenler 
mevzuat müsaidoiduğu ve çeşitli müracaatlar 
yapıldığı halde ihtiyaç sahiplerine verilmemek
tedir. İç yollarla ilgili çalışmalar henüz bitiri-
lememişltir. Bakanlıkça yaptırılan hamam bir 
türlü faaliyete geçmemiştir. Cami konusu plân 
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safhasında kalmış halkımız ibadetini baraka ve 
çadırda yapmaktadır. Bu misalleri çoğaltmak 
mümkün. 

Muhterem milletvekilleri, âfet sonrası işler
de diğer bâzı bakanlıklara da mühim işler dü
şüyor ama bu işlere sahip çıkan olmuyor. Her 
şey İmar vte İskân Bakanlığının üzerine yıkıl
mak isteniyor. Bu husus da geçen yıl verdiğim 
tipik bir misali tekrar arz etmek mecburiyetin
de olduğum için büyük bir üzüntü duymakta
yım. 21 köy ile Gediz tin ekonomik hayatında bü
yük önemi, olan maden ocaklarını Yeni Gediz'e 
•b ağlamak için 7 kilometrelik bir yol ile bunun 
üzerinde bir köprü yapmak lâzım. Yemi Gediz'in 
hayatiyeti için bu ook mühim. Bunu kimin ya
pacağı üç yıldır belli deği1. Her merciye defa
larca müracaat edilip müspet cevap alındığı 
halde sadece yazışmaların dosyası kabardı. Vi
lâyet yolu yapmak için bozuk bir dozer gön
derdi, felâketzedeler iane toplayarak Devletin 
dozerini tamir ettirdiler, akar yakıt masrafını 
karşılamayı taahlhüdettiler. Bu acı jest bile il
gililerin ilgisini çekmeye ve işin halline kâfi 
gelmedi. Bunu geçen sene aynen Yüce Heyeti
nize ifade etmemiz de ilgililerin ilgisini çekme
ye kâfi - gelmedi, bugün de bu işi kimin yapa
cağı belli değildir. Bu İmar ve İskân Bakan
lığı ile ilgili bir konu değddir ama Sayın İmar 
ve İskân Balkanı bu konuda yardımcı olurlarsa 
müteşekkir kalırız. 

Devlet hayatımızın her safhasında böyle acı 
misalleri görüyoruz, neme lâzımcılık Devleti-
nfizi kemiren kuntlardan biridir. Memleketimiz
de 12 yılda 12 Hükümet değişikliği olmuştur. 
Değişen balkanlarla birlikte teşkilât üst kade
meleri de değişmektedir. Giden ve gelen bakan
lar aynı partiden olduğu zaman dahi bu deği
şiklik geniş çapta yapılmaktadır. İdare sık sık 
alabora olmaktadır, hele son zamanlarda ba
kanlar ve üst kademelerdeki memurlar için gi
dici, kalıcı hesabı tutulmakta kimse mesuliyet 
deruhde etmemektedir. Bu se'bieple de müessir 
icra sağlanamamaktadır. Meselelerin hal mercii 
olan hükümetler, bakanlar, hattâ Parlâmento 
üyeleri her meseleyi vatandaşa şikâyet eder ol
duk. Kısacası karşılıklı dertleniyoruz. 

iSaym milletvekilleri, İmar ve İskân Bakan
lığının her yıl daha ileri hizmet seviyesine ulaş
ması en büyük dileğimizdir. Gelecek yıllarda 
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Âfetler Genel Müdürlüğüne hiç/bir iş düşmemle-
sini niyaz ediyoruz. Grubum adına Sayın Ba
kana, kıymetli bakanlık mensuplarına başarılar 
diler, hepinizi hürmetle selâmlanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Efendim, şafhısları adına söz 
'alan sayım milletvekillerinin sırasına ge!lmiş bu-
liunuyoruz; 

Sayın Avşarigil? Yok. Sayın Yazıcıoğlu? Bu
rada, 'buyurun efendim. 

NUBÎ ÇELİK YAZICIOGLU (Oankarı) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; İmar ve is
kân Bakanlığı İI9I7Ö malî yılı bütçesi üzerinde 
kısaca kişisel görüşlerimi sunacağım. 

İmar vo İskân Bakanlığı Türkiye'nin büyük 
yükünü üzerimde tutan, ağırlığını taşıyan bir 
bakaınlik'tır. özellikle teknik sıkıntılar içimde 
ıbülumam bir bakanlıktır. Türkiye'nin umar du.ru-
ımu hepimizde malûmdur. Türkiye'nin mesken 
durumu hepim/izce malûmdur. Bu bakanlığım 
aslında üzerine aldığı görev öteki bakanlıklarla 
da yakındam ilgilidir. Özellikle Bayındırlık, 
•Köyis'leri, 'bakanlıkları ile yakın ilişkisi vardır., 
Bir kere Türkiye'de köiyde meskenden balhset-
ın-ek mümkün değildir. Köyde mesken durumu 
ıneıdir diye sıorulduğu zaman verilecek cevap; 
Iköyde mie'sken kavramı vaır-mıdır? Bunun üze
rinde durulur. İçanadoluda halk hayvanı ile 
yolcuğu ile yanyanadır. Doğu - Anadoiuda .mesken 
IbuilaımazıSi.nıız, mağaraların içindedir. İmar ve İs
kân B,akaınlığı genellikle ş eniri eşmiş veya ka-
ısalbalaşmış yerlerin imar işleri ile meşguldür. 
Bu işi İller Bankası yoluyle yapmaktadır. Ayn
ıca âfetler konusu doğduğu zaman köylere kadar 
elini uzatmaktadır. Yurdun çeşitli yerllerinde 
alan depremler İmar ve İskân Baikaniığınm büt-
oelsinıi hazırladığı'mız şu günde koyduğumuz pa
raları taChrilbeder. Baka,risınız yurdun bir böljge-
ısinde 'bir deprem olur, bü'tıün plânlar, bütün ha
zırlıklar alt üst olur gider; bütün ağırlık oraya 
vsıilir. Bu bakımdan bu Bakanlığın bütçesi bu
rada yapıldığı 'gibi uygulama olanaklarına sa
hip değildir. Elastikiyet bu Bakanlığın bütçe-
ıSİmdıe esastır. Yemi kurulan belediyeler hattâ 
Ibinçok elski belediyelerim henüz imar plânları ya
pılmış değildir. Birçoklarının haritaları bile ya
pılmış değildir. 

İller Bankası büyük bir sıkıntı içinde bele
diyeleri bağrına basmıştır, bu belediyelerim ız-
dırabını dindirmieye çalışmıştır. Huzurunuzda 

kıvançla belirtelim bu örgütün, İller Bankasının 
ibaşımda cidden tezigâhtar olarak bulunan bir 
ige/nel ıinüdür vardır ve belediyelerin dertlerini, 
îizdırap]arını bir ölçüde olısun dindirtmek içim çır
pınmaktadır. Birlikte çalıştığı arkadaşlaırı da 
'aynı anlayış içindedilerler. 2000 nüfusun üs
tündeki yerleşme yerleri yasalarımıza göre bele
diyedir. Köyler, Detvletin yatırımlarımdan, alt
yapı yatırımlarından; yol, su elektrik olarak 
yararlanmakta; ancak: bâzı katkılarla bundam 
yaırıaıiljaua'biıl/ineiktedi/rler. Hal böyîie olumeıa, köy
sel yerler kasanalaişma çalbaısı içinde olmakta -
'dır. Kasabalar da böylelikle İller Bankasının 
üzerime ağırlık vermektedir. Köylere, Köy Kal • 
kınlma Fonundan İller Bankasınca yardımlar 
yapılmaktadır. Bu yardımlar için İller Bankası 
projeyi ölçü almıştır. Projesi hazır olan yere gü
cü oranında Köy Kalkınma Fonundan, yardım 
ekmektedir. 

Şimdi, 'bu durumda Belediye Gelirleri Kanu
nu çıkmadığına 'göne İller Bankası belediyelerim 
suyundan, elefctiriği, yolu, kanalizasyonu her 
türlü hizmetlerime el uzatmak zorunda kalıyor. 
Devlet gelirlerinden şahıs başına düşen ne. var
ışa 'bir belediyenin geliri o oluyor. Personel mas
rafı 'buradan çıkıyor, diğer carî masrafları bu
radan çıkıyor; geri 'kalanı ile de belediyenin iih-
tiyaiçlaırını karşılamak mümkün olmuyor. Bele
diyelerimizin işletme durumları hepinizce ma
lûmdur. Pekçok'larmda olan işletme ancalk elek-
ıtrik, su: bir kısimmda elektrik bile yok. Obolbüs 
işletmesi olan biclediyelerim sayısı çok azdır. Za
ten işletmelerin çoğu da zararına çalışmaktadır. 
Temizlik hizmetlerinin yürütülmeSiinde, Öbür 
«hizmetlerde kullanılacak araçlar alıyorlar. Be
nim ilçelerimin birisinde bir kalmyon alımdı, bor
cunu ödemesi mümkün değil, 'bırakım gelir sağ
lamasını ; o borcumu da İller Bankasından aldığı 
para ilıe ödemeye Çalışıyor. 

İmar ve İskân Bakanlığımın başına getirilen. 
Sayın Bakana, milletvekili olarak burada bu
lunduğu sürece sonsuz güvenim vardı ve şahsen 
tanışmayız, büyük saygım vardır; ancak, bu 
Bakanlıktaki sion personel hareketlerini, tefer
ruatına inmeyeceğim^ tasvip eftmediğiımi arz et
mek ziorundayi/m. Çeşitli nedenlerle perisıonielm 
sık sık değiştirilmesi, hizmetlerin aksamasına 
sebefoolmaktadır. Hatırlarsınız, Birinci Erim 
Hükümetinden sonra çeşitli partilerim etkisiyle, 
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özellikle Adalet Partisinin etkisiyle, büyük ida
re makamlarında bulunan' personelin değiştiriil-
mlemesi için kararlar alınmıştı; bu tek yanlı uy
gulanmamalıdır. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) —• Birinci Erim Hükümetinim tahribatını 
düzeltiyoruz. 

BAŞKAN —. Cevap vermeyiniz efendim; mü-
daihale etmeıymiz Sayın Kavurımaeıoğlu, rica 
ediyorum beyefendi. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Başüslbüne Saym Başkanım, cevap vermeyece
ğim. 

Sayın arkadaşlarım, bu kısa süre içinde bu 
Bakanlıkla ilgili görüşleriimizi tamamen sun
mak mümkün değildir. Ancak, şu kadarını be
lirtiyorum, İmar ve İskân Bakanlığının fonksi
yonumu yerine getirebilmesi her alanda olduğu 
gibi önce paraya bağlıdır. Ondan sonra teknik 
bersom'öle bağlıdır. Bir de hizmette samimiyet 
anlayışıma bağlıdır. Biraz önee arkadaşımız ye
ni Gediz'ini soranlarından bahsettiler. Elbette 
köprü de lâzım, yolu da lâzım, çarşısı da lâzım... 
Yeni kurulan bir yer özellikle mesken esasına, 
şehircilik esaisma uygun yapılmalıdır. 

Biz'de şehircilik, yalnız oturulup kalkılan ev
ler ve çarşılar olarak düşünülüyor. Halbuki, Ba
tıda şehircilik deyince akla gelen en önemli iş 
yeşilliktir, yeşil alandır. Büyük kentlerin, üçte 
'birinden fazlası park olarak kullanılmaktadır. 
Türkiye'de bu yeşil alanların tahribine en baş
ta gecekondular sebebolmaktadır. Gecekondu 
Türkiye'nin artık kanserleşmiş bir sorunudur. 
Gecekondu sorununun önlenmesi, gecekonduları 
yıkmakla mümkün değildir saym arkadaşlarını. 
Herşeyden önce gecekondunun oluşum nedenleri 
aranmalıdır. Köylü köyünde iş bulamamakta
dır. Sanayi Eskişehir'den Batıya, Konya'dan 
Güneye doğru kurıüduğu sürece köylü başımız
dan eksik olmayacaktır.Hepsi büyük kentlere 
toplanacak ve büyük kentleri yaşanır halden çı
karmaya çalışacaktır. Hizmeti köylünün ayağına 
•götiirürsek, fabrikaları Orta Anadoluya, Doğu 
ve Güneydoğu Anadoluya kurarsak, teşvik fon
ları bu amaçla kullanılırsa, köylü işini ayağının 
dibinde bulacaktır, köyünü terk etmeyecektir. 
Hastanesi, postanesi, ©kulu, öbür sosyal hizmet
leri ve altyapı hizmetleri köye götüralürse köy
lü gelip de 2 odalık bir damda Ankara'da ya-

şantıismı sürdürmek istemez. Buna sebebolaıi 
Devlettin siyasî olarak tercihini köyden tarafa 
yapmaıyışı gelmektedir. Özellikle sanayi yatı
rımında Devlet, nüfusun azalmaya başladığı yer
leri düşünmelidir. Orta Anadolunun Çankırı, 
Kırşehir ve Sivas'ın bâzı yörelerinde yıldan yı
la büyük göçler olmaktadır. Gecen sene bir is
tatistikten aldığım bilgiye göre Çankırı'dan yıl
da ortalama 25 - 30 bin kişi arasında yurttaş o 
ilin sınırlarını terk ediyor, İstanbul'a veya An
kara'ya gidiyor; yorganr* sırtında iş arıyor. 
Ayağının dibinde bir iş olsa bu yurttaş gelip de 
büyük kentlere yerleşmez. Çoluğu çocuğu orada
dır, işi İstanbul'dadır, senede 1 kere 2 kere, gi
der çioluğunu, çocuğunu görür; çiftini çubu
ğunu karısı, küçük çocuklarına bırakır ve böy
lelikle tarımdan da beklenen verim alınamaz, da
ha doğrusu bu sanayiin belli yerlere teksif edil
mesi çok yönlü yurda olumsuz etkiler yapmakta
dır; hem sanayie, hem ekonomiye, hem şehir
leşmeye. Yalnız bir görüş var; bâzı teknik kişi
ler, büyük kentlerin kurulması sanayileşmenin 
'bir belirtisidir şeklinde düşünmektedirler, bu
na özenti duymaktadırlar. Büyük kentlerin ku
rulması, sanayiin bir belirtisidir, ama büyük 
kentlerin kent olarak kurulması, kent özelliği
ni taşıyarak kurulması iftihar edilecek bir ko
nudur. Büyük kentlerin bir tarafta gökdelenler, 
bir tarafta da yer delenlerle kurulması herhal
de iftihar edilecek bir konu değildir. Bunlar iyi 
değerlendirilmelidir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Kemal Ataman?.. Yok. 
Saym Seydibeyoğlu?.. Yok. Sayın Zekeriya Kür-
şat, buyurun. 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Kahraman Maraş) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; İmar 
ve İskân Bakanlığımızın çok geniş olan çalışıma 
sahası içerisinde, ben sadece, özel olarak, bir iki 
noktaya değinmek istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, kendi ilimle ilgili ola
nıdır; Kahraman Maraş'm Kuzeyinde, Türkiye' 
nin gelecekte Almanya'nın Rhur havzası niteli
ğini alacak olan Afşin - Elbistan bölgesinin böl
ge plânlaması ile ilgilidir. Hep biliyoruz, bu böl
gede 3 milyar küsur ton linyit yatağı bulunmuş 
ve şu anda Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü 4;5 metre genişliğinde ve 120 metre de-
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rânliğinde bir kuyunun açılmasına başlamıştır. 
Diğer yönden Üçüncü Beş Yıldık Plânımızda 
öragörıülen ve ilik plânlamasında ikişer ünitelik 
üıç'yüzer megavvatli'k 600 ve bilâhara ke&a bir 600 
ile 1200 mıeig"awia|tl& ki, bu Keban Baırajıımiizda 
düşünülen ve büyük dedikoduları olan barajın 
ikj katındıadır, bu büyük çaplta tesisin beş yıl 
içerisinde bitirilmesi düşünülen bir bölgede 
^plânlamasının yelterince ele alınmamış olmasıdır. 

Türkiye'de sanayilerin kurulduğu bölgeler
de gecekonduların ve arazilerin el değiştirme
lerle - ki, Keban'da bunun örneğini gayet belli 
bir şekilde görmüşüzdür - Devlete ne kadar 
büyük paralara mal olduğu meydanda iken 'bu
raya ilgililerin gidememiş olması, yeterince eği
lememiş olması, gelecekte son derece de grift 
meselelerle meımlekeitimizi ilgileindireektir. 

Sayın Bakanlığın bu işe yeterince eğilmesini, 
komisyonlarda arz etiğim gibi tekrar teyiden 
arz etmek işitiyorum. 

Diğer bir konu; (ki, bunu da senelerden be
ri koimisyonlarda arz ediyoruz) İstanbul'un 
dünya çapındaki güzelliğini haleldar eden ve 
yetkisiz kimselerin en güzel, biblo gibi olan vil-
lâlarılmızı yok ederek ve esefle kaydetmek iste
rim, diplomalı arkadaşlarımızın da isimlerinin 
'gayet çirkin olarak karıştığı yıkıcılığı, bu güzel 
şehrimizi son derece de kötü bir manzaraya hıer 
igeçen gün biraız daha itmektedir ve burası ile 
ilgili 2 sene evvel verdiğim bir tekliflim Bakan
lıkta zannediyorum ki yeterince, ele alınmamış 
bulunmaktadır. 

Bugün Kadıköy semtinin o güzelim bahçeleri, 
villâlar], köşkleri haralbolmaktoa, üstüste yığifti-
lar halinde sayın arkadaşlarımızın ellerinde he
der edilmektedir ve Bakanlığın oradaki ilgili ku
ruluşları da isimlerini ancak bunların arasına 
karıştırmak suretiyle bir gölge düşürmektedir; 
kontrolü maalesef yapamamaktadırlar. 

Sayın Bakanlığın bu bölgeye de yeterince 
eğilmedi ğini, eğilmesi gerîe'ktiğini tekrar teıyi-
den arz ediyorum. 

Çok: teşekkürler ederim. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, y&-
teılifk önergesi gelmiş bulunmaktadır. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Aleyhinde,. 
BAŞKAN —• Efendim, daha yeterlik önerge

sini okutmadım. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Pazar günü gel
dik, konuşacağız. Arkadaşlarımız yeterlik 
önergesi nezlesinle yakalanmışlar. 

BAŞKAN — Şimdi sayın Bakana söz verece
ğini. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Bakanın gö
rüşmeleri esnasında Sayın Bakandan soru sor
mak isiteyen sayın üyelerin, sorularını ya,zılı 
mettin halinde Başkanlığa intikal ettirmelerimi 
zaman tasarrufu bakımından rica ediyorum efen
dim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, soruların mahiyetini Başkanlığa yapı
lı oûarak bildirilip de şifahî olarak sorsak olmaz 
mı efendim.? 

BAŞKAN — Zaman alıyor da efendim, 
onun için rica ettim. Sayın üyele.r bakımından 
bunun farklı bir durum olmayacağı kanısında
yım. Yazılı olarak intikal • ettirirseniz sorularm-
mızı biz buradan okuyarak daha kısa zaımanda, 
Sayın Bakana intikal ettiririz. 

Buyurun sayın Bakan. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

İMAR VE İ'SIŞÂN BAKANI H. TURGUT 
TOKER (Ankara) — ıSaym Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 

[Bakanlığımızın bütçesinin müzakeresi dola-
yısıyle değerli konuşmacıların dokundukları 
konular üzerinde görüşlerimi arz etmek ve eh
liyetim ölçüsünde açıklamada bulunmak, sorula
ra cevap vermek üzere yüksek huzurunuzda
yım. 

Öncelikle 'gerek 'grupları adına, gerekse şa
hısları adına bu kürsüden [Bakanlığınım büt-, 
çesini eleştirme vesilesiyle bize ilerideki çalış
malarımızda ışık tutacak değerde ve İmar ve 
İskân Bakanlığının bundan sonra kendi fonksi
yonu çerçevesinde tespit edeceği politikalarda 
çerçeveyi tayin etme değerinde 'gayet değerli 
görüşler getirdikleri için hepsine teşekkürlerimi 
ve şükranlarımı arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ şunu ifade ede
yim ki, yine yürekten inanıyorum ki,; - siz de 
takdir edeceksiniz - İmar ve İskân Bakanlığı 
Türkiye'de medenileşme gayretinin ortaya çı
kardığı sorunların muhatabı olan bir kuruluş
tur. Bakanlık, kendi bünyesi dışındaki diğer 
bakanlıkların, diğer kuruluşların, sektöre! tüm 
faaliyetlerin Türkiye'de bu faaliyetlerin etki-
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lerinin meydana getirdiği sonuçlardan doğan 
sorunlarla karşı karşıyadır ve bu sorunları çö
zümlemekle vazifelidir. 

'Değerli milletvekilleri, tabiatta, her büyük 
şeklin büyük mânası vardır. Dolayısıyle her bü
yük sosyal faaliyetin toplumda da o derece bü
yük 'tesirleri ve dalgalanmaları olur. Yine bir 
toplumda ekonomik faaliyet arttıkça, ekono
mi büyüdükçe; ekonomik hareketlilik yüksek 
seviyeye ulaştıkça o toplumda genel mânada 
büyük bir hareketlilik meydana gelir ve o ha
reketliliğin sonucu, çözümlenmesi gereken baş
ka sorunları ortaya çıkarır. Gerçekte de sosyal 
politikanın konusu ekonomik faaliyetlerin bir 
cemiyette, bir toplumda meydana getirdikleri 
tesirlerin ortaya çıkardığı sorunları çözümle
mektir. Eğer lütfen kabul edilirse İmar ve İs
kân Bakanlığının fonksiyonu ve İmar ve İskân 
Bakanlığının ıgörevleri de sosyal politikanın sı
nırları içindedir. 

ıÇo-k değerli arkadaşlarım görüşmeleri sıra
sında genellikle şehirleşme, hızlı şehirleşme, ge
cekondulaşma, şehir plânları, âfet konusu hiz
metleri, konut sorunu, konut sorunu ile ilgili 
olarak arsa sorunu üzerinde durdular. Ben de 
görüşlerimi genel olarak bunlar üzerine tek
sif edeceğim ve zannediyorum ki, değerli arka
daşlarımın dokundukları konularda kendimize 
ıgöre ıbir 'görüş içinde açıklamada bulunamaya 
çalışacağım ve yine tahmin ediyorum ki, orta
ya konmuş sorunların da 'bir kısmını hafızam
da kaldığı ölçüde cevaplandırmaya gayret et
miş olacağım. 

ıDeğerli arkadaşlarımın da ifade ettiği üze
re, 1950 yılından itibaren Türkiye'de hızlı bir 
şehirleşme 'başlamıştır ve bu şehirleşme, yine 
hepinizin bildiği üzere, daha çok yüz binden 
yukarı nüfusu barındıran şehirlerimizde olmuş
tur. Şöyle hemen kısaca 1 - 2 rakam vereyim; 
meselâ 1960 yılında Türkiye'de 10 bin nüfu
sun üstünde 148 civarında şehir ve kasabamız 
var iken bu, 1965 yılında 199'a, 1970 yılında bir
denbire 262'ye fırlamıştır. 

'Değerli arkadaşlarım, 1960 ilâ 1965 arasın
da yine demin bir arkadaşım konuşurken ifade 
etti, şehirleşme hızı [% 5,2 iken, 1965 - 1970 ara
sında hu ••% 6,2'ye çıkmıştır. Geçenlerde Bakan
lığımda değerli arkadaşlarıma yaptırdığım bir 
çalışma sonucunda tespit etmiş bulunuyorum ki, 

I Türkiye'de yıllık şehirleşme hızı :% 20'ye hat
tâ [% 60 oranına varan yerleşim yerlerimiz mev
cuttur. 

I Değerli arkadaşlarım, gecekondulaşma, ko
nut meselesi, arsa meselesi, üzerinde yana ya
kıla durduğumuz bütün meselelerin başı, esası, 
kökü burada başlıyor. Yine bu hızlı şehirleşme-

I den doğan sorunların ağırlığını artıran husus, 
bu şehirleşmenin demografik özellikte oluşu, ya-

ı ni bir nüfus yığılmasından ibaret Türkiye'deki 
şehirleşme; bir fonksiyonel şehirleşme değil. 

I Türkiye'deki şehirleşme bir yapı değişikliğini 
ifade eden bir şehirleşme değil, endüstrileşme
yi takibeden bir şehirleşme değil. 

Bu itibarla, hemen konut gibi, gecekondu
laşma gibi, arsa gibi birçok meselelerin esası
nı teşkil eden büyük bir sorun çıkarıyor orta
ya, o da istihdam sorunudur. Türk insanı Ana
dolu'dan şehirlere iş var da onun için gelmiyor. 
İş ümidi içinde geliyor veya yerleşiyor ondan 
sonra iş aramaya başlıyor. 

Bu itibarla, birçok meselelerini halledebil
mek gücü içinde olmadığı gibi, bir konut edin
mek veya rahatça kirasını ödemek suretiyle bir 

I çatı altında barınabilmek ekonomik gücüne de 
sahibolacak gelire evvelâ sahip değil, tasarruf 

I imkânı yok. 
Burada bir noktaya işaret etmek istiyorum. 

Bütün arkadaşlarımın değinmiş olmalarından 
cesaret alarak, önümüzdeki dönemde Türkiye'
de politikacısını, teknisyenini derin düşünülme
si ve üzerinde durulması gereken husus bir ye
ni ve şehirleşme politikasına sahibolabilmek. 

I Demin arkadaşlarımın da söylediği gibi, müte
madiyen şehirde oturan insan oranı köylere 
nazaran artıyor ve yine ıbir arkadaşımın ifade 
ettiği gibi, ben de tekrarlıyorum, 1977'lerde 
% 45, genel nüfusa nazaran, 1990'larda % 70 
oranına yükselmiş olacak. Yani, şehirlerimizde 

I oturan insanlarımızın nispeti köylerimize naza-
I ran iki misli fazla olacak. 

ıŞimdi bu hızlı şehirleşmenin ortaya çıkar
dığı, - demin de ifade ettiğim gibi, - sorunlar 

I var. Birisi istihdam konusu ki, bence 'başta ge
lir, ondan sonra konut, bunun içinde gecekon-

I dulaşma var ve bu arada altyapı hizmetleri me-
I selesi var. 

Değerli arkadaşlarım, şunu ifade edeyim ki, 
bütün bunlar müstakil olarak ele alınıp üze-

J rinde durulması suretiyle netice alınması güç 
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olan konular. [Bütün ıbunlar genel yerleşim po
litikası içinde bahis konusu olabiliyor. Şunu da 
ifade edeyim ki, Türkiye'de genel yerleşim po
litikasının esasları maalesef bugüne kadar da 
tespit edilmiş değildir. Hepimizin bildiği üzere, 
Türkiye'de iskân konusu, Türkiye'de genel yer
leşim 'konusu Osmanlı İmparatorluğu zamanın
da, Balkan mağlûbiyetinden sonra5 Balkanlar
dan İmparatorluğun kaybettiği topraklardan, 
İmparatorluk sınırları içine gelen vatandaşları
mızın, ırkdaşlarımızın, yurttaşlarımızın geri ka
lan Osmanlı İmparatorluğu sınırı içinde yerleşti
rilmesiyle başlamış ve aşağı - yukarı öyle de
vam edegelmiştir. 

Bütün mesele, insanla toprak arasındaki iliş
kiyi tespit edebilmek, bütün mesele insanla iş 
arasındaki ilişkiyi iyi 'tespit edebilmek ve bunu 
•genel bir plân içinde, dengeli bir şekilde nüfu
sun. dağılımını temin edecek bir genel yerleşim 
politikasının esaslarını tespit etmek. 

(Denebilir ki, bu konuda bugün İmar ve İs
kân Bakanlığının çalışmaları yok mudur? He
men şunu ifade edeyim ki; vardır. Daha önce
den başlamış ve bugün aşağı - yukarı ikmal edil
miş bulunan bölgesel seviyede plânlama çalış
maları 8 bölge üzerinde ikmal edilmiş bulun
maktadır. Ayrıca, bu 8 bölgede gerek insanın 
Türkiye'de kalkınmasındaki rolü nazarı itibara 
almak, ıgerek tabiî kaynakların ve servetlerin 
yine genel kalkınma içindeki rolünü iyi tespit 
edebilmek ve dengeli bir nüfus dağılımını da 
sağlamak maksadı ile 8 bölge ve 8 bölge için
de 24 yerleşim, gelişme merkezi de tespit edil
miş bulunmaktadır. 

Bu arada yine ifade edeyim ki, Bakanlığım
da genel olarak, genel yerleşim, konut, gece
kondulaşma mevzuu, plânlama, şehir plânları, şehir 
plânlarının uygulanması ile ilgili genel esasları 
ifade eden politikalar tespit edilmekte ve bu 
konuda çalışmalar da yapılmaktadır. 

iBurada yine hepinizin kabul edeceğini inan
dığım bir noktaya dokunmak istiyorum. Bü
tün mesele, bu çalışmaların sonucuna diğer ku
ruluşların itibar meselesidir. Kamu kuruluşu ol
sun, özel kuruluşlar olsun İmar ve İskân Bakan
lığının yapmış olduğu çalışmaların sonucuna di
ğer kuruluşların itibarı konusudur. 

Yine şurada ifade edeyim ki, Cumhuriyet 
Senatosunda yapılan müzakerede de söylediğim 

üzere, İmar ve İskân Bakanlığının fonksiyo
nunun bir özelliği var. Devlet Plânlama Teşki
lâtı millî plânlamada genellikle sektörel faali
yetleri tespit etmektedir. Her sektör kendisine 
ayrılmış kaynaklar ve yapması lâzımgelen işle
rin dengelenmesi içinde faaliyet göstermektedir. 
Bir nevi İmar ve İskân Bakanlığı fonksiyonu iti
bariyle bu sektörel faaliyetleri bir noktada kes
mektedir. Daha açık bir ifade ile şunu arz ede
yim ki, İmar ve İskân Bakanlığı bu sektörel fa
aliyetlerin belli bir mekânda hattâ belli bir za
man içinde bütünleşmesini ve tamamlanmasını 
temin eden bir fonksiyona sahiptir. Eğer bu 
fonksiyona gerekli değer verilmediği, itibar 
edilmediği ve kaynak tahsis edilmediği takdir
de, sadece İmar ve İskân Bakanlığı görevini tam 
mânası ile ifa etmiş olmaz, aynı zamanda diğer 
sektörlerin faaliyetleri arasında da bütünleş
menin, tamamlanmanın sağlanmamasından mü
tevellit o sektörlerin faaliyetelrinden dolayı da 
aksamalar olur. 

'Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarım özellik
le konut meselesi üzerinde durdular. Demin, hız
lı şehirleşme sonucu, genel yerleşim meselesinin 
düzenli bir hale getirilememiş olmasından, ko
nut gibi, istihdam gibi, altyapı hizmetleri gibi 
sorunlarından bahsetmiştim. Konut, bunların 
içinde ağırlık taşıyan bir konu. Umumiyetle de-
nirki, köyün itiminden ve şehrin çekiminden 
dolayı köy insanı şehirlere doğru gelmektedir, 
şehirlerde yığılma olmaktadır; mesken açığı
mız da mevcuttur. Bu itibarla da gecekondulaş
ma doğmaktadır ve mesken ağır bir problem 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu gerçektir ve kla
sikleşmiş de bir sözdür. 

Benim kanaatimce, Bakanlığımızda şu anda 
yapmakta olduğumuz çalışmaların seyri itiba
riyle de şunu söyleyeyim ki, bütün mesele ön
ce bir genel iskân esaslarını tespit etmek, son
ra da bu konuda iyi araştırma yapmak ve şart
larımıza göre çare aramaktır. Genellikle biz 
bir konuda sıkıntıya düştüğümüz zaman hemen 
meseleyi bir arsa spekülâsyonuna, daha fazla 
sıkıntıya düşünce - değerli arkadaşım Reşit Ül
ker'den özür dilerim - boraksa, toprak reformu 
meselesine bağlamaktayız. Bu meseleyi izaha 
ve meseleyi halle kâfi değildir. 

Konut meselesinde elbetteki arsanın, arsa 
spekülâsyonunun ağırlığı vardır. Yapı malzeme
si do bahis konusudur. Kredi de, yani konutun 
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finansmanı konusu da önemlidir. Ama daha 
önce de ifade ettiğim üzere, ne kredi meselesini, 
ne arsa meselesini, ne sadece yapı malzeme me
selesini müstakil olarak ele alıp bu işin içinden 
çıkmak mümkün değildir. iBu arada noksan 
olan, üzerinde durulması lâzımgelen, çözümlen
mesi 'gereken başka sorunlar da mevcuttur. 
Meselâ; bir örgüt, teşkilâtlanma noksanlığı var
dır, organizasyon noksanlığı vardır. Toplu ko
nut inşaatı yapabilecek özel sektörün henüz kâ
fi derecede teşkilâtlanmamış olmasından dola
yı noksanlığımız vardır. Ama, şunu da söylemek 
doğru olur ki, konut esasen bütün dünyada ko
layca çözümlenebilecek bir konu değildir. Bü
tün dünyada ağırlık taşıyan bir sorundur. Bu
gün seviyesine erişmeye çalıştığımız Avrupa'da, 
Batı dünyasında da bu konu kolay kolay çözü
lememiştir. Bizde, kendi özelliğimizden gelen 
konuyu ağırlaştıran başka sebepler ele vardır. 
Bunlardan birisi alışkanlıklarımızdır. Demin 
bir arkadaşım, âfet 'bölgelerinde yapmakta ol
duğumuz yapıların; konutların ihtiyacı karşıla
madığından şikâyetçi oldu ve yakındı. 

Kaldı ki, Batı ile aramızda da yine arkadaş
larımın takdir edeceği üzere, büyük bir fark
lılık da mevcuttur. Bugünkü Avrupa, Batı Ro
ma şehir disiplinine oturmuştur. Bizden evvel 
şehir disiplinine girmiştir. Bizden çok yıllar 
önce plân disiplinine, bizden çok daha önce 
altyapı meselelerinin hal disiplinine, bizden çok 
daha önce konut meselesinin hal çareleri yolla
rına kavuşmuştur. Bugün 'gelişmiş ülkelerde 
aşağı - yukarı gayrisâfi millî hâsılanın '% 7 ora
nındaki miktarı konut meselesine ayrılabilmek
tedir ; gelişmemiş ülkelerde bu |% 1,2 oranından 
yukarı çıkamamaktadır. Hemen şunu söyleye
yim; Türkiye'de konut için yapılan yatırım ve 
yatırıma ayrılan kaynak az değildir. Yine arka
daşlarım temas ettiler, 1971'de bu 7 milyar se
viyesindedir. İkinci Beş Yıllık Plân hedef 
900 000 konut olarak düşünülmüş. 20 milyar 
lira yatırım öngörülmüştür. 28 milyar lira ya
tırılmıştır. Buna rağmen de yine meselenin üs
tesinden gelmek mümkün olamamıştır. Bütün 
mesele, konuyu, sorunu geniş açıdan ele almak 
gereğidir. 

Değerli arkadaşlarım, konut sorununu evve
lâ bir -sosyal politika olarak kabullenmek ge
rekmektedir. Ondan sonra, demin ifade etti-
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ğim üzere, organizasyon, finansman konusu, 
toplu konut inşa edebilecek kamu ve özel te
şebbüs kuruluşlarının sağlanması, şehir plânı 
ve şehir plânında kâfi derecede, yeterli dere
cede saha ayrılabilmesi meselesi, bu arada par
selasyon çalışmalarının süratlendirilmişi ve 
ruhsatla ilişkin formalitelerin sadeleştirilmesi 
de bu arada zikredilebilir. 

Değerli arkadaşlarım, konut için de arsa 
üzerinde durdu sayın konuşmacılar. Arsa spe
külâsyonunu bir derecede bilme, bir nispet da
hilinde olsun kontrol altına alabilmek bakımın
dan aşağı - yukarı iki yol mevcuttur. Birisi; 
direkt olarak müdahale, birisi; endirekt yolla 
müdahale. Direkt olarak müdahale; bir şehir 
sınırları içindeki arsanın kamulaştırılması, Dev
lete veyahut da belediyeye maledilmesi konu
su. Bütün bir şehrin içindeki arsaların kamu
laştırılmasının mümkün olup olamayacağını 
yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Kaldı ki, Türkiye'de 1969 yılında Arsa Ofi
si 'Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü 10 yılda 250 milyon lira ka
dar bir varlığa sahip kılınacak şekilde düşü
nülmüştür. Ama her mevzuda olduğu gibi, ko
nut meselesi, arsa meselesi de kaynakla ilişkin 
olduğu için, bu 250 milyon için bugüne kadar 

60 milyon lira yatırılması lâzımgelirkcn yahut 
Devlet bütçesinden 60 milyon lira kadar Arsa 
Ofisine kaynak verilmesi gerekirken, bu 45 
milyon civarında kalabilmiştir. 'Gerçekte 2i50 
milyon lira 'öngörülen varlığa 10 senede de
ğil, hemen kuruluşunun ilk senesinde de sahip 
kılınmış olsa idi, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
nün Türkiye'de arsa alım satımını, arsanın ko
nut mevzuunu (kolaylaştıracak seviye ve dere
cede düzenlenmesini yapmasını beklemek de 
mümkün olamayacaktı. 

Bu arada 1970 yılında getirilmiş olan Fi
nansman Kanunu ile değer artışı vergisi, do
laylı yolla arsa piyasasına müdahale diye kabul 
edilecek bir araçtır. Bizde Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğü ve vergi yolu ile, vergi bir vasıta, bir 
araç olarak kullanılması suretiyle her iki yola 
da başvurulduğu görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Saym Reşit Ül'ker 
arkadaşım, bu meselenin toprak reformu ile 
boraksla ilgili olduğunu söyledi. Kendi fikir
lerine ve kanaatlerine saygılıyım. Hiçbir şey 
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diyecek değilim, münakaşa da etmeyeceğim bu 
konuyu. Zaten bugünkü görevim itibariyle de 
bu münakaşayı yapmak mümkün değil. «C.H.P. 
işbaşına gelirse bu meseleyi de halledecek.:» 
dedi. Bu da bir inanç meselesidir. Bu da bir 
kanaat meselesidir. Kendisine saygı duyarım. 
Ancak, şunu ifade edeyim ki; 1927'lerefe Anka
ra'da Yenişehir kurulurken, hatırımda yanlış 
kalmadı ise, 523 sayılı Kanunla Yenişehir'in 
kamulaştırılması öngörülmüştü ve 1915 vergi 
değeri nazarı itibare alınmıştı. Kanun çıkmış
tır, ama kanunu uygulama imkânı olamamıştır. 
Yine 1935 - yine hafızam yanıltmıyorsa - o za
manki Ankara Belediye Meclisi, bir kararla 
Ankara Belediye sınırları ile imar sınırlarını 
birleştirmiştir. Bu suretle belediye sınırları ile, 
imar sınırları arasındaki tarlaların bir anda in
şaat yapılabilecek derecede, arsa seviyesine ve 
kıymetine yükselmesini temin etmiştir ve bu 
önlenememiştir ve Yansen (Plânın müellifi sa
hibi Yansen'dir.) bu hadiseden sonra Ankara' 
yi ve Türkiye'yi terket mistir. 

Yani görülüyor ki, mesele şu partinin, bu 
partinin iktidara gelişi gidişiyle ilgili değildir. 
Meseleyi, .müstakil olarak, sadece içinden bir 
unsurunu seçerek ele almakla halletmenin ka
bil olmayacağını, meseleyi tümü ile ele almanın 
gerekeceğini, bu tündüğün de Türkiye'deki ge
nel iskân, yerleşim politikası içinde düşünül
mesi lâzım geldiniği, konut meselesi ile beraber 
düşünmek lâzım geldiğini, konut meselesi ile 
'beraber istihdamı, konut ile beraber kaynağı, 
konuta ayırabileceğimiz kaynakları, konutla 
beraber arsayı, konutla beraber krediyi, konut
la beraber şehir plânını, arsa ile beraber şehir 
plânını, organizasyonu, tümünü birden ele al
mak ve hattâ değerli arkadaşlarımın konut me
selesinde henüz büyük bir adım ileri atılmamış-
olmasmdan dolayı tenkit edilen İmar İskân Ba
kanlığının; mümkün olduğu kadar uygulayıcı 
ibir kuruluş olmaktan çıkarıp, sadece genel 
esaslar itibariyle esas koyucu, politika koyucu; 
<o politikayı, o esasları murakaibe ve takip su
retiyle kontrol edici bir seviyeye getirmek ve 
daha çok uygulayıcı olarak; toplu konut inşa 
edecek olan özel sektörü teşvik tedbirleriyle 
harekete geçirmek, yine mevcodulan Emlâk 
Kredi Bankası gibi bir müesseseyi daha fazla 
güçlendirmek suretiyle onun kuracağı toplu ko

nut inşa edecek kuruluşları harekete geçirmek, 
altyapı hizmetlerinde İller Bankasını güçlen
dirmek, Sosyal Sigortalar, Emlâk Kredi Ban
kası, Mesken Genel. Müdürlüğü fonlarını bir 
araya getirebilmek ve bunları tek esasta topla
yabilmek, tek esas ve prensiplere göre uygu
lama imkânlarını sağlamakla mümkün olabile
ceği inancındayım. 

Bütün bunlara rağmen şunu samimiyetle 
İfade edeyim ki, konut meselesinin uzun bir 
süre Türkiye'de kolay kolay halledilemeyeceği 
kanaatini besliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu İmar 
İskân Bakanlığının daha çok belediyelerle olan 
münasebetidir. Belediyeler bildiğiniz, takdir et
tiğiniz üzere mahallî idarelerdir, seçimle işba
şına gelen yöneticiler marifetiyle idare edilir, 
muhtardırlar, genel idarenin belediyeler üze
rindeki vesayet hakkı fevkalâde sınırlıdır. 

Bu itibarla Türkiye'de geniş ölçüde yapıl
mış olan plânların uygulayıcısı ve konut meşe-, 
leşi gibi gecekondulaşma gibi, altyapı hizmet
leri gibi meselelerde birinci derecede uygulayı
cı olarak sorumlu bulunuşlarıdır ve bütün bu 
kuruluşların bir taraftan İmar İskân Bakanlığı 
bakınmından yeterli kontrol a tabi tutulabile
cek imkânlara sahibolunam aması, bir diğer taraf
tan da belediyelerin esasan yeterli kaynağa sa
hih olanı a ması gibi bir sıkıntı ile de karşı kar
şı yayız. 

Bugün Türkiye'de 1 581 belediyemiz var, 
bunların bir yıllık tahmini bütçelerinin topla
mı 3 milyardır. Halbuki yapılan bir çalışma so
nucunda önümüzdeki Üçüncü Beş Yıllık Plân 
dönemi içinde altyapı hizmetleri için 15 milyar 
liraya ihtiyaç vardır. Bugün aşağı yukarı geliş
miş ülkelerde kamu gelirlerinin arasında bele
diye gelirleri % 35-40 oranında iken, Türkiye' 
de bu % 10 seviyesinde ve Türkiye'de kamu ge
lirleri millî gelirin üstünde bir hızla seyreder
ken, belediye gelirleri de her yıl millî gelir ar
tış hızımnm altında seyretmekte ve azalmak
tadır. 

Eu itibarla değerli konuşmacıların dokun
duğu ve benim arz etmeye çalıştığım bütün bu 
meselelerde belediyelerin güçlenmesinin, beledi
yelerin güçlenmek suretiyle vatandaşlara, bele
diye sınırları içinde yaşamanın da bâzı kayıt
lara tabi olmayı gerektirdiğini ve bâzı külfet-
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lere katlanmayı gerektirdiğimi belletmeleri lâ
zımdır. Belediyeler güçlendirilmedikçe, beledi
yelere kâfi derecede malî kaynak imkânları 
sağlanmadıkça, yine sadece politika esasları 
tespit edilmek suretiyle, sadece murakabe 
cdere'k sadece takibederek bütün Türkiye sat
hında şehirleşmeyi düzenli bir hale sokmak ve 
şehirleşmenin ortaya çıkardığı konut gibi, gece
kondulaşma gibi konularla yeterince başarılı 
olabilmek fevkalâde güç olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; gecekondulaşma, ko
nut sorunu ile ilgili olarak ben arkadaşlarımın 
ifadelerine aynen iştirak ederim; konut soru
nunun dışında bir gecekondulaşmadan bahset-
met mümkün değildir. 

Bu sadece bir köy itimi ve şehir çekiminden 
-de ibaret değil, çok yönlü sebepleri var: Bir 
kere Anadolu halkının uzun yıllar hasretini çek
tiği bir şehirde yaşama özlemi var, vatandaş 
onu gidermek istiyor. Bunun dışında süratle 
gelişen ulaştırma sistemi de araçları da Türki
ye'de gecekondulaşmayı hızlandırıyor. 

Ayrıca Anadolu nun bir özelliği mevcut; 
Türkiye'de iyi yağışlar olduğu ,hasat iyi gitti
ği, bolluk olduğu yıllarda Anadolu halkı var
lıktan dolayı şehit ıere göç eder, eğer hasat 
iyi gitmezse ürün olmazsa, kuraklık olursa o 
zamanda fukaralıktan, yoksulluktan dolayı 
Analdolu insanı şehirlere göç eder, bir ümit pe
şinde koşma düşüncesi içinde ve aşağı yukarı 
bu, Anadolunun devam edip gelen bir kaderi
dir. Bunun da Türkiye'de gecekondulaşma üze
rinde önemli tesiri olduğunu kabul etmek gere
kir. 

Bir diğeri ise; gayrimenkulun, konutun köy 
ile şehir arasında ticarî değer farkıdır. Köyde 
ne kadar mükemmel hattâ tekniğe uygun bir 
yapı yapılırsa yapılsın; ondan daha küçük, on
dan daha az mükemmel bir yapının köye na
zaran ticarî değeri daha fazladır. Bu itibarla 
şehirde mülk sahibi olmak, şehirde bir ticarî de
ğere sahiibolmanın da gecekondulaşma üzerinde 
tesir icra ettiğini kabul etmemiz gerekir. 

Bir diğer husus; mülkiyetin henüz Türkiye' 
de gayrimenkul değer olarak kabul edilme alış
kanlığına s'ahibolunmasıdır. Henüz Türkiye'de 
vatandaş bir gayrimenkule sahibolmaktansa, bir 
şirketin, bir ekonomik kuruluşun hisse senedi
ne sahiibolma düşüncesine gelmiş değil. Onun 
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dışında mevzuu ağırlaştıran yine sosyal yapı 
ve alrşkanlıklarımızdır. Genellikle' Türk insanı, 
Anadol halkı müstakil, bahçe içinde münferit 
•evlerde oturma alışkanlığı içindedir. Bu itibar
la ben elerim ki ; gecekondu sahaları büyük öl
çüde köyle esas şehir nüvesi arasında bir inti
kal sahasıdır. Bir nevi bu intikal sahası vazife
sini görmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, zannediyorum Mehmet 
Brsoy arkadaşım: «ISaym Bakan» dediler; «Ge
cekondunun önlenip önlenemeyeceğini ve konut 
meselesinin kesin olarak halledilip edilemeyece
ğini açıkça ifade etsinler.» ben de açıkça ifade 
edeyim; izahına çalıştığım sebepler dolayısıyle 
daha Türkiye'de gecekondulaşma uzun süre hal
ledilmez ve daha bir süre konut meselesi halle
dilemez. 

ıSaym Ülker arkadaşımın üzerinde durduğu 
Konut Kanunu tasarısı hakkındaki hazırlığı
mız tamamdır, daha önce bakanlıklara müta
lâalarını almak üzere gönderdiğimiz Konut 
Kooperatifleri kanun tasarısı da bitmiş bulun
maktadır. Ucuz Konut alanları tasarısı da ik
mal edilmiştir. Ama bütün bunlara rağmen me
sel? sadece ne bir tasarı 'meselesidir, mesele 
•ne de sadece şu veya bu müesseseyi kurma me
selesidir. Mesele evvelâ gerçekleri, ne kadar acı 
olursa olsun, görme meselesidir. Bu, dünyada 
ağırlık taşıyan bir konudur. Türkiye'de bu hızlı 
şehirleşme devam ettiği sürece, istihdam sorunu, 
dolayısıyle gelir kifayetsizliği hüküm sürdüğü 
sürece bu meseleyi kolayca halledebiliriz demek» 
gerçeğe uygun düşmez; kanaatini taşıyorum. 

Bu arada Türkiye'de ıkurulınuş güzel müesse
seler vardır. Bu müesseselerden faydalanmak lâ
zımdır. Bu müesseseler, değerli arkadaşlarımın 
başarısına ve övgüsüne lâyık bir şekilde de va
zife ifa etmektedirler. 

Bunlardan birisi Emlâk Kredi Bankasıdır, 
birisi Sosyal Sigortalardır. Ancak demin de söy
lediğim gibi, Emlâk Kredi Bankasını ve Sosyal 
Sigortaları biraz daha güçlendirmek ve behema-
ihal aralarında devamlı bir işbirliği temin etmek 
şarttır. 

Yine arkadaşlarımın övdüğü ve bu övgüye 
lâyık bir derecede çalışan İller Bankasının da 
altyapı hizmetleri bakımından başarılı çalışmala
rı vardır. İller Bankası da kâfi derecede güçlen
dirildiği ve İller Bankasıyle şehir plânlaması, 
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İller Bankasıyle Sosyal Sigortalar, İller Banka
sıyle Emlâk Kredi Bankası arasında devamlı iş
birliği sağlandığı sürece daha müspet, daha ba
şarılı sonuç olmak mümkün olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım âfetler üzerinde dur
dular. Zannediyorum Mehmet Ersoy arkadaşım 
bir köyde meydana gelen deprem dolayısıyle kö
yün ikiye bölündüğünü, bir kısmının hasara uğ
raması sebebiyle nakledildiğini, bir kısmının ye
rinde kaldığını söyledi. Bu bizim için de büyük 
bir problemdir. Âfet konusu üzerinde durmak
tayız. Gerçi henüz bir yasa hazırlığı içinde de
ğiliz, bir araştırma yapmaktayız. Evvelâ âfet ta
rifinin değiştirilmesi gerektiğine kaniiz. Gerçek
te Türkiye'de âfet dendiği zaman umumiyetle 
depremler anlaşılıyor. Deprem de hakikaten bü
yük psikolojik tesir husule getiren bir âfettir. 
Acılar ve ıstıraplar meydana getirir. Bir anda 
bütün bir milleti, bütün biı vatanı ısftır'aba g'ark-
<eder. 1972 yılında görmüşüzdür ki, seri halde 
birbirini tafcilbeden seller de büyük âfet niteli
ğindedir. 

Selin depreme nazaran bir özelliği vardır. 
Gerçi o da daha fazla can kaybı meydana -getir-
memökte, konut itibariyle daha fazla hasar mey
dana getirmemektedir; ama vatandaşın geçim 
kaynağı olan tarım arazisini, işyerlerini büyük 
ölçüde hasara ve tahribe uğratmaktadır. 

Her âfetten sonra âfet işleri hizmetleri bakı
mından biz taraftan vatandaşa konut yapmak, 
eğer konutlar yeni bir yerleşim üzerinde yapıl
mışsa, oranın altyapı hizmetlerini ve kamu te
sislerini yapmak; bir diğer taraftan da kısa bir 
süre için onu geçim imkânlarını, daha doğrusu 
ihtiyaçlarını karşılama çalışmaları içindedir. 

Değerli arkadaşlarım, bilhassa sel gibi yaygın 
âfetler sonunda vatandaşın en az bir yıl geçim 
imkânından, gelir imkânnıdan mahrum olduğu, 
gelir kaybına uğradığı görülmektedir. Bu iti-
Ibarla, âfette bir taraftan konutun tamiri, bir 
taraftan konutun yapılması; yani vatandaşın 
açıkta kalmaması için lâzım gelen tedbirlerin 
alınması gereklidir; ama bir diğer taraftan da 
vatandaşın uğradığı gelir kaybının tamir edil-
Enesi, yeniden bir gelire sahip kılınacak tedbir
lerin alınması da şart görülmektedir. Bu bakım
dan, kanaatimiz odur ki, yeni âfet tarifine ihti
yaç vardır ve âfet dokyısiyle alınacak tedbirle
rin biraz d&h.a genişletilmesine ihtiyaç vardır ve 

yeni bir âfet yasasının, yapılmakta olan bu araş
tırma ve çalışmaların sonucuna göre tedvin edi
lip Yüce Meclislere sunulmasına ihtiyaç vardır. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşım, «1605 sayılı 
Kanunla eklenen bir madde dolayısiyle kıyılar 
üzerinde, kıyılardan on metre ve daha fazla ya
kınlıkta yapılacak binaların çekilmesi konusun
da şimdiye kadar İmar ve İskân Bakanlığı - zan
nediyorum yönetmeliği kasdettiler - bir şey ha
zırladı mı?» dediler. 

Değerli arkadaşlarım şunu arz edeyim ki, bu 
kanun çıktığı zaman imar plânları bitmiş, hattâ 
uygulanmaya geçmiş şehirlerimiz mevcuttu. 
Kendilerine çap verilen vatandaşlarımız vardır, 
kendilerine ruhsat verilmiş vatandaşlarımız var
dır. Bu itibarla, halen Bakanlığımda bir çalışma 
devam etmekle beraber, bunu hemen Bakanlık 
sınırları, içinde süratle bir neticeye ulaştırmak, 
bâzı mağduriyetlere yol açması ve plân değişik
liklerini yapmadan tatbikata konması itibariyle 
de bâzı düzensizliklere yol açması ihtimali kar
şısında geniş bir çalışmayı gerektirmiştir. Bu 
itibarla yeni müracaatlar için kanundaki on met
re kaydı nazarı itibara alınmak suretiyle henüz 
bunun dışında bir esas getirilmemiştir. 

Yine Sayın Reşit Ülker arkadaşım; «Kirli 
hava ile İmar ve İskân Bakanlığı meşgul ol
sun» dediler. Bu münakaşa edilebilir, tabiî bu 
ikendilerinin bir fikridir; saygı duyarım. 

Bu evvelâ, kirli hava mevzuunda bir teknik 
çalışmayı gerektirmekltedir. Bu teknik çalışma 
yapılmaktadır. Ondan sonra bir kaynak mese
lesidir. Sonra da bu kaynağın o teknik çalış
malara göre harcanması konusudur. Bu bugün 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesin
de yapılmaktadır. 

iSaym Dengiz arkadaşım, plânlama eleman
larından bahsettiler. Doğrudur, biz kuruluş ka
nunumuza yeni bir madde getirdik. O madde 
ile bilhassa böyle önemli mevzularda mukavele 
ile uzman seviyesinde mimar ve şehirci istih
dam etme imkânına sahibolmuş bulunuyoruz. 
Kendilerine hak veririm. Plânların ciddî, müm
kün olduğu kadar otorite, mümkün olduğu ka
dar şehircilik ve mimarî sahada isim yapmış 
kimselerin tetkikinden geçip o şekilde kabul 
edilmesinde büyük fayda vardır. Ama şunu da 
hemen ifade edeyim ki, bugün İmar ve İskân 
Bakanlığı bünyesindeki arkadaşlarım, gerek 
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Müsteşar Muavini, gerek Genel Müdür olmak 
Üzere bütün arkadaşlarım büyük bir iyi niyet 
ve gayret içinde ve ehliyetleri oranında mesai 
sarf 'etmektedirler. 

Sayın Dengiz'in vize mevzuunda bir beyan
ları oldu. Doğrudur, Bakanlığımda bu konuda 
bir çalışma yapılacaktır. Odaların inşaat ruh
satları alınmadan önce vize vermesinin henüz 
bir kanunî dayanağı da Türkiye'de yoktur. Bir 
.nevi kanunsuz ihdas edilmiş ve Devlet ve kamu 
kuruluşu dışındaki bir kuruluş tarafıdan tahsil 
edilen bir vergi gibi de bir hüviyeti var maale
sef. 

Sayın Hayrettin Hanağası arkadaşım, yer
leşme ünitelerinde altyapı hizmetleri geri kalı
yor dedi. Bu kısmen doğrudur. Altyapı hizmet-
'leri bakımından genellikle zaten Türkiye arzu 
edilen seviyeye gelmiş değildir. Bugün bırakı
nız bir âfet veya bir deprem dolayısıyle veya
hut da sosyal konutlar inşaatı dolayısıyle yeni 
ihdas edilmiş yerleşim yerlerindeki altyapı 
hizmetlerinin tamama!anmış olmasını, bugün 
Ankara'nın, en büyük seferimiz olan İstanbul'un 
dahi tamam değildir. Biz maalesef henüz bu an
layışa gelmiş değiliz. Şehirler bir aysberg gibi
dir; şehrin sdkizde yedisi alt hizmetleri ifade 
•eder ve bir nevi altyapı hizmetleri şehrin kösü 
ıgibidir, bir ağacın kösü gibidir. Ama biz yeni 
yeni, altyapı hizmetlerinin değerine ulaşmış 
bulunuyoruz. Ama, demin, belediyelerin malî 
takat i konusundaki açıklamamda da üzerinde 
durduğum gibi, bu herşeyden önce bir kaynak 
imeselesi. Maalesef, altyapı hizmetlerine, henüz 
'ayırabilecek yeterli kaynak da mevcut değil 
elimizde. Ne Bakanlık Bütçesi olarak, ne, bil- I 
hassa bu işin birinci derecede sorumlusu ve 
uygulayıcısı belediyeler olarak. 

Ke'ban baraj sahasından çıkan vatandaşları-
mızm gerek iş bakımından, gerek konut bakı
mından yerleştirilmeleri konularıyle ilgilenm'ek-
teyiz. Ama Sayın Hanağası'nm işaretinden son
ra, daha da ciddî bir şfekilde, bir kere daha mev
zu ile meşgul olurum. 

Sayın Mehmet Ersoy, «.Bütçe müzakereleri 
dolayısıyle gerek Bütçe Plân Komisyonunda -
zannediyorum - gerekse heyeti umumiyelerde 
yapılan tenkid ve temenniler genel bir değer
lendirmeye tafoi tutulmuş mudur?» diye sor
muşlardır. 

Tutulmuştur. Arkadaşlarım ayrı ayrı bü
tün tenkid ve temennilerin, hattâ sokulan so
ruların dahi umumî tablolarını yapmışlarıdır 
dosyalar halinde, Bunlar, tabiî değerlendiril
mektedir. Ama, ayrı ayrı yapılmış olan ko
nuşmalarla, ayrı ayrı ileri sürülmüş olan fikir
lerin genel bir değerlendirmede, varılan sonuç, 
içinde payını görmek çok zor olacaktır. Tesiri 
vardır; alma hisse olarak, pay olarak görmek 
fevkalâde güçtür. 

«Gecekondu meselesinde kısa ve uzun vâde
de tedbirler almıyor mu?» diye buyurdular. 
Kısa ve uzun vâdede tedlbirler vardır. Kısa vâ
dede tedbirler, elimizdeki yasa ve imkânları da
ha iyi ve daha ciddî, daha işbirliği zihniyeti 
içinde çalışmak suretiyle kullanmaktan ibaret 
olacaktır. Uzun vâdede tedbirleri daiha önce 
•arz ettim. Her şeyden evvel bir genel yerleşim 
politikası, konut politikası, konut politikasının 
esasları, onun için de arsa meselesi, kredi mese
lesi, şehir plânı meselesi, şehir plânı ile Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü, Einılâk Kredi Bankası
nın, daha, şehir plânı yapılırken iyi münas'ebet-
ler içinde oluşu, kamuya maledilmesi lâzımıge-
len sahaların şehir plânı yapılırken, gerek is
kân alanında olsun, gerekse sınaî siteler bakı
mından olsun, daha önceden tespit edilerek 
Arsa Ofisi tarafından kamuya maledilmesd gibi 
tedbirlerimiz mevcuttur, almaya da devam et
mekteyiz. 

«Hızla artan mesken açığı karşısında ne 
düşünülüyor?» dediler. Zannediyorum ki, genel 
olarak yaptığım görüşmede bu konulara do
kundum. Bu, bâzı alışkanlıklardan, ölçülerden! 
de fedakârlığı gerektiriyor, bu arada onu da 
ilâve edeyim. Kâfi kaynak ayırmayı gerektiri
yor, ucuz yapı malzemesi üretimini ilgilendiri
yor. Maalesef, şunu arz edeyim ki, Türkiye'de: 
henüz konut ve inşaat sektöründe kâfi finans-
mıan imkânları mıevcut değildir, ve özel bir esa
sa bağlanmış da değildir. Bütün bunlar üzerin
de de ciddiyetle durulmakta olduğunu arz et
mek isterim. 

Gediz konusundaki hususlar da Sayın Er-
soy'a, arzu ederlerse yazılı olarak cevap veri
rim. Yalnız şunu ifade edeyim ki, Gediz *de, 
doğrudan doğruya hasar görmemiş olup da, es
ki Gediz'de kalmış, ticarethanesini, işyerini ve
ya meskenini Yeni Gediz'e nakletmek isteyen-
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ler in arsa konusu, bizim <o sahada kamulaştır
dığımız arsadan arta kalanı belediyeye dev
retmek suretiyle halletme yolundayız. Beledi
yeye devretmiş bulunuyoruz, belediye ile va
tandaş arasında halledilebilir imkâna kavuş
muştur zannediyorum. Eğer yine bir problem 
ve pürüz çıkarsa ayrıca üzerinde dururuz. 

Değerli Yazıeıoğlu arkadaşım, personel ha
reketlerini tâsvib etmediğini belirtltiler İmar ve 
Iskan Bakanlığında. Bunu anlayamadım. İmar 
ve İskân Balkanlığında şu anda ne personel ha
reketi mevcuttur? Onu kestirmek benim için 
güç, teşrif ederler de bu hareketleri detay-
larıyle bana izah edebilirlerse, zannediyorum 
'kendilerini tatmin edici cevap verebilirim. Esa
sen bu, zor da bir konudur. Tabiatum icabı
dır, diğer görevli ve mesul kişilerin de böyle 
düşünmesi gerektiği kanaatindeyim, herhangi 
bir mesai arkadaşını hakkında, çalışma imkâ
nını kaybettiğim, bulamadığım için bir vazife 
değişikliği yapmış olsam dahi, bu kürsüden 
kendisi hakkında bir şey söylemeyi doğru bul-
mamaktaıyiım. 

Yalnız, kendisine ifade edeyim, benim yap
tığım, bir müsteşar değişikliğidir, bir müste
şar muavini değişikliğidir. İkisinin de gerek
çesi vardır, bir takdir meselesidir. Yalnız, ben
den önce, çok kısa devrede 113 tane nakil ya
pılmıştır ve 117 kişi de istifa etmek durumun
da kalmıştır. Değerli arkadaşımın aynı hassa
siyeti o zaman gösterip göstermediğini bilmi
yorum. 

Sayın Nimet Ağaoğlu, Muş'ta inerken ve 
köylerde •mesken yapımına başlanacak.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, onları sloru ola
rak ben intikal ettireceğim zatıâlinize. Sizin 
umumî konuşmanız bitmişse sorulana geçebili
riz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Efendim, de
ğerli arkadaşlarım, tespit edebildiğim kadar, 
kâfızamda kalabildiği kadar arkadaşlarımın 
sorularına cevap vermeye gayret ettdm. Konuş
mamı burada bitirmiş bulunuyorum. Saygılar 
sunarım efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyelerden gelen soruları 
okuyorum Sayın Bakan. Bunlara kısaca cevap 
vermenizi, şayet burada cevabı mümkün olmıaiZ-
:sa yazılı olarak cevaplandırmanızın da mümkün 
bulunduğunu ifade etmek isterim. 

Sayın İlyas Kılıç; «Vezirköprü, Darıçay kö
yünde 17 yangın felâketzedesinin evlerinin Kı
zılay ve Emlâk Kredi Bankasınca yaptırıldığı
nı ve fakat malî güçleri itibariyle bu konutların 
borçlarını ödeyecek durumda bulunmadıkları
nı» ifade ile, «borçların aflarmın mümkün olup 
olmadığını» sormaktadır efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Sayın Başkan, 
âfet bölgelerinde yapılmış evler, mialûmuâliniiz 
olduğu üzere, borçlandırılmak suretiyle yapıl
maktadır. Bunlardan, bu borçları ödemeye ta
kati müsaiıdolmayan vatandaşlarımız tespit 
'edildiği takdirde, ancak % 50 bir indirim yap
ma imkânına sahibiz. Bu günkü kanunların bize 
verdiği yetki bu. Tamamiyle affı hususunda 
her hangi bir yetkimiz yok. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Şinasi Çolakoğlu'nun sorusunu oku

yorum : 
«Kilis şehrinin içme suyu 1970 yılı proıgra-

ımın'a alınmış olduğu halde, bugüne kadar ger
çekleştirilememiştir. Bunun nedeni olarak da, 
çekilecek su kaynağının yetersizliği ileri sürül
mektedir. Kaynak tespitinde ve bu kaynağa 
göre (hazırlanan şebeke projeleriyle, dış 'bağ
lantı hesaplarında bu tutarsızlığa kim seıbebol-
rauştur? Yeni bir su kaynağı bulunmuş mudur? 
Yeıtıerli midir? Kilis şehrinin içme suyu soru
nuna çözüm ne zaman bulunabilecektir?» 

İMAR VB İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Sayın Başka
nım, bu soruya hemen burada cevap vermek
tense, bunun üzeninde ciddî olanak durup, in
celeme yapıp işi olumlu bir sonuca bağlamak 
ve öylece arkadaşıma tatminkâr bir cevap ver
mek daha doğru olacaktır kanaatindeyim. Bu
nu yazılı olanak cevaplandırayım izin verirse
niz. 

BAŞKAN — Soru yazılı olarak cevaplandı
rılacaktır. 

'Sayın Atagün'ün sorusunu oıkuyorulm: 
«Çok önceki yıllarda Kırklareli ilinin Baba

eski ilçesine bağlı Alpullu ve Kuleli köyünde 
yapılan seylâp evleri, boş ve yıkık vaziyette 
durmaktadır. İmar ve İskân eski Bakanı Sayın 
Haldun Menlteşeoğlu bu hali gördüğünde üzün
tüsünü beyan etmiş ve bu yapılan yapıların 
fiyatında indirme yapılarak sahiplerine ver-
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meyi ve bu perişan halin sonuca bağlanmasını 
ifade etmiş idi. Bugüne kadar bu sorun üzerine 
eğilinmemiştir. Bu millî servetin değerlendiril
mesi için Bakanlık ne düşünmektedir?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Sayın Başkan, 
incelemeyi gerektiriyor, izin verirseniz yazılı 

olarak cevaplandıralım. 
BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırıla

caktır. 
Sayın Ali Döğerli'nin sorusunu okuyorum):" 
«1957 yılında Fethiye ve Marmaris'te vu-

kubulan depremden sonra, Bakanlığın yaptır
dığı Fethiye'de 526 ve Marmaris'te 219 konut
tan, türlü nedenlerle bugüne kadar dağıtımı ya
pılamayan Fethiye'de 66 ve Marmaris'te 24 ev 
vardır. Bu evler balen memur konutu olarak 
kullanılmaktadır. Asıl yapılış amacına uygun 
olarak yeniden en objektif ölçülerle tetkik 
edilerek, gerçek hak sahiplerine dağıtımı dü
şünülüyor mu? Bu konuda bir çalışıma var mı
dır?» 

Sayın Bakan, buyurunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Sayın Başka
nım, bu konuda Bakanlığıma bir müracaat vâki 
olmuştur, meseleyi tetkik ettiriyoruz, oldukça 
zaman geçmiştir. Bu itibarla bu tetkik sonucu
nu yazılı cevap olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Yazılı olaralk cevaplandırıla
caktır, efendim. 

ıSaym Zeki Adıyaman'ın sorusunu okuyo
rum: 

«1. Adıyaman Belediye binası ile turistik 
otel inşaatı için ne gibi -bir çalışma vardır? 

2. Gölbaşı kazamızda inşaatı devam eden 
konutların ikmali için 1973 Bakanlık Bütçesine 
ne miktar ödenek ayrılmıştır? 

3. Gölbaşı ilçemizin Belören kasabası içme 
suyu proje ve plân çalışmalarının mahiyet de
recesi nedir? 

4. Çelikhan ilçemizi tehdit eden sellere kar
şı, kasabadan geçen derenin üstünün kapatıl
ması bu sene yapılacak mıdır?» 

ıSaym Balkan, buyurunuz. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Devamla) — Sayın Baka
nım, ayrı ayrı konulardır ve programla ilgili

dir. İzin verilirse programı tetkik edip yazılı 
cevap olaralk arz edelim, efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırıla
caktır. 

Sayın Nimet Ağaoğlu'nun sorusunu okuyo
rum: 

«1. Muş merkezinde Âfet İşleri Şantiye 
Amirliğimin kurulması memnuniyet vericidir. 
1973 yılında Muş merkez ve kasabalarında mes
ken yapımına başlanacak mıdır, adetleri ve tip
leri nasıl olacaktır? 

2. Köylerde mesken yapılacak ise, hayvan
lara barınak düşünülmekte midir? 

3. Afetzedelere mesken yapımı ileriki yıl
larda devam edecek midir ? 

4. Malî portesi ne kadardır? 
5. Muş Belediye hudutları dahilinde İmar 

ve İskân Bakanlığına ait barakalarda yüzlerce 
meskensiz aileler ikâmet etmektedir. Bu bara
kalar kaldırılacağına göre, bu ailelerin durumu 
ne olacaktır, bir çare düşünülmüş müdür?» 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Devamla) — 'Sayın Başka
nını, bu büyük bir program konusudur. 900 mil
yon liralık bir program konusudur, bu işe baş
lanacaktır. Bu programın gereği ne ise o yapıla
caktır. Eğer Sayın Ağaoğlu, daha detaylı bilgi 
isterse, izin verirseniz kendisine yazılı olarak 
arz ederim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırıla
caktır, efendim. 

ıSaym Seydiıbeyoğlu'nun sorularını okuyo
rum : 

«1. Âfet hallerinde zarar gören vatandaşa 
yardım olanaklarını kısıtlayan Âfetler Kanu
nunda yardım yapılmasında kolaylık sağlayıcı 
değişiilklikler hususunda Bakanlıkta bir çalış
ma yapılmakta mıdır? 

2. Şehir imar plânlarının yapılmasında ve 
değişikliklerinde fazlasıyle gecikmeler olduğu 
belediye hizmetlerinin bu yüzden geciktiği, şi
kâyetleri yaygındır. Bu konuda bu hizmetin 
çabuklaştırılması hususunda ne gibi tedbirler 
düşünüimıektedir ?» 

Buyurun, Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Devamla) — Âfet konusun
da zannediyorum ki, genel görüşmemde arz et
miştim. 
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Şelhir plânlar ılkonusuna cevap arz edeyim 
efemdim. Bu işin çabuklaştırılması, belediyele
rin bir yıl içinde bol miktarda plân tadilâtı ci
hetine gitımemesdlyle ilgilidir. Sadece merlkezî 
çalışmada alınacak tedbirlerle halledilecek bir 
konu değildir. Bir yılda yüzlerce, binlerce çe
şitli belediyelerden, çeşitli plân tadilleri gel-
ımelktedir. Yeni plânı bitmiş, şehir plânı bitmiş 
belediyelerden dahi hemen bir ay, iki ay sonra 
plân tadilâtı gelmektedir. Bunları ciddî olarak 

* tetkik etmeden de tasdik ötmek veya reddet
mek doğru değildir. Ama majdem üzerinde, ar-
Ikadaşıım hassasiyetle duruyor, gerekli tedbir
leri almaya yine gayret edelim, ilâve tedbir
le ri. Arız ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, 
'efendim. 

iSaym Baytürfk'ün sorusunu okuyorum, efen
dimi! : 

ı«l. Belediyeler sik silk şelhir plânlarını ve 
(kaJt irtifalarını değiştirmektedir. Bu değişime 
ıher ne kadar Bakanlığın onayından geçiyorsa 
da, şimdiye kadar örnekler göstermiştir ki, bu 
onaylama işi bir Bakan tarafından gerçekleşti-
rilmese dahi, yerine giden diğer bir Balkan ta
rafından onaylanmakltadır. 

i2. Bilhassa büyük şehirlerde kalt ve daire 
satmalan vatandaşlar imiar plânlarında evinin 
önüne yeşil saha, parlk, pazaryeri, çocuk bahçesi 
gibi, hem ihtiyaç, hem de sağlık yönünden önem 
taşıyan bu gibi tesisleri dilkate alıp daire ve 
ev sahibi olanlar, plânların değişmesi nedeniy
le mağdur olmaktadırlar. Bu durumun bir esa
sa bağlanması düşünülmekte midir? 

3. İBugünkü taşıt vasıtalarının artması ne
deniyle o(to garajı ve oto parkları nazarı iti-
ıbara alınmakta mıdır?» 

iSayın Bakan, buyurunuz efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Devamla) — Sayın Başka
nım, tabiî ki, bir esas dalhilinde bunlar Bakan
lığımda tetkik edilmekte ve ona göre bir karara 
fbağlaıumıakıtadır. Yoğunluik hesapları vardır; 
yeışlil saha, ferahlama sahası hesaplan dikkate 
alınımalktadır. Şehrin iskâna açılmış, açılma im
kânı olan sahaları var mıdır, yok mudur, ne 
miktardadır, onlar nazarı itibara alınmaktadır. 
Bu esaslar içinde tetkik edilmekte ve bir alt 
ve bir de üst kurul marifeltiyle müzakere edil* I 

dikten sonra ancak tasdik veya reddedilmek
tedir. Ciddiyetle bu konunun üzerinde durmak
tayız ve durmaya da devam edeceğiz. Ara ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, oto garajı meselesi vardı, o cevap
landırılmadı. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Yapılan apart
manların altında oto garajlarının duramu var. 

BAŞKAN — Taşıt artışı karşısında oto ga
rajı sorusu var, Sayın Balkan. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 
Apartmanların yapımında taşıt vasıtalarının 
artması nedeniyle oito garaj meselesini görüyo
ruz ki.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (iDevamla) — Anladım efen
dim. 

Tabiî, apartmanların veyahut evlerin altın
da garaj yapmak hususunda Bakanlığım bir 
titizlik göstermektedir. Meselâ, Ankara'da Ata-
türlk Bulvarı, üzerinde yapılacak olan apartman
ların, işhanlarınm altında garaj yapılması kay
dını koymuştur. Ancak, Atatürk Bulvarı gibi 
- örnek olarak veriyorum - bir yerde yan yana 
dizilmiş apartmanların her birinin altında garaj 
veya otopark yapılması da mümkün değildir. 
O arabaların girişi çıikışı dolayısıyle ve nitekim 
bu şekilde müracaat ötmiş, plân projesini Ba
kanlığa göndermiş bâr şahıstan garaj kaydı 
aranmıştır, trafik komisyonuna gittiği zaman 
da burada kendisine garaj yaptırılmasına izin 
verilmeyeceği bildirilmiştir. 

Gerçekte otopark, belediyeler taraflından ele 
alınması lâzımjgelen bir konudur. Şehrin kesif 
bölgelerinde, yaya ve vasıta trafiğinin kesafet 
arz ettiği bölgelerde belediyeler, otopark tesis 
letmelidir. Burada vatandaşlara düşen görev 
arabasını sağda solda park etmek değil, yapıl
mış olan, tesis edilmiş olan bu otoparklara gö-
türmesidir. Bu otoparklara götürmesi hususu 
da temin edilmelidir. Daha çok Bakanlığın bu 
konu üzerinde duracalktır; belediyelerin, bil
hassa büyük şehir belediyelerinin hiç olmazsa 
yaya vasıta trafiğinin kesif olduğu bölgelerde 
'Oitopaılk tesis ötmeleri hususunu sağlayacak şe
kilde belediyelerle teşriki mesai etmek suretiyle 
üzerinde duracaktır. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Nejat Çuhadır'in sorusunu okutuyo

rum: «Maraş ilime bağlı Türkoğ'lu ilçesinin Şe-
kerolba köyü âfet evlerinin senelerden beri nata-
mam olarak durduğu malûmlarıdır. Köy balkı
nın bir kısmı aşağıda, bir kısmı eski ve oturul
maz evlerde iıkânnet etmektedir. Bu evlenin ne 
zaman yapılacağını bildirmenizi rica ederim.» 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Saym Başkan, 
«Maraş» değil, «Kahraman Maraş» olacaik. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Çuhadardan 
da özür dilerliım. «K. Maraş» dedikleri için ben 
«K» yi görmemişimi. «Kahraman Maraş» olaraik 
düzeltiyorum efendim. 

ISaym Bakan, buyurunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Efendim, 
Kahraman Maraş'la ilgili bu konu üzerinde 
şahsen dururum ve 1973 programıma almaya 
gayret ederim, Sayın Balkanım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırilmrşıtır etfen-
dfim. 

Sayın Nermin Neftçi'nin sorularını okuyo
rum e f emdi/m. 

«1966 senesinde Muş ilinde vâki olan dep
remden sonra yapıdan işlerden arta kalan, ya
pılması gereken daha peJkçdk işler vardır. Ni
hayet Erim Bey, Varto'ya vıe Muş iline Başba
kan olaraik teşrif ettiklerinde, 1966 depremi 
sonrası yapılan işlerin yenliden gözden geçirile
ceğini, Varto'da ve Muş merkezindeki konutla
rın geçici ihtiyacı karşılama durumunda oldu
ğunu, depremden sonra daimî konut için yeni 
proıgramlar yapılacağını söylemişler. 

Sayın Balkanımız bu konu ile ilgili ne dü
şünüyorlar? 

Saygılarımla.» 
Cevaplandırınız efendim, buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Efendim, de-
ımiin zannediyorum Ağaoğlu arkadaşımın bir so
rusuna cevap arz ederken ifade etmiştüm. Bu 
ibir programdır; 900 milyon lira civarında ya
tırımı gerektiren bir programdır. Şantiye çalış
malarınla ' başlanmıştır. 1973 yılı içinde başla
mayı çok arzu ederdik; ama elimizde Burdur 
ve Bingöl'ün devamı vardı, kâfi derecede de 
elemana sahip değildir. Bu itibarla anca/k 1972 
yılı sonunda şantiye çalışmaları yapabildik, or

ganizasyon çalışmaları yapabildik. 1973 yılın
dan itibaren bu program dahilimde inşaat çalış
malarımız yapılacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Çetinkaya'nm sorularını 

lokuyoruım ©fendim. 
«1966 yılında çığ kayması sonunda Erzin

can Merkez ilçeye bağlı Esenyurt köyünde 4 
vatandaş ölmüş, köy yerinin değiştirilm>esi ka
rarlaştırıldığı halde 6 yıldır programa alın
ması sağlanamamıştır. 1973 programına alın
ması düşünülüyor mu? 

2. Erzincan Depreminde (1939) bugüne 
'kadar yıllar geçmiş olmasına rağmen şu anda 
827 vatandaş hak sahibi olduğu halde istekleri 
karşılanmamıştır. Bu vatandaşlar ne zaman ko
nut sahibi olacaklardır?» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Efendim, izin 
verirlerse mevzuu inceleyeyim 'kendilerine ya
zılı olarak cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak: cevaplandırıla
caktır efendim. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Baş
kan.. 

BAŞKAN — Sayın Rona, gönderaıedinıiz so
runuzu 'efendim? 

-MUSTAFA RONA (Artvin) — Buradan 
sorayım tef endim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Saym Baş

kam, Sayın Balkandan bir sualim var. 

Artvin Yusufeli Balcılı köyünde 22 Eylül 
1972 günü 44 ev yandı, 71 aile 293 nüfus açık
ta kaldı. Yine Yusufeli'nlin Demirdöven köyün
de 17 Eylül 1972 günü 14 ev yandı 17 aile 97 
nüfus açıkta kaldı. Yine Demirdöven köyünde 
ikinci bir yangın oldu, müteakiben 10 ev ve 
büyükbaş hayvan yandı. Bu zamandan beri Ba
kanlık ve Âfet İşleri Genel Müdürlüğü ilgilen
mesine rağmen maalesef bu köylerimizdeki evle
rin yapılmasına hâlâ başlanamamıştır. Bu ev 
yerleri, arsa yerleri dahi gösterilememişıtir. Bu
radaki halkın hepsi en iyi kalitede ustadır. Bir 
an evvel evlerin yapılmasına kendileri de gay
ret edeceklerine rağmen formalitenin gecikmesi 
yüzünden hâlâ başlayamamışlardır. Bu evlerin 
yapılmasına hemen başlanması için Bakanlık 
bir çabuklaştırma çalışmasına girecek midir? 
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Yazılı olaraik cevaplandırılmasını istirham ede
ceğim. 

BAŞKAN — Oevalbmı yazılı istiyorlar efen
dim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Yazılı olanak 
iarz 'edeceğim. 

BAŞKAN — Yazılı alarak cevaplandırıla
caktır. 

Bir de Sayın Ginisli, sizin söz isteğiniz var, 
buyurunuz efendim. 

RASİM CİNlıSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın Balkandan bir sualim olacak. 

Cumhuriyet tarihinin en büyük iskân mese
lesi hangisidir, en büyük iskân hâdisesi nedir1? 

Köban göl sahasında bugün 205 yerleşim 
ünitesi vardır. Bu üniteler içinde yaşayan va
tandaşlarımızın sayısı nedir? 

Ayrıca, bu sahada yaşayan vatandaşlaramı-
zm iskânı için bugüne kadar neler yapılmıştır 
meskenle sineden ö:te? Mesken yapıldığını bili
yoruz, Elâzığ'a 10 kilometre ötede 600 küsur 
veya 700 civarında bir meskenin olduğunu bili
yoruz. M'0sikenleşmie, iskân mânasına mı kabul 
edilmektedir ? Keiban bölgesinde yaşayan vatan
larımızın iskânı hakkında ne gibi çalışmalar 
vardır? 'Sayın Bakanlığın düşüncesi nedir? Bu 
çalışıma Keban'ın gecikmesine, yani enerji üreti
mindeki gecikmeye selbeb olabilir mi? Tefekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Evet, yazılı mı istiyorsunuz 
efendim ? 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sözlü olur
sa memnun olurum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

TURGUT TOKER (Davamla) — Efendim, Sa
yın Ginisli'nin sorusu bir tetkiki gerelktinmıek-
tödir. Tetkikin bir kısmı da benim Bakanlığı
mın dışındadır; enerji üretimine seıbelboluyor 
mu olmuyor mu gibi.. Bu itibarla izin verir
lerse yazılı olarak vereyim efendim ? 

BAŞKAN — Evet, soru yazılı olaraik cevap
landırılacaktır. 

iSaym Yazıcıoğlu, sorunuz mu var efendim? 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

/Sorularımın hepsinin hatırda tutulıamaması ih
timalinde binaen Sayın Bakandan yazılı olarak 
cevaplamasını istiyorum Sayın Başkanım. 

Çankırı ilinin İlgaz ilçesinin Güney köyü, 
1957 yılından beri yer değiştirilmek üzere İmar 
ve İskân Bakanlığı Âfet İşlerinin programın
dadır. Ne zaman yeri değişecektir? Yer değiş
tirmesi sıonucu Köy İşleri Bakanlığı buraya her
hangi bir yatırım yapmıyor, susuzluk çekiyor. 
Heyelan sebebiyle yer değiştirme programında
dır. 

Ayrıca, Ovacık ilçesinin Sülük köyünün iki 
mahalli de bu durumdadır. 

Arz ederim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİK 
TURGUT TOKER (Devamla) — Yazılı ola
raik cevaplandıracağımı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yazılı olaraik eevaplandırıla-
cıalktır. 

Başka soru efendim? 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 

Başkan, benim bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MiEBMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 

Başkan, İmar ve İskân Bakanlığı, Kayseri T&-
ımanza Göibü köyünün bir kısmını Tamarza ka
zasına nakletti. O balkımdan kendilerine teşek
kür eıderim. Yalnız bu nakilde bir kısım köyiü-
'ler bâzı gerekçeler, endişelerle oradan nakil ta-
letatmıemişlerdir. Çok az aile kaldı. Bunları sü
rekli olarak Bakanlığa müracaat ederek kendi
lerinin naklini istemielktedürler. Sayın Bakandan 
is'tıirlhamım bu nakilleri temin etmeleridir. 

Yazılı olarak sorulanımın cevaıplandırıllması-
nı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sorunuz yazılı olarak cevaplan
dırılacaktır; zabıtlara geçmiştir efendim. 

Efendim, son bir soru, Sayın Mehmet Özdal 
tarafından soruluyor : 

«Kahraman Maraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı 
Ibâzı köylerde depreim sonucu yıkılan evler için 
bugüne kadar ne gibi gerekli uygulama yapıl-
ımıştır? Bunlardan Evri köyüne yapılması ka
rarlaştırılan 37 konut için çalışmalar ne safha
dadır?» 

Buyurunuz efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Efendim, izin 
verirlerse yazılı olarak cevaplandırayım. Zira, 
köylerinin isimlerini kendileri bile kaydetmi
yor. 
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BAŞKAN — Soru, yazılı olarak cevaplan-
dınlaeafatır. 

Sayın Bakan, sorular bitmiştir efendim, te
şekkür ederim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
TURGUT TOKER (Devamla) — Ben teşekkür 
'ederim efendim. Saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Son söz olarak Sayın Doğan, 
buyurunuz efendim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
aziz arkadaşlar; benim konuşmam kısa bir za
man içinde dört madde halinde olacaktır. 

Efendim, bir konuşmacı arkadaşımız, Gediz'
de yapılan deprem evlerinin ikmal edildiğini 
memnuniyetle ifade ettiler ve burada bir sanayi 
sitesinin, bir de camiin ikmal edilmemiş olduğu
nu söylediler. Hakikaten gönül ister ki, yüzde 
yüz mamur bir durum olsun ve keşke bu durum 
Türkiye'mizin her tarafına, hiç olmazsa, yüzde 
yüz olmazsa bile yüzde altmış sirayet etsin. 

Meselâ bir Varto depremi, felâketi olmuş
tur. Bir Karlıova, Bingöl, Genç depremi olmuş
tur. Daha Doğuda İran - Rus hududunda Ara
lık, Tuzluca, İğdır ilçelerinde de heyelanlar, sel 
baskınları olmuştur, Posof'ta olmuştur. 

İcraatta; Sayın Bakan, Sayın Bakanlık men
supları, büyük bir aksaklığın acı ve fecî duru
mu ortadadır. Meselâ, prefabrik yapımında bir 
metre taban tabakası betonun üzerine muhitin, 
daha doğrusu bölgenin iklim şartları nazara 
alınmadan prefabrik evler yapılmış, evin yanın
da samanlığı yok, kümesi yok, yem koyacak yeri 
yok, nefes alacak yeri yok. Daha doğrusu, yazın 
prefabrik evin çatısından sirayet eden sıcağı 
önleyecek, kışın da betonu ısıtacak bir tedbir 
yok. Zaten Anadolu'muzun yakıt durumu da 
meydanda. 

Meselâ, İğdır'dan Tuzluca'ya gittiğiniz za
man, Rus hududunda yapılan bu prefabrik ev
lerin içini değil de dışını fecî bir şekilde görü
yorsunuz. Vatandaş kışın bunun etrafında ça
murdan duvarlarla muhafazaya çalışıyor. Bu da 
tutmuyor ve bunların % 90'ı gayrimeskûndur. 
Meskûn olan yerlerin de altyapı tesisleri, anaya-
pıları, daha doğrusu suyu, yolu, kavşağı yapıl
mamıştır. Tuzluca'ya geliyorsunuz yine öyle. 
Zannederim bu sadreşifa olmayan konutlara 
sarf edilen paralar milyarları aşmaktadır. 

Faraza Karlıova'ya geliyorsunuz, Varto'ya 
gidiyorsunuz. Geçici konutlar yapılmış. Kamış
tan baraka beyefendiler!... Betonla sıkıştırılmış 
kamış baraka Karlıova'da. Türkiye'nin en so
ğuk yerinde kamış baraka... Bu barakaların da 
çoğunun dıştan dışa sahası on metrekaredir. On 
metrekarenin çoğunun içinde on nüfus barın
maktadır. Hattâ öyle oluyor ki, bir ekmek pişi
rileceği zaman ateş yakıldığında nüfusun hepsi 
dışarıda bekliyor, duman çekildikten sonra içeri 
girebiliyorlar. 

Hattâ Varto'da müşahede ettiğim bir man
zara var. Meselâ Dünya vakıflarından falan ge
len barakalar var, yardım yapılmış. Bir bara
kayı biz dörde bölmüşüz, dört aileyi içinde is
kân etmişiz. Bir taraftan birisi öksürünce diğer 
bölmedeki bebek kundağından fırlıyor. Bir ta
raftan hasta inledi mi, öteki duyuyor; yahut bir 
tarafta, çok affedersiniz, birisi horladı mı, ba
rakanın diğer üç dilimizde barınanlar yatama-
maktadırlar. Bunları bizzat müşahede ettik. Bu
raya büyük de bir yatırım yapılmıştır. 

Sonra Bilgöl'ün kalın kar tabakası ile kışın 
örtüldüğünü hepimiz biliyoruz. Bingöl'de biz ki
remit çatı usulüne gitmişiz. Kiremit çatı burada 
hatalıdır. Bu hatayı bize bizzat Bingöl Valisi 
Ahmet Tosun şöyle dedi, «Daha evvel bütün 
Hükümet dairelerinin üzeri kiremitti. Fakat biz 
bununla baş edemedik. İdare lüzum görmüş, 20 
sene sonra bunların hepsinin çatısını saca çevir
miş.» Biz hâlâ buradaki halkın bu İsrarına, ıstı
rabına, iniltisine rağmen çatıları kiremitle ört
meye çalışıyoruz. Sayın Bakandan ve Bakanlık 
mensuplarından ricam, hepimizin zaman zaman 
söyleriz, başında tüy bitmemiş fakir fukaranın 
katkısı bulunan bu harcamaların bu şekilde bir 
daha tekerrür etmemesidir. 

Sonra, meselâ benim seçim bölgem bulunan 
Tuzluca ve İğdır'ın 18 - 20 köyünde görülme
miş bir sel felâketi oldu ve biz buralara gittik. 
Sağ olsun Bakanlığın Sayın Müsteşarı ve Âfet 
İşleri Genel Müdürü de gitmişti. Bir hayli vaat
lerde bulundular. Biz de dedik ki, Hükümet si
zin yaranızı saracaktır. Çocuğu sele gidenler de 
vardı. Yatacak bir tek yorganı, battaniyesi bu
lunmayan vatandaşların sayısı yüzlerce haneyi 
geçiyordu. O günden bugüne kadar maalesef bu
ralara bir şey yapılmadı. Bir şey yapılmadığı 
gibi, kavşak yolları dahi yapılmadı. Güya bir 
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koordinasyon kuruldu orada. YSE, Toprak - Su, 
İmar ve İskân Bakanlığının katkısı ile burada
ki yollar yapılacaktı. Bozulan su arkları yapı
lacaktı. Ben bütçe görüşmelerinde Sayın Sağlık 
Bakanını da ikaz ettim, maalesef buradaki sağ
lık ocaklarının dahi kilitli olduğunu gördük. 
Yani yaralanan vatandaşın yarasına bir tentür
diyot, bir sargı bezi saracak kimse yoktu. 

Şimdi, memleketimizin her tarafı elbette ki, 
aziz atalarımızın canları pahasına malolmuştur. 
Bir ayrıcalığa gitmiyorum, ama Sakarya'da bir 
su kabarması oldu, bütün Hükümet orada.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tef
rik yapma... 

BAŞKAN — Tefrik yapılmadı efendim. Bir 
örnek verdiler. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Gönül arzu 
eder ki, elbette sayın Sakaryalı kardeşlerimize 
Allah bir daha felâket göstermesin, daha çok 
şey yapılsın. 

Sayın Başkan, aziz arkadaşlar, Sayın Bakan
dan bir istirhamım daha vardır. O da, meselâ 
Emlâk Kredi Bankası ile Sosyal Sigortalar Ku
rumu tarafından, bugün büyük şehirlere akını, 
Sayın Bakanın da burada ifade ettikleri gibi, 
yani köyden kente akını önlemek için Anado
lu'nun, bilhassa Anadolu'nun mesken durumu 
bakımından sıkıntı çekilen yerlerinde de hiç ol
mazsa konutların yapılmasıdır. Meselâ, Anka
ra'da, İstanbul'da, Eskişehir'de, Kayseri'de, Er
zurum'da bunu yaparsınız, ama bunu biraz da 
Hakkâri'de yapalım, Ağrı'da yapalım, Siirt'te 
yapalım, Bitlis'te yapalım ki, oraya tayin edi
len bir memur oradaki bir memura tel çekiyor, 
«Beni özel idare müdürlüğüne tayin ettiler, ge
liyorum. Ev durumunuz nasıldır, lojmanınız var 
mıdır?» diye soruyor. Yok dendi mi, gitmiyor. 

Bunu biz Emlâk Kredi Bankasından Kamu 
İktisadî Devlet Teşebbüsleri Komisyonunda ar
kadaşlarla beraber rica ettik, istirham ettik. 
Dedik ki, arkadaşlar, işçi yatırımları vardır. 
Memleketin her tarafından işçiler yurt dışına 
gidiyor, döviz geliyor. Hiç olmazsa bu yatırım
lar biraz da buralara kaydırılmalıdır. 

Sonra, bilhassa Sayın Bakanı ilgilendiren 
bir mevzu var. Yakında Meclisimize gelecek, 
belediye gelirleri kanunu tasarısı. 
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Sayın arkadaşlar, ben Sayın Bakanı ikaz ede
rek hassaten rica ediyorum, Belediye Gelirleri 
Kanunu Türkiye'de % 80 belediyemizi felç ede
cektir. Bugün belediye sıkıştığı zaman geliyor. 
suyum yok, kanalizasyon durumum halledilme
miştir, şehir imar projem halledilmemiştir, diye 
yardım görüyor. Yarın, tasavvur eder misiniz 
sayın beyefendiler, meselâ Hakkâri'nin 5 - 6 ka
zasından her hangisinin özel idare gelirinin 
% 60'ı'ilc o kazadaki belediyenin imkânlarını 
karşılayacaktır? Burada büyük bir hata yapıl
mış olacak. 

İki gün evvel illeri tanıma ve tanıtma top
lantısı yapan Sayın Ankara Valisinin Başkanlı
ğında Ankara Vilâyeti toplantı salonunda ol
muştu. Bendeniz de katıldım. Sayın Ankara Va
lisi, «Bu kanun çıkarsa 50 - 60 milyon lira büt
çemizde düşüklük olaoak. Biz buna karşıyız.» 
diyordu. 50 - 60 milyon lira Ankara özel İdare 
bütçesinde düşüklük olacak... Tasavvur edin 
Ağrı'nın Diyadin'i, Hamur'u, Diyarbakır'ın 
Çüngüş'ünü, peki buraların geliri nedir? Bura
lardaki belediye reislerinin maaşlarını bırakın 
da, memuruna, odacısına maaş verememek du
rumundadır. Benim Sayın Bakandan istirha
mım, bu husus henüz Meclise intikal etmeden 
bu mevzu üzerinde de. Bakanlığını ilgilendir
diği için dursunlar. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarımın sabrı
nızı tüketmemek için sözlerime son verirken, 
İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin aziz vatanı
mıza, aziz milletimize ve Sayın Bakanlık men
suplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hep-
pinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum 
efendim : 

Yüksek Başkanlığa 

İmar iskân Bakanlığı bütçesi üzerinde kâfi 
derecede görüşülmüş ve konu aydınlanmıştır. 
Kifayetin oylanmasını arz ederim. 

Kahraman Maraş 
Veysi Kadıoğlu 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum efendim : 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 26 737 942 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 3-0 564 995 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Bölge metropoliten alan şehir 
imar plânlarının yapılması ve 
belediyelere teknik yardımın 
yürütülmesi 88 537 524 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Kentsel alanlardaki konutla
rın düzenlenmesi ve yapı mal
zemesi standartlarının tes
piti 235 787 467 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Doğal âfetlerin zararlarını 
önleyici ve giderici işler 34 235 115 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1 429 259 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, iki önerge vardır. 
Ayrı ayrı okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İmar ve İskân Bakanlığının, bütçe dengesi 

nedeniyle zaten yetersiz olarak verilen ödenek
lerle çalışamaz hale gelmesini önlemek için Büt
çe kanunu tasarısının 84 ncü maddesinin 1 nci 
paragrafında parantez içinde yer alan metnin 
«Devlet borçları ve İmar ve İskân Bakanlığı 
hariç» şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
Orhan Deniz 

BAŞKAN — Efendim bu önerge 84 ncü mad
denin oylaması esnasında dikkate alınacaktır. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ YİJ İT KÖKER (C. Senatosu Ankara 
Üyesi) — Sayın Başkan müsaade eder misiniz 
bir hususu arz etmek istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun. ' 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ YİĞİT KÖKER (C. Senatosu Ankara 
Üyesi) — 84 ncü ve 1 nci madde ile ilgili öner
geler daha önceki birleşimlerde Komisyonumuz 
tarafından verilen önergelerin ışığı altında ye
niden tezekkür edilmek üzere geri alınmıştı. Bu 
önerge ile teklif edilen husus dün Komisyonu
muzun yapmış olduğu toplantıda halledilmiştir. 
Daha önce verilmiş önergeler gibi bu önergenin 
de Komisyona verilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — önerge Komisyona verilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gaziantep'te aziz şehitlerimizin hâtıralarını 
ebedîleştirmek amaciyle bir zafer-anıtı yaptırıl
ması girişimine geçilmiştir. 

Anıt yerinin Gaziantep'te imara alınması ve 
gerekli bağlantı yollarının yapılması için İmar 
ve İskân Bakanlığı bütçesinin program bölüm
leri arasında aktarma yapılmak suretiyle şim
dilik 300 000 TL. ödeneğin sağlanmasını öneri
rim. 

Gaziantep 
Şinasi Çolakoğlu 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, önergem üzerinde konuşmak istiyorum; 
müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Hayır, mümkün değil efendim. 
Bu önergenizde muayyen bir maddeye veya bö
lüme aktarma talebiniz olmadığı için, bunu büt
çe üzerinde bir önerge olarak kabul etmek müm
kün değildir; bir temenni mahiyetini taşımak
tadır. Okunmuş bulunuyor efendim. 

.SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — Peki 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu su
retle İmar ve İskân Bakanlığı 1973 yılı bütçesi 
Meclisimizce kabul edilmiştir. Memleketimiz için 
hayırlı olmasını ve bu bütçenin başta Sayın Ba
kan olmak üzere İmar ve İskân Bakanlığının 
değerli mensuplarınca başarıyle uygulanmasını 
Meclisimiz adına temenni ederim efendim. Ha
yırlı olsun. 
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B - ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı 1973 yılı bütçe tasarısı üzerindeki mü
zakerelere başlıyoruz efendim. Komisyon ve Ba
kan yerlerini almışlardır. 

Söz, CP Grubu adına Sayın Hayrettin Han-
ağası'nmdır. Sayın Hanağası buyurunuz efen
dim. 

Diğer ısaym sözcüleri arz ediyorum: C. H. P. 
Grubu adına Sayın Baytürk, A. P. Grubu adı
na Sayın Külâhlı, D. P. Gruibu adına Sayın 
Darandelioğlu, M. G. P. Grubu adına Sayın 
Tosyalı. 

Şahısları adına söz alan isimleri sonra arz 
edeceğim efendim. 

Buyurunuz Sayın Hanağası. 

C. P. GEUPU ADINA HAYRETTİN HAN
AĞASI (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Önemli ve ağır sorumluluk taşıyan bakan
lıklardan birisi de Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığıdır. Bu Bakanlık aynı zamanda mil
lî bütçede ve kalkınmada yatırım konusunda 
büyük pay sahibi bulunan bir Bakanlıktır. 

Plân dönemine e sanayi sektöründe yapılma
sı plânlanan 128 milyar liralık sabit sermaye 
yatırımının 24 milyarının enerji kısmında, 16,3 
milyarının da madencilik kısmında gerçekleşti
rilmesi kabul edilmiştir. 

Bakanlık kuruluşlarıyle bağlı ve ilgili ku
ruluşlarında Birinci Plân döneminde toplam ka
mu sektörü yatırımlarının % 22,2'si oranında, 
İkinci Plân döneminde ise % 36,3 oranında bir 
yatırım gerçekleştirilmiştir. 

1973 yılında kamu yatırımlarının % 35,3'ünü 
yürütmek ve 8 952 000 OOO'luk yatırım ödene
ğini kullanmak sorumluluğundadır. 

Büyük sorumluluk taşıyan, toplum ve ka
mu yaşantısını her yönü ile yakından ilgilendi
ren, doğal kaynaklara dayalı bu Bakanlığın, 
ne yazık ki hâlâ bir kuruluş yasası yoktur. 

Toplumun yaşam, gelişim ve kalkınma yön
leriyle doğrudan doğruya ilgisi olan bu Bakan
lığın aldığı kararlar ve varacağı sonuçlar, gü
nün meselesi olmakla beraber geleceği de kap
sar ve etkiler. 

Akmayan musluk, yanmıyan bir lâmba, 
dönmeyen bir çark ve dişlisiyîe çalışmayan mo

tor, teneffüs edileımiyecek kirli hava ve daha 
birçok nedenlerle sızlanan kamunun ve toplu
mun muhatabının başlıcallarmdan birisi ve çö
züm bulup getirecek Bakanlık Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığıdır. 

Günün uygar yaşamı içinde bulunan toplum
ların hepsi, yeterince, hattâ çok miktarda 
devamlı ve ucuz enerji ister, kentleşme ve sa
nayileşmede bütün sonuçları ve sorunları ener
jiye dayar ve bağlar. 

Yılların tüketimi ile miktarı azalan doğal 
kaynaklar kıt duruma düşmekle önem kazanı
yor. Bu nedenle yeniden araştırmalara, yete
nekli yönetime, işletme ve kullanmalara, de
ğerini takdir edip gerek iç ve gerekse dış pa
zarlarda millî çıkarlara en uygun pazarlama 
olanaklarını sağlamaya yönelmeyi zorunlu kılı
yor. 

Yukarıda sözü edildiği gibi, kuruluş ya
sasının mevcut olmayışı nedeniyle, bu Bakan
lıktan beklenilen yetenekli, güçlü verimin ger
çekleşmesine bir türlü ulaşılamıyor. Ancak, ki
şisel çabalarla işlerin yürütıül'mıesine çalışılıyor 
dolayısıyle bu usul ve yöntem eksik, sakat 
olup, başarısızlığa yol açıyor. 

Maden ve petrol reformu yasallarından son
ra Bakanlık kuruluş yasasının da ivedilik ve 
öncelikle Yüce Meclislerden çıkarılmasında bü
yük yararlar vardır. 

Saym milletvekil'leri, 
Uzun vadeli ve çok yönlü yatırımlar yapan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, plânla
rın biran önce gerçekleşmesi için öngörülen 
süreler içinde yatırımları tamamlamalıdır. Araş
tırma, işletme ve geliştirme ile kontrol ve muha
fazada gerekli hassasiyeti eksiltmeden artan 
bir hızla devam ettirmelidir. 

Aramalar ve fizibilite etütleri ile plân ve 
projelerin gereksiz yere sürüncemede bırakıl
ması suretiyle önümüzdeki birkaç yıl içinde 
milyarların heba olmasına yol açmak doğru 
değildir. Esas oJlan, yeterli ve verimli bir iş
letmeye biran önce geçmektir. Temel amaç da 
bu olmalıdır. 

Maden ve Petrol Reformu, aynı zamanda 
Yüce Meclislerce biran önce çıkmasını dilediği
miz Bakanlık kuruluş yasası ile doğal kaynak
larımız. Büyük Atatürk'ün ilkelerine ve ulu
sal çıkarlara en uygun bir şekilde işletilip, de
ğerlendirilmelidir. 
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Türk ulusuna yılda 100 milyon dolar civa
rında gelir sağlayan boraks ve emsali1 ile ayrı
ca tüketimi nedeniyle kut ve kritik nitelik ta
şıyan, bunun dışında Türkiye'den başka bir ül
kenin ihraç etmediği fcolamanit gibi doğal kay
naklanın, yabancı el ve ülkelerce sömürülmesi
ne fırsat verilmeksizin; tek ülke olmamakla 
beraber büyük ölçüde üretimde bulunması ne
deniyle ispanya'nın dünya pirit fiyatlarını tes
pit ve tanzim etmekte olduğu gibi, Türki
ye'nin de bilhassa bor mineralleri ve kendi-do
ğal kaynakları konusunda, dünya piyasa ve 
fiyat politikasını tanzim etmesi tavsiyeye değer. 

Bilindiği gibi, bu gerçekleri kendi çıkar
larına iyi değerlendiren yabancı çevreler, Tür
kiye'den ayrılmak istememekte, hattâ Türki
ye'de dolaylı yollara başvurup, açık kapilardan 
girmek suretiyle ortaklarını bu yönde aracı 
olarak kullanmaktadırlar. Bu tür çıkarcılara 
göz yumulmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Yersiz harcamalara, israflara meydan ve

rilmemelidir. Hele yatırım hacmi büyük olan 
bilhassa Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğında daha büyük hassasiyet gösterilmeli, ye
teneksiz kişilerin, konuya gereği gibi eğilme^ 
yen kuruluşların, «yık ve boz, yeniden yap» 
zihniyetine asla yer verilmemelidir. Böylece 
millî gelir ve servetin helba olması da önlenmiş 
olacaktır. 

Bakanlıkla ilgili 'kuruluşlardan (PETKİM) 
in yürütmekle sorumlu olduğu yatırımlarını 
gerçekleştirebilmesi için gerekli bulunan öz 
kaynağın karşılanması amaeıyle, sermayenin 
yeterli bir düzeye çıkarılmasına zaruret olduğu
na biz de katılıyoruz . 

Nüfus artışı belirli yerlerde kentleşme yo
ğunluğu, endüstsiyel gelişme sonucu meydana 
gellen hava kirliliği konusu, büyük illeri teh
dit eder bir mahiyette olup, biran önce el atıl
ması ve çözümlenmesi gereken bir problemdir. 
Geçen her yıl halli için gerekli maliyet mik
tarını da artırmaktadır. Dumaınısız yakıt, 
fuel - oil, gazyağı, jeotermik enerji gibi kay
naklardan faydalanılarak, bunlardan çevre 
sağlığına en ekonomik ve uygun olanından ya 
da birkaçından yararlanmada karar kılınıp, kı
sa zamanda uygulamaya geçme olanakları aran
malı ve imar yönünden gerekli tedbirler de 
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I alınmalıdır. Bakanlığın koordinatörlüğünde il
gili balkanlardan kurulu bir kurulun bu konu
da çalışmalara başlamış olması şayanı memnu
niyettir. 

Yakıt sorunu da çözüm bekleyen başlıca 
ıkonulardan birisidir. Yurdumuzda toplam ya
kıt enerjisinin % 30'u tezek ve odun türlerin
den sağlanmaktadır. Bilindiği gibi endüstriyel 
ulaşım ve ısıtmada kullanılan yakıt, yeterince 
sağlanamamakta, sıkıntılı ve vatandaşı tedir
gin eden bunalımlı durum meydana getirmek
tedir. Hele Bakanlığın yeterince yakıt cümle
sinden olan linyit ve kok kömürünün depolar
da hazır olduğunu ilân etmesi karşısında son
radan vatandaşın ardiye ve depolarda karşı
laştığı ve zor durumda kaldığı sıikıntılı hali, 
perişanlık yaratan durumu yürekler acısıdır. 

Bu konuda gerekli talebin miktar ve zaman
ca karşılanabilmesi için Türkiye Kömür İşlet
mesinin güçlendirilmesi ve gerekli feaynakla-
rın Kuruma intikalinin sağlanması zorunlulu
ğu meydandadır. Ayrıca, kömür satış ve tev
zii hizmetlerinin de Türkiye çapında yeterli 
bir alana yayılması da gerekmektedir. 

Sayın 'milletvekilleri!: 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda öngörüldüğü şe-

| kilde dağınık bir yönetime ve bunun sonucu 
olarak pahalı hizmet örneğine son verilmesi 
bakımından 1973 yılı programına alınmış ol
duğu şekilde; petrol arama, üretim, taşıma, 
dağıtım ve satış faaliyetlerinin bir tek kamu 
kuruluşunda toplanması hususunun 1973 yılın
da gerçekleştirilmesini parti ve grup olarak 
biz de gerekli görmekteyiz. Keza, madencili
ğin finansmanında karşılaşılan güçlüklerin kal
dırılması için plân ve programda öngörülen 
Maden Bankasının öncelikle kurulmasını ve 
gerçekleştirilmesini istemekteyiz. 

Türkiye Elektrik Kurumu kurulduktan 
sonra Elektrik İşleri' Etüt İdaresinde etüt ve 
proje konusunda yetişmiş teknik personelden 
yararlanmak: suretiyle, tüm- mühendislik hiz
metlerinin görüleceği bir proje kurumunun ku
rulmasını da öngörmekteyiz. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri: 
Plân ve programların zamanında ve ihtiya

cı karşılar biçimde, süresinde gerçekleştiril
mesinde bilimin, tekniğin ölçü ve kuralları-

J na, ekonomik ve üretim yararlarına, ulusal 
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çıkarlara göre ele alınıp, sonuçlandırırlması 
gerekirken, maalesef keyfiyet böyle cereyan 
etmemektedir. Buna örnek olarak halen in
şada bulunan Keban Barajı ve plânın öngör
düğü, yapılması mukarrer Karakaya Barajı 
gösterilebilir. Şöyle ki : 

Keban Barajının inşa edilmekte olduğu ye
rin jeolojik bakımdan gereği gibi ilk etüt ve 
incelenmesinin yapılmaması; istimlâk ile ilgili 
değer ve kıymet takdirinde büyük isabetsizlik 
sonucu barajın maliyetinin yapılan hesap ve 
tahminlerin sınırını ço'k aşmış bulunması, 
astronomik bir rakama ulaşmaya, bitiminin 
İde birkaç yıll gecikmesine, bu neden ile millî 
çıkarların zararuna yol açmıştır. 

Ayrıca Karakaya Bara.jmm inşası da poli
tik müdahale ve taraf tutuculuk nedeniyle da
ha başlangıçtan itibaren engellenmiştir. Bara
jım inşası için gerekli servis yolunun proje ve 
etüdü yapılmış, buna ait hazırlıklara başlan
mış, yol şantiyesi kurulmuş, bir ımikfcar tah
sisat ayrılmış, Elâzığ Valiliğince harcanmış 
bir miktarı ile ibir kısım servis yolu yapımına 
da başlanmış, sonradan politik baskı ve ta
raf tutuculuk nedeniyle bu servis yolunun baş
ka bir yönden yapılması zorlanmış, o zama
nın Başbakanı işe ağırlığımı koyarak ilk etüt 
ve proje gereği servis yolu inşasını durdur-
imuş ve bilâhara vaki müracaatlar karşısında 
mavi boncuk misali «Biz her iki yönden de ser
vis yolunu gerçekleştiririz.» cevabını vermiş, 
'böylece bugüne gelinmiştir. 

Anlaşılması güç olan bir husus da Devlet 
Su İşlenince Karayolları Genel Müdürlüğüne, 
Bakanlıkları aracılığıyla yeniden yaptırılan 
Karakaya servis yolu güzıergâhı etüt ve proje 
sonuçları, ilk servis yolu güzergâhı olan Elâ
zığ - Hazar - Kavak - Baraj yeri üzerinden 3 
milyon liralık millî Hazinenin yararına olma
sına rağmen, sorumlu ve yetkili mevkide bulu
nan bâzı taraflı kişilerin teknik ve bilim ölçü
lerine değer vermemeleri ve engel olmaları ne
deniyle, bir türlü gerçekleştirilememiştir. İl
gili bakanlıkların bu konu üzerine önemle eği
lip gereğini yapmalarını bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 

Bu vesile ile sırası gelmişken, kanayan 
ibir yara mahiyetini almış olan, ibüyük bir çev
reyi yakından ilgilendiren, birtakım itham ve 

karşılıklı suçlamalara yol açan Keban Barajı 
ve kamulaştırma konusuna değinmek istiyo
ruz: 

Bilindiği gibi Elâzığ, Tunceli, Malatya, 
Erzincan ve Sivas illerinde, 9 ilçede köy, ma
halle, mezra ve ikom olmak üzere Devlet Su 
İşlerince tespit edilen 115 ya da 163 yerleşme 
alanı; teşekkül edecek baraj gölü altımda ka-
llaeafctır. 1970 nüfus sayımına göre bu alan 
içinde yaklaşık olarak 45 OıOO kişi yaşamakta
dır. Göl alanında esasen adı Altınova olan al
tın niteliğinde ve onun kadar kıymetli Murat 
ve Fırat nehri vadileri boyunca verimli top
raklar, eedât yadigârı ve hatıraları, baraj go
llü sularına gömülecektir. Bu alanda arazi, 
bağ, bahçe, kavaklık, değinmen, bina gibi ta
şınmaz mallara Devlet Su İşlieri Genel Müdürlü
ğünce kamulaştırma bedeli tahmin edilmiştir. 
Tahminin yapıldığı tarihte henüz tapulamanın 
bitmemiş olması dikkate alınacak olursa, han
gi ölçüye göre bu tahminin yapılmış olduğunu 
anlamak güç olacaktır. Ayrıca, 1965 yılında 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bir genel
gesi ile Keban Barajı rezervi alanındaki taşın
mazların satışları durdurulmuştur. Bu nedenle 
bu bölge halkı, mülkiyetinde bulunan malıla
rı üzerinde hukukî tasarruflarda bulunamamak
tadırlar. Daha kötüsü malına her gün el ko
nulacağı düşüncesi ve korkusu ile arazinin ve
rimini artıracak tedbirleri almaktan, başını sok
tuğu damına bir pervaz çakmaktan çekiınsmek-
tedir. 

Resmî kaynaklara göre 1973 Ocak ayına ka
dar ödenen kamulaştırma bedeli 535 milyon li
radır. Bu miktarın 100 milyon lirası Elâzığ 
Şeker Fabrikasına yer değiştirmesi için veril
miştir. Geriye 435 milyon kalmaktadır. Ga
zete ve resmî beyanlarda ise, kamulaştırmaya 
4 milyara yakın bir miktar ödendiğinden ve 
Cumhuriyet tarihinin en 'büyük istimlâk yol
suzluğundan ve Keban yağmasından söz edil
mektedir. Peşinen Cumhuriyetçi Parti Grulbu 
adına belirtmek isteriz ki, yolsuzluk ve yağ
manın savunucusu değil, daima onun karşı
sında olarak öneride bulunuyoruz: Masum, me
yus ve tedirgin, çaresizlik içerisindeki tüm 
çevre halkını hedef almak, itham etmek, so
rumlu tutmak en büyük haksızlıktır. Ama bu 
arada görevini kötüye .kullanmış birkaç görev-
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li, kendi çıkarma çalışmış birkaç kişi toplum
da her zaman bulunabilir. Önemli olan ve ge
reken husus kusurlu ye yanlış yolda olanı ya
kalayıp, kanunî müeyyideleri uygulamak, ken
di kusurunu başkasının üzerine atmamaktır. 

Kamulaştırılması gereken alanın henüz 
2/5'i durmaktadır. En verimli arazi ve köy
ler, bu kısımda olup, halen kamulaştırılma
mıştır. Bunlar da dâhil edildiği takdirde bu
günün rayiç bedelinin 1,2 milyar lira civarın
da olacağı tahmin edilmektedir. 

Tahminler objektif ölçülere göre yapıkna-
ımıştır. Sulu arazinin metrekaresine azamî ola
nak 360 kuruş fiyat takdir edilmektedir. Hal
buki aluç tabir edilen yabanî dağ meyvesinin 
ibile bugün 1 kilosu 150 kuruşa satılmaktadır. 

Kamulaştırmada 1965 ve 1968 yılı rayiç de
ğerleri esas tutulmuştur. Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı kamulaş
tırma bedelini ödememiş ya da ödetmede gecik-
ımiştir. 1968'deki devalüasyon ve her yılkı fi
yat artışları ile bugün o zamanki ölçülere göre 
arazi ve binada oran ortalama % 100 rakama 
ulaşmıştır. Kamulaştırmada komisyon birçok 
taşınmaz malları da hesaba katmayı unutmuş
tur. Daha sayılması gereken birçok neden
lerle ilk yapılan tahmin ile bugün varılan ka
mulaştırma bedeli arasında büyük fark mey
dana gelmiştir. Bunun sorumlusu, elinden 
taşınmaz malı alınan vatandaş değildir. O va
tandaşın içine sürüklendiği ve kendisini bekle
yen karanlık akıbeti ilgilileriln ve bilhassa iş
başında bulunan hükümetlerin hesaba katıp, 
gözönünıde tutması, çözüm yolları bulması ge
rekir. 

Baraj gölü alanından göç tetmek zorunda 
olan kişi ve aileler, üzerinde oturdukları yer
de % 95'i ile yarıcı ve ırgat olarak bir göz dam, 
üç - beş evlek toprak, 5 - 10' meyve ağacı ve 
1 - 2 davarı ile yaşamını sürdürürken, bugün 
dünün ölçülerine göre verilecek birkaç lira ile 
(aileleri, çoluk ve çocukları ile birlikte ömür
lerinin geri kalanını zorluklar içerisinde ge
çirmek durumu ile karşı karşıya bulunmakta
dır. Ecdat kemikleriyle dolu mezarları, en 
tatlı hayat hatıralarını ve geçimini sağladıkla
rı verimli toprakları ve diğer değerleri göl 
suyunun derinliklerine lte<rk ederek, alışmadık
ları, bir ikez dahi görmedikleri yerlere, çare

sizlik içerisinde gitmek zorundadırlar. Murat 
ve Fırat vadilerinde yaşantısını sürdürmeye 
alışkın bu toplumun bit kısmına ya maden 
ocaklarının galeri ve derinliklerinde, ya da 
bir fabrikanın kurşunlu ve kükürtlü bölümle
rinde işveriılmektedir. Ellerime kamulaştırma 
karşılığı olarak verilen pek cüz'i miktar ile ka
mulaştırılan taşınmaz malının 1/10'unu bile 
başka bir yerde sağlama olanağından yoksun 
kalmaktadır. Bir kısmına gecekondu bölgele
rinde sağlanmasına çalışılan konutların 'bedel
lerini Ödeme yetenekleri ve ıgüçlıeri de yoktur. 

'Sayın milletvekilleri, 

Önemli bir - iki hususa daha kısaca değin
mek: istiyoruz: 

Kamulaştırmada, iş bulma, konut sağla
ma, başka yerde yerleştirme gibi hususların 
tespitinde o sırada orada bulunmayan, ya da 
çeşitli nedenlerle tanzim edilmiş olaaı çizelge
lere adları yazılmayanların sayıları ihmal edil
meyecek kadar çoktur. Bu gibilere, her türlü 
haklarmr kaybetmiş oldukları ifade edilmekte
dir. Çeşitli kusur, ihmal ve cehalet ile bu ka
dar mağdur olma durumunda olan bu kişilere 
böyle bir işlem reva görülmemelidir. 

İş bulmada Bakanlıklararası yazışmalar 
uzun sürmekte, kararlaştırılan kontenjan uy
gulanmamakta, böylece birçok kişi işsiz kal
makta, yapılan tebligatın geç ele geçmesi ne
deniyle tanınan sürede başvurmamış olması ile
ri sürülerek, kendilerine herhangi bir hak ta
nınmamaktadır. 

Yurt dışına işçi olarak gitmek Meyenlerin 
öncelik talepleri uygun karşılanmamaktadır. 

Keban gölünün meydana gelmesiyle Ağın, 
Çemişlkezek, Pertek gibi ilçelerin illeri ve hin
terlandı olan ticaret merkezleriyle ilgili kara 
yolu ulaşımı uzun bir yol güzergâhım takip ile 
ancak sağlanabilmektedir. Bu durum ise, şa
hıs, eşya ve yükün pahalı taşımına ve zaman 
kaybına yol açmaktadır. Bu gibi ilçelerin, mü
nasip görülecek yerlerden asma köprü, feribot 
gibi ulaşım kolaylıklarından yararlanmaları 
hususuna, bilhassa mahallî derneklerin bu amaç
la topladıkları maddî olanakları da dikkate 
alarak Bakanlığın ve Devlet Su İşleri G-enel 
Müdürlüğünün bir çözüm yolu bulması büyük 
yarar sağlayacaktır. 
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Sıralanan bu konular, önemli hususlar olup 
Hükümetin yardımcı ve çare bulucu olmasını 
Grup olarak diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak ve teyi-
den şu hususları da ifade etmek isteriz : 

Meclisi erdeki Bakanlıkla ilgili yasalar biran 
önce çıkarılıp, gerçekleşmeli ve uygulanmalı
dır. Dağınık yerlerdeki Bakanlıkla ilgili bina
lar, kira bedeli ve hizmetin aksaması nedeniyle 
verimi düşürmekte olup, imkân nispetinde Dev
let .malı çatısı altında toplanmalı ve öncelikle 
Petrol Dairesinin kira konusu halledilmeli
dir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında ve 
bağlı kuruluşlarındaki teknük personel, bir - iki 
kuruluş dışında, uygulanan özel ücret durumun
dan yararlanamamaları ve bilhassa Devlet Me
murları Personel Kanunu uygulamalarından şi
kâyetçi olmaları nedeniyle, durumlarıyle oran
tılı, kendilerine hizmet karşılığı refahlarını sağ
lamayan hususları ileri sürerek, çoğunlukla bu
lundukları yerlerden ayrılmaktadırlar. Bu ara
da harcırah konusunun da yeterli olmadığını 
belirtmek yerinde olur. Bu nedenle bu önemli 
konunun da öncelikle, Hükümetçe ele alınıp, 
sonuçlandırılmasında büyük yarar vardır. 

Bakanlıkta teknik ve bilim esas olarak etüt
ler, projeler ve uygulamalar ele alınmalı, buna 
göre işlem yapılmalıdır. Kişisel ve duygusal gö« 
rüş, davranış ve engellemelere yer verilmemeli, 
matematik ölçülere göre millî hazine yararına, 
uygun görülen Elâzığ - Hazar Bucağı - Kara-
kaya Barajı servis yolu inşaasma plânlamanın 
öngördüğü öncelikle, süratle başlanmalıdır. 

Bu konuda Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğünün talebi ve Bayındırlık Bakanlığına bağlı 
Karayollarının etüdüyle .hazırlanmış olan proje, 
aylarca sürüncemede kalmakta, bugüne kadar 
kati bir sonuca bağlanmamış durumda bulun
maktadır. 

Büyülk il ve yerleşme alanlarının çevre sağ
lığı sorunları, bu meyanda hava kirlenmesi, 

kullanma ve iemesuyu ile yakıt sıkıntısı gibi 
konulara ciddiyetle eğilmeli, öncelikle belediye
lerin yetersiz bütçeleri ile halli hiçibir zaman 
•mümkün olamayacak olan hava kirlenmesi ile 
içme ve kullanma suyu meselesine hükümetçe 
yardum ve gerekli ilgi gösterilmeli, katkıda bu
lunulmak suretiyle en kısa zamanda bu konu 
çözümlenmelidir. 

Tüm toplumu suçlamak haksızlıktır. Söy
lendiği ve ifade edildiği gibi Keban Barajı yağ
ması ve Hazine soygunculuğu yoktur. 

Devlet Su İşlerinin ve Maliye Bakanlığının 
kamulaştırma bedellerini zamanında ödememiş 
bulunması, objektif ölçülere ve gelir metotları 
uygulamalarına yer verilmeksizin ve 1964 - 1965 
yıllan rayicine göre kamulaştırma bedeli tah
minlerinin yapılmış olması .nedeniyle Hazine 
aleyhine maliyet artışına yol açılmıştır. Bu du
rumda aslında Keban yağması olmayıp, baraj 
gölü alanından göç etmek zorunda kalan yak
laşık olarak 45 000 vatandaşın Türkiye Cum
huriyetinin 50 nci yılında, Keban Barajı âbide
sinin gölgesinde gizlenen sefaleti yatmaktadır. 
Hükümetin, sorumlu, ilgili ve yetkililerin, top
lumun bir kesimini ve kamuoyunu çok yakından 
iliglendiren bu hayatî konuya dört elle sarılıp, 
gereekni yapacaklarına olan inancımız tamdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Enerji 
ve Ta'biî Kaynaklar Bakanlığının 1973 malî yılı 
Bütçesi üzerinde Cumhuriyetçi Partinin görüş 
ve dileklerini arz etmeye çalıştım. Bütçenin 
Türk- ulusuna hayırlı ve uğurlu olmasını diler. 
Yüce Meclisin sayın üyelerine, başta Sayın Ba
kan olmak üzere Enerji ve Ta'biî Kaynaklar. 
Bakanlığının güzide personeline Grubumuz adı
na en iyi dileklerimizi ve saygılarımızı suna

rım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, birin

ci bölüm çalışma süremiz tamamlanmıştır. Bu 
sebeple, saat 14.30'da devam etmek üzere Bir
leşime ara veriyorum efendim. . 

Rapajnımıai EftaltB : 18,16 

»•-« 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — BaşkanvekiH Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Vehbi Meşhur (Amasya), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 68 nci Birleşi 
minin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki müzakerelerimize devam ediyoruz. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Baytürk'tedir. 

Buyurun Sayın Baytürk. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN BAY
TÜRK (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1973 
malî yılı bütçesi üzerinde C. H. P. Grubu adına 
görüş ve eleştirilerimizi yapmak üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

Yurdumuzda gün geçtikçe büyük bir önem 
kazanan ve bu Bakanlığa bağlı kuruluşlar tara
fından yürütülen maden, petrol, yakıt ve enerji 
işlerimiz, üzülerek belirtmek isterim ki, millî ge
rimizde ve memleket kalkınmasında lâyik oldu
ğu seviyeye ulaşamamış ve bu tutumla da ulaş
ması imkânsızdır. Şüphesiz, bugün için bu Ba
kanlığın birçok soruları vardır. Fakat bunlar
dan en mühimi, Bakanlığa yön verecek, çalışma
larına ışık tutacak genel bir yakıt ve enerji po
litikasından mahrum oluşudur. Böyle bir poli-
kaya sahip olmayan Bakanlık, bu ve diğer bâzı 
nedenlerle bugün için kendi fonksiyonunu yeri
ne getirememektedir. Halbuki 10 senelik bir 
mazisi olan bu Bakanlığın şimdi tam mânasiyle 
rayına oturması ve kendisinden bekleneni kuru
luş gayesine uygun olarak yapması gerekirdi. 

Sayın milletvekilleri, halen bir kuruluş ka
nunu olmayan ve şimdiye kadar da bu kanunu 
çıkarmada ciddî bir gayret içine girmeyen Ba
kanlık, her sene bütçe kanununa konan bir mad
de ile kendine kuruluşlardan aldığı muvakkat 
personelle işlerini yürütmektedir. Kanun tekniği 
yönünden de mahzurlu olan bu durumun biran 
evvel giderilmesi ve en büyük yatırımcı Bakan
lığımızın, bu dağınıklıktan kurtarılmasında bü
yük faydalar vardır. 

Ülkemizin genel enerji ihtiyacı nasıl bir ge
lişme gösterecek, ihtiyacımız nasıl ve hangi kay
naklardan ve ne miktarlarda karşılanacak, taş
kömürü, linyit, petrol, hidro elektrik ve diğer 
enerji çeşitlerinden hangisi ne ölçüde teşvik edil
miş veya edilecektir? Bunlar içinde petrolün 
enerji tüketimindeki payının artışı, hem döviz 
kaybına, hem de dışa bağlılığı artırması bakı
mından memleketimiz için üzerinde durulması 
lâzımgelen ciddî bir sorun haline gelmiştir. Pet
rol bakımından halen büyük bir gelişme göster
meyen arama ve istihsalimizi nazarı itibara ala
rak bunun yerine linyitlerimizi koymanın çabası 
içine girmemiz lâzımdır. Bu, elektrik enerjisi 
bakımından olduğu kadar yakıt yönünden de 
önemlidir. Bugün komşularımızla mukayese 
edilemeyecek kadar, gerek yekûn, gerekse fert 
başına -düşen miktar bakımından geri durumda 
olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Bu durum sana
yileşme çabamız için büyük bir handikaptır. 

Memleketimizde 'büyük bir su potansiyeli var
dır. FaJkat halen içinde bulunduğumuz durum, 
•gerek (barajların yapılmasında maliyeıt yüksekli
ği, gerekse zaman alışı ve bir de memleketimizin 
iklim kuşağı bakımından sup:tropikal -bir .bölgede 
oluşundan dolayı su potansiyelimiz ne kadar faz
la 'olursa 'o'lsuTi, bundan dilediğimiz kadoar isti
fade edemeyeceğimizi .göstermiştir. Yapılan ilmî 
hesaplara göre 'bu oranın % 40'tan fazla olamaya
cağı anlaşılmıştır. Geriye kalan % 60'ı termik 
yani memleketimizde yeteri kadar bulunan lin
yitlerimize dayamak mecburiyetindeyiz. Fakat ne 
yazık ki, buna yol açacak olan Madencilik Refor
mu kanun tasarısının linyitlerle ilgili maddesi 
değiştirilerek bu olanağı da ortadan kaldırmış
tır. Bu da petrole bağlı termik santralleri çoğal
tacak demektir. Gerçi tasarıda linyitlerle ilgili 
ek 3 ncü maddede «Elektrik enerjisi için kullanıl
ması zoruriluğu veya yurt ekonomisine uygun ve 
verimli .biçimde işleıti'lmediğine karar verilen lin
yitler, Devlet tarafından doğrudan doğruya veya 
özel 'sektörle ortaklaşa işletilebilir.» denilmekte-
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dir. Fakat kanun yürürlük maddesi ile geçerli ola
cağına YO halen elde olan linyit yaltaklarını kap
sayan maddesi de tasarıdan çıkarıldığına göre, 
bu maddeye dayanılarak eldeki yaltaklar kamulaş
tırılanla yaea'k demektir. Dolayısıyle linyite daya
lı elektrik enerjisi de bugünkü seviyenin üstüne 
çıkamayacaktır. Böylece 1962 yılında % 16,8'den, 
1972 yılında % 13,7'ye düşen linyite dayalı elek
trik enerjisi belki bundan sonra daha da düşe
cektir. Buna mukabil 1962'de % 7,6\lan, 1967'de 
.% 25,1'e ve 1972 yılında da % 39,8'e çıkan petro
lün P'ayı, hu politika ile Herki yıllarda daha da 
artmış olacaktır. 

Burada hir noktayı belirtmek isterimi. Benim 
verdiğim rakamlar fiilîdir. Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın 431 sayılı tablosunda biraz değişiktir. O 
tahminidir, benimkiler fiilîdir. O bakımdan ora
da ufak bir faik vardır. 

Diğer taraftan, elektrik enerjisi için harekete 
geçirilmeyen linyit yataklarımız yakıt için de 
aynı şekilde, bugün olduğu gibi, 'büyük rezervli 
ve kaliteliler özel sektörün elinde âtıl kalmış ola
cak ve şimdiye kadar olduğu gibi, bundan «sonra 
da büyük bir zayiatla memleket ihtiyacının çok 
altında düşük bir istihsalle çalışmaya devam ede
ceklerdir. Bu şekilde artan nüfus ve ihtiyaca ayak 
uydurulamayacak ve yakıt problemi bugünkün
den de kötü olacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân müzakerelerinde söy
lediğim gibi, nüfusu 10 binin üstündeki şehirle
rimizde yaşıyan halkla, fakir halkımızın büyük 
çoğunluğunun ekmek yerine kömür isteyeceği za
man, çok uzak bir gelecek olmayacaktır. Temenni 
•edilmeyen bu durum, ne yazık ki, bâzı şehirleri
mizde örneğin Ankara-da; bâzı şark vilâyetleri-
«mizde ve hattâ Zonguldak'ta kendini göstermeye 
başlamıştır. Kömür üreten Zonguldak gibi bir 
şehrimizde bu sıkıntı baş gösterirse, üretime uzak 
diğer vilâyetlerimizi, bu arada şark vilâyetleri
mizi Allah korusun demekten başka çare kalmıyor, 

Bildiğim kadarıyle yağmur duasına çıkılır. 
Ama yakıt duasına çıkıldığını hiç duymadım. 
Bu gidişle, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Kodamanoğlıı radyo ve itele vizyonda verdi
ği bol bol demeçlerin bir fayda vermediğini gö
rürse, - ki şimdiye kadar çekilen sıkıntılardan 
görmesi lâzım, - elektrik için halkı tasarrufa ça
ğırdığı gibi, bu sefer de yakıt duasına çağırırsa., 
buna şaşmamak, lâzımı. Çek üzücüdür ki, Sayın 

ı Bakanımız hiçbir etüt ve ciddî bir bilgiye da-
I yanmadan çıkıyor radyoda, bol keseden atarcası-

na «Bu sene üretim fazlası olacak, hiç kimse kö
mür sıkıntısı çekmeyecek» diye demeçler veri
yor. Daha sonra da madencilik kanun tasarısının 
linyitlerle ilgili maddesi görüşülürken de çıkıyor 
bu kürsüye : «Arkadaşlar, durum 'bildiğiniz gi
bi değil,-biz VJ bizden soma gelecek hükümetler 
yakıt sorunundan büyük sıkıntılar çekecekler
dir.» diyor. Ondan Sonra da yeri gelince «Biz 
tutarlı bir Hükümetiz.» 'diyor. İşte bu olmaz 
Sayın Bakan Şimdi size soruyorum: Bu kadar 
kısa görüşlü b'r tutumla iki üç ay içinde böyle
sine birbiriyle tam ters bir kanaate sevk edildi
ğinize göre, böyle bir görüşle bu meseleyi nasıl 
halledeceksiniz? Sayın Bakan, siz meslekten de
ğilsiniz. Ama size bu yanlış malûmatı veren, si
zi bu derece yanıltan yetkililer hakkında ne dü
şünüyorsunuz veya düşündünüz? Bunu merak 
ediyorum. 

Sayın milletvekilleri Bakanlığın önemli so
runlarından biri de, son zamanların aktüel konu
su olan, Ankara'nın hava kirliliği meselesidir. 
Malûmlarınız olduğu üzere. 4 - 5 seneden beri 
üzerinde çalışılan bu konu iki yönlü yürütülmek
te idi. 

Bunlardan birincisi, M. T. A. Enstitüsü lâ-
boratuvarlarmda deneylerine devam 'edilen toz 
linyiti ısıtarak yumuşama derecesinde iken pres
lemek suretiyb dumansız yakıt yani biriket elde 
etmek; İkincisi ise, Orta Doğu Teknik Üniversi
tesinde deneyleri yapılan Seyitömer parça linyit
lerini kurutma ve bunu takiben alçak sühunet 
korbonizasyonu yoluyle dumansız yakıt elde -et
me idi. 

Gelişmekte olan bu deneylerin yanında konu 
ile ilgili fizibilite etüdü Devlet Plânlama Teşkilâ
tına sunulup, yatırım cetvellerine ithali de sağ
landıktan sonra firmalardan teklifler geitirme 
yoluna gidilmiş ve bu arada Avusturya'dan Alpi-
no Montana, Almanya'dan Ottogold firmaları 
ile temaslar temin edilmiş ve teklifler de getiril
miş idi. Fakat daha sonra Devlet Plânlama, 
Teşkilâtı, projenin teknik özelliklerinin yetersiz
liği ve ekonomik açıdan ciddî bir 'değerlendirme
ye tabi tutulmadığı gerekçesiyle bu proje işlemi
nin ivedilikle durdurulmasını istemişti. Görüşü
müze göre, Devlet Plânlarının son aldığı karar 

I yerindedir. Böyle büyük bir işin bu kadar kısa 
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ve yüzeysel bir etüdle olamayacağı, üzerinde da
ha fazla çalışılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bugün Ankara'nın kirli havasının % 60'ı 
fuel - oil'den gelmektedir. Bu duruma çare bul
mak için 700 - 800 bin tonluk linyit sarfedilen 
Ankara'nın, 13Ö - 150 bin tonunu dumansız ya
kıt yapmakla meselenin neresini halletmiş olu
ruz, bunu pek anlıyamıyoruz. 

Yeni yapılmakta olan Güvercinlik fuel - oil 
gaz tesisleri ile Maltepe'den gaz istihsali yapı
lırken elde edilip Ankara'ya verilen 80 bin ton 
koik'un kalkacağı ve üçüncü Demir - Çelik fab
rikasının da servise girmesiyle bunun dışında 
kalan kok'un da Ankara'ya gelemeyeceğini dü
şünürsek, 130 bin ton dumansız yakıt gelecek, 
130 bin ton kok piyasadan çekilecek. Şu halde, 
durumda bir değişiklik olmayacaktır. Bu ba
kımdan -meseleyi çok yönlü etüt etmek lâzım
dır. Böyle üstürikörü bir çalışma ile Ankara' 
nm hiçibir meselesi halledilemez. Belki bir iki 
firmanın satış işi ile bu satışlarda komisyoncu-
.lufc alacakların işleri halledilir. Hepsi o kadar. 

iSaym arkadaşlarım, bu şişirilmiş bir balon, 
tieticeyi değiştirmeyecek bir projedir. % 60'ını 
fuel - oil'in, geriye kalan % 40'mı linyitlerin 
kirlettiğini kabul etsek dahi 800 bin tonun 130 
bin tonunu dumansız yapmak neyi halleder? 
Mamematifcman " düşünürsek, % 8'ini halleder. 
O da kok'un, Ankara'dan çekileceğine göre 
onun onun boşluğunu doldurur. 

Ne yazık ki, duyduğumuza göre rutulb etini 
çıkartmak için Avusturya'nın Alpine, karboni-
zasyonu işini de Alman OttogoTd firmalarına 
ihale etmişlerdir. Şimdiye kadar mahzurlarını 
izaha çalıştığım Plânlamanın da bu doğrultuda 
son kararı karşısında, bu işin böyle alelacele 
bir kararla, bir oldu bittiye getirircesine, ihale 
edilmesinin nedenlerini anlayamadık. 

'Sayın milletvekilleri, Taş kömürü ve linyit 
•bakımından kamu kesiminin tüm üretimini 
•elinde tutan ve yakıt sorunumuz hakkında söz 
sahibi olan T. K. 1. Kurumu ve buna bağlı mü
essese ve işletmelerden bahsedeceğim. Konuya 
girmdeen evvel şunu belirtmek isteriz ki, Ku
rum 1965 senesinden beri bir gerileme devrine 
girmiştir. Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu raporlarında da çok acı bir şekilde gerek 
idarî, gerekse teknik yönleri eleştirilen bu du
rumun halen mevcut yönetici kadrosuyla da 

düzeleceği inancı içinde olmadığımızı peşinen 
söylemek isteriz. 

Hiç itibar etmedikleri plân - proje, çok afa
kî yaptıkları programlarla da hiçbir zaman he
defe varamayacak ve memleketin bu kurumdan 
bdklediğini yapamayacaklardır. Tâbiri caizse, 
T. K. 1, Atlas Okyanusu üzerinde dümeni kı
rılmış bir gemi gibi hedefe varması imkânsız, 
kendini yedeğe alacak bir römorku, daha doğ
rusu bir kurtarıcıyı beklemektedir. Hükümetin 
yeteri kadar eğilemediği, ilgili Bakanın da mes
lekten olmadığı için, madenciliğin kendine has 
özelliğinden dolayı çok kolay ikna edilerek dev
reden çıkarılacağını düşünürsek, geriye kala 
kala 440 sayılı Kanunun verdiği yetkilerle mü
cehhez ve müstakil kalan bu kurum, kurumun • 
sorunlarını dile getireceği yerde, mevkilerini 
koruma sorunlarına girmiş ve bunda da muvaf
fak olmuşlardır. Bu duruma itiraz eden nice 
kıymetli teknik eleman ve idareciler, türlü se
bep ve yakıştırmalarla işlerinden ayrılma zo
runluluğunda kalmış veya başka görevlere ta
yin edilmişlerdir. Bugün kurumun içine düştüğü 
büyük sıkıntıların bir nedeni de buradan gel
mektedir. 

Yukarda kısaca izah edilen bu ve diğer ne
denlerle memleketin ihtiyacı olan kömür ve lin
yit üretimi yapılamıyor. Bu durum Yüce Mec
lisin huzuruna getiriliyor, tenkitler yapılıyor, 
bu tenkitlere cevaplar veriliyor, meselenin de
rinliğine inilmeden iş de burada bitiyor, işte 
Sayın arkadaşlarım, işin ikinci acıiklı tarafı da 
burada. Ne çalışan taltif, ne de çalışmayan tec
ziye ediliyor. 

Bu eleştirilere verilen cevapların inandırıcı 
•olmaktan ne kadar uzak olduğunu göstermek 
için, 'Sayın Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı
nın Senatoda, Bakanlığının Bütçesi münasebe
tiyle yaptığı konuşmada daha evvel yapılmış 
eleştirileri de içine alan ve linyitlerimizle ilgili 
izahında Ereğli Kömür İşletmesinin 1968 yılın
dan beri üretim düşüklüğünü açıklarken aynen 
şöyle diyor : «Taş kömürü' madenciliğimizde 
maalesef önemli güçlüklerle karşı karşıyayız. 
1968 yılından beri çeşitli nedenlerle taş kömürü 
üretimimiz plânlanan seviyeye erişememiştir. 
Fakat yeni yapılacak yatırımlarla havza sorun
larına eğilinecek, 12 milyon sarfı ile yapılan 
Master Plânı ile de ekonomik üretim gerçek
leştirilecektir.)» 
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Sayın arkadaşlarım, 285 milyon giibi büyük 
bir para harcanacak, karşılığında bir ürettim 
olmayacak, sadece sorunlara eğiliineoek. Bu ne 
bolluk? Bu millet bu kadar parayı karşılık
sız harcayacak kadar zengin mildir? Karşılık
sız vermek yalnız Allah'a mahsustur. Madenci
likte bunun adına idame yatırımı derler. Öyle 
ise, o zaman bunun adını da o şekilde koyalım. 
Bütün yetkililer ve kamuoyu da bunu böyle 
bilsiin. 

Şimdi Sayın Bakandan soruyoruz : Neden 
iiki defa havzaya çağrılan İngiliz Powell Duff-
ryn firmasının raporuna göre, 1963'den itibaren 
9 milyon tonun üstüne çıkması önıgörülen istih
salin, bugün de 1977'de de bunun çok altında 
kalacak şekilde proigram yapılıyor. Firmanın 
verdiği bu rapordan sonra Zonguldak havzasın
da ne gibi bir değişiklik oldu ki, istihsal bu
gün tutulamadığı gibi, 1077'de de tutulamaya
cak şekilde hattâ bunun yarısı mertebesinde 
program yapılıyor. Ve siz de bunu müdafaa 
ediyorsunuz. Sizi inandıran nedenler nelerdir? 

• Bunu bizlim ve yüce Meclisin bilmesinde büyük 
faydalar vardır. 

•Sayın Bakan yine Senatodaki izahımda sö
zü linyit üretimine getirerek şöyle diyor : «Bu 
arada önemle belirtmek isterim ki, geçen yıl 
yaz aylarında alınan tedbirlerle linyiilt üreti
mimizde 570 bin ton istihsal artışı vardır.» 

Sayın Bakana özür dileyerek hatırlatmak 
isterim ki; 1971 yuh istihsali tüvenan olarak 6 
milyon 851 bin ton, 19:72 yılı 7 milyon 51 bin 
tondur. Her ikisi arasındaki fark 200 bin ton 
eder. Şimdi 200 bin ton tüvenanldan, yıkanıp 
temizleneceğine göre, nasıl 570 bin ton dağı
tım kömürü elde edilir? Tabiî bu mümkün de
ğil. Fakat hakikatte bir artış da var. Ama bu 
artış miktarı, Bakanın dediği gibi 570 bin ton 
değil, 552 bin tondur. Bu artıtş bu seneki alı
nan tedbirlerden dolayı değil, geçen seneden 
depolarda kalmış ve bu sene yıkanmış kömür
lerdendir. Bunun da hepsi halka yakıt olarak 
intikal etmeyecek, büyük bıir kısmı toz olan 
sanayi kömürüdür. Balkanın yerinde olsam yet
kililere sorardım : Bu kömür depolarda durur
ken neden geçen sene An'kara halkına bu ka
dar çok sıkıntı çektirdiniz? Talbiî, soracak Ba-
feın lâzım./ 

Ereğli Kömürleri İşletmesinin isitihsal dü
şüklüğüne gelince : Ellbet bir düşüklüğün ne

denleri olur. Ama bu nedenler nelerdir? Sayın 
Bakan bunu da izah etse idi çok daha iyi olur
du. 

(Ben kıöaca izah edeyim : 1943 ydnıda ya
bancı mütehassısların da iştirakiyle havzanın 
umumî amenajma.ni yapıldı. Bu plân esas alı
narak Amerikalı «Parsons Grulbu» diye adlan-
1 andırılan bu yabancı firmaya da bu plânın de
tay çalışmaları yaptırıldı. Araya giren harp do-
loyaı'sıyle bu plân gerçekleştirilemedi. Biâzı 
ufak ocaklar açmak ve bâzı küçük tedbirlerle 
yerinildi. Ve haribin sıkıntısı atlatıldı. Elde bu 
rapor olduğu halde hangi düşünce ile hareket 
edildiği anlaşılamayan yeni bir çalışma gerek
çesiyle, bu sefer İngiliz Powell Duffryn firma
sını 19'55'de havzaya ağındılar. Bu firma 1956' 
da Etibamk'a verdiği raporda, ki, o zaman Zon
guldak Etilbank'a bağlı idi, 157 bin tona çıka
rılacağı ve bumdan sonra böyle devam edece
ğini öngörüyordu. Bu rakam tutulmadan, neti
cesi alınmadan bu raporla yekinilmemiş olacak 
ki, aynı firmayı kömür ihtiyacı bahanesiyle 
ikinci defa havzaya çağırdılar. Powell Duff
ryn bu sefer 1958'de T. K. 1. ye verdiği ston ra
porunda hemen hemen birincisine uygun ola
rak istihiisalin ISıSO'da 7 milyon 740 bin tona ve 
19'6'3'de de 9 milyon 160 bin tona çıkacağını 
öngördü. Bu hedeflerden 1960'da öngörülen 7 
ırjiliyon istihsal 1964 yılında tutulaJbildi Bundan 
sonra havza ne plânlı çalışma, ne plâna uyma 
sorumluluğunu duymadan gününü gün eden 
palyatif tedbirlerle devam etti ve halen de 
etmektedir. Bu kadro olduğu müddetçe de bun
dan iyisi yapılamaz. 

İşte Sayın Bakan, çeşitli nedenlerden de
ğil, belli ve bilinen nedenlerdendir. Siz, hazır
lık ilerlemelerini noksan yapm - ki bu ilerle
me 1965 yılma kadar her bin ton üretim için 
19 metre civarında yapılan bu sipesififc ilerle
me bu tarihten sonra, yani gerileme devrimde 
15 metreye düşmüştür. Bir mukayese olsun di
ye vereyim; bu miktar Almanya'da Ruhr hav
zasında 1957 senesinde 10,47 metre idi - yatı
rımları yeterince yapuıayım, plân ve projelere 
itibar etmeyin, ama bunun yanında hiç Mr plân 
ve projeye istinat etmeden yapılan Çatalağzı 
Birİket Fabrikası yapıldığı tarihte b'irikeitin to
nunu 21 147 liraya maletsıin, - Başakanlık ra
porunda - sonra iktisadî olmadığı için ambar 
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olarak kullanılsın. Ve yine 'halen yapılmakta 
'olan şist lavyarı ki, bu da hiç bir fizibilite ra
poruna dayanmadan, kişisel 'bir rapora göre 
yapılan ve yapıldıktan sonra hiç bir işe yarama
yacak ve Devlete milyonlarca zarar verecek bu 
gibi lüzumsuz yatarımlar taş kömürüne yapılsa 
idi belki bugünkü sıkıntı çekilmezdi. 

Yukarda belirttiğim nedenlerden dolayı şim
diye kadar denenmiş olan bu yönetici kadro ile 
bu getnıl yürütülemez. Ayrılan kıymetli tekndk 
elemanlardan sonra hiç yürütülemez. Pers'onel 
Kanunu ile mağdur olan teknik eleman sorun
larını da eklerseniz, işte düşüklüğün diğer se
bepleri Sayın Bakan. 

Sayın arkadaşlar; 1977 senesine kadar yapı
lan ve 19177'do ulaşılması öngörülen 5 milyon 
730 bin tonluk program hiç de iç açıcı değil
dir. Memleket ihtiyaç ve gerçeklerine uygun 
değildir. 

Bu, yukarda okuduğum havzaya ait venil-
m'iş olan mütehassıs raporlarına da uygun de
ğildir. Yapamayacaklarını bildikleri için çok 
küçük ölçülerde tutulmuş ralkaimlardır. Yana kı
lıfına uydurulmuş rakamlardın*. 

Sayın milletvekilleri, bir kısmını burada 
gördüğümüz, resmî belge ve vesikalara daya
nan bu eleştirilerimizi yapıyoruz. Belki ilerde 
ciddî bir Hükümet ve bunu murakahe edecek 
bir Meclis gelir de bu söylediklerimizi nazarı 
itilbare alır. Yoksa şimdilik bunların zabıtlarda 
kalacağını 'biliyoruz. Ama bunların yanında bir 
şey daha biliyoruz. Hem de iyi biliyoruz M, 
yukarda işaret ettiğimiz ciddî bir Hükümet ge
lecek ve bu sorumlularım hesabını soracaktır. 
îşte o zaman ıbu zabıtlar işe yarayacaktır. Belki 
birgün havzanın tarihini yazarlarken bu zabıt
lar o zaman da işe yarayacaktır. 

(Sayın milletvekilleri, 
Kömür ve linyit ile Divriği demir maden

lerinin dışında kalan kamu madenciHğimiz Eti-
bank'da toplanmıştır. Bir yandan bankacılık, 
öte yandan madencilik yapan bu kuruluş ma
alesef diğer emsalleri gÜbi kendisine musalllat 
olan hastalıktan kurtulamamıştır. Bir taraftan 
istihsalleri azabrken, düğer taraftan maliyetle
ri alabildiğine yükselmiştir. Örneğin, 1967 yı
lında 25 390 fon olan bilister bakır üretimleri 
her sene bir miktar azalarak 1*97/1 yılında 17 556 
tona düşmüş, buna mukabili maliyetleri de sı-

rasıyle ton başına 10ı67'de 5 696 T M a n , 1971'de 
13 710 TL. da yükselmiştir. 5 senede 2/5 mis
line yakın yükselen bu maliyetlere şüphesiz ar
tan işçi yevmiyeleriyle malzeme fiyatlarının 
yükselmesi bir dereceye kadar etken olmuştur. 
Fakat bunun yanında aşırı israf ve bâzı tek
nik nedenlerle hatalı tutumları da saymak lâ
zımdır. Zamanında darboğazların teşhis edilip 
ted'bir 'alınmaması, yatırımların piyasa •etüdleri-
<ne ve gerçek verilere dayandırılan fizibilite he
saplan sonucuna göre yapılmaması gib'i neden
lerin tesirleri de büyük olmuştur. Bu arada 
Etiilbank'm elinde bulunan bor madenlerinin de 
gerek işletme, gerek satıış bakımından iyi bir 
durumda olmadığını söylemek isteriz. Türki
ye'nin büyük ümit bağladığı bu madenleri, da
ha dikkatli çalışmak, satışlarda muhakkak pi
yasa standartlarına uygun olaraik zenginleştir
mek ve ondan sonra satmak lâzım geldiği ka
nısındayız. IBunun yanında Avrupa piyasala
rında rekaibet edecek bir düzeye muhakkak 
ulaşmak mecburiyetinde olduğumuzu da ayrı
ca zikretmek isteriz, 

M. T. A. Enstitüsü, kuruluşundan beri bü
yük hizmetler yapmış bir ınüessese'mizdir. Mem
leketimizin maden envanterini, jeolojisini yap
mış, madenlerimizi bulmada ve bunların rezerv
lerini hesaplamada büyük gayretler sarfetmiş 
ve halen de sarfetmektedir. Fakat son seneler
de bu müessese de kendisinden beklenen ran
dımanı verememektedir. Yetersiz tahsisat ne
deniyle saha çalışmaları ekseri hallerde Eylül 
ayından sonra hemen hemen duruyor ve sayı
ları çok az olan teknik elemanlar arazi çalış
maları yerine büro çalışması gibi verimsiz bir 
çalışma yapıyorlar. Teknik eleman dışında ih
tiyacın çok üstünde olan personel M. T. A.'nın 
bütçesine büyük ölçüde yük olmaktadır. Ekse
risine verilecek doğru dürüst bir iş de olmama
sına rağmen neden bu personel alışı devam 
eder, kadrolar bu kadar şoşirilir, anlaşılması 
güç bir tutumdur. 

Şahıs madenlerini rodevans usulüyle letüd 
etmek M. T. A.'ya, karşılığı ne zaman alınaca
ğı belli olmayan, ekseri hallerde alınamayan 
büyük külfetler yüklemektedir. Bu durumu bir 
esasa bağlamakta büyük faydalar olacağı kanı
sındayız, 

Memleketimizde petrol tüketimi hızla art
maktadır. Her beş senede bir iki misline çıkan 
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sarfiyatımızı karşılamak için bugüne kadar ki 
çalışmalar maalesef yeterli sonuç vermemiştir. 
Gerek yabancıların, gerekse T. P. A,. O. nun 
gayretleri ancak tükeJtimlm'izin 1/3'ü mertebe
sindeki bir ihtiyacıımızı karşılayabilecek kadar 
petrolü bulabilmişlerdir. Böylece senelerden 
,'beri yurdumuzda olan yabancı şirketlere bağ
lanan ümitler ele sanırız ki bundan böyle de
vam etmeyecektir. Son olarak 14 sene ShelPin 
elinde bulunan Sancak sahasının T. P. A. O. 
na devrinden sonra bu sahada T. P. A. O. nun 
petrol bulması, yabancılara az da olsa ümit 
bağlayanların bu son ümitlerini de kırmış ol
ması gerekir. 

Sayın arkadaşlar, 
Petrole dayanan elektrik üretim fikri bu 

ve yukarki bilgilerin ışığında bundan sonra ar
tık düşünülmemesi lâzım gelir. Duşa ve dö
vize bağlı bir elektriğe güvenip sanayi kurma
nın mahzurları hepimizin malûmudur. Üçüncü 
Beş Yıllık Plân 5 bin köye elektrik getirmeyi 
öngörüyor. Ayrıca sanayiimiz de büyük bir ih
tiyaç içinde ve günden güne daha da fazlasını 
istiyor. Yeni bir kuruluş olan T. E. K. bu is
tekleri, yukarda izahını yaptığımız nedenler
den dolayı karşılayacağı .şüphelidir. Komşu ve 
Avrupa memlekeltlerine nazaran çok geri du
rumdayım. Dünya vasatisinin yaklaşık olarak 
1/4'i, Yunanistan'ın 1/4'i, Bulgaristan'ın 1/8, 
Amerika'nın 1/32'i, Norveç'in 1/60 mertebe
sinde oluşumuz bir fikir veriyor sanırım. 

Onun için tezelden neticeye gidecek çareler 
aramak mecburiyetindeyiz. Ve bu çareler mut
laka petrolün dışında, acilen linyitlerimize ve 
uzun vâde için de su potansiyelimize dayan
malıdır. Bu yönden TEK. in D, S. î. ile sıkı 
bir işbirliği yapması lâzımdır. D. S. î. bugün 
yaptığı 30 milyarın üstündeki yatırımlarını bi
tirmekle meşguldür. Bu yatırımları bitirme
den yeni bir yatırıma gitmesi, bugünün bütçe 
imkânları ile teknik eleman yokluğu nedeniy
le mahzurlu olduğu, eldekilerini bitirdikten 
veya kolaylaştırdıktan sonra yenii yatırımlarda 
fayda okluğu kanısındayız. Bugün D. S, î. nin 
yaptığı işlerin önetüdlermin esaslı bir şekilde 
yapılmış olmamasından dolayı düştüğü durum 
çok fecidir. Bu meyanda Keban kötü bir örnek
tir. 

Eldktrik işleri Eftüıt İdaresinin bugüne ka
dar mühendislik hizmetleri yapacak bir ofis 

i haline getirilmemesi ve Bakanlığın bu hususta
ki tutumunun çok yavaş oluşu büyük bir ha
tadır. Kurumlardaki teknik eleman yokluğunu, 
yabancı mühendislik firmalarına verdiğimiz 
'milyonlarca proje masraflarını düşünürsek, 
böyle bir kuruluşa ne kadar ihtiyacımız oldu
ğu kendiliğinden meydana çıkar. 

iSayın milletvekilleri, 

(Sözlerimi bitirmeden evvel bir noktaya daha 
işaret etmek istiyorum. 1930 senesinde temelle
ri atılan Kamu İktisadî Teşebbüsleri, kurulduk
ları zaman memlekete büyük hizmetler yapmış 
müesseselerdi. Fakat son zamanlarda bu mües
seseler partizan İdare ve ehliyetsiz ellerde bi-

I rer iktisadî teşebbüs olmadan çıkmış, biner ge
çim kuruluşları haline gelmişlerdir. 

Biz C. H. P. olarak, kamu teşebbüslerinden 
yanayız. Ama bugün birer geçim müessesesi ve 
arpalık haline gelen ve bir çiftlik gibi idare 
edilen bugünkü kamu teşebbüslerinden yana 
olmadığımızı ayrıca belirtir, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin memleketimi
ze hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 
(C H, P. sıralarından alkışlar.). 

jSaym Başkan 4 dakika alacağım vardır. Ne 
olur ne olmaz, Enerji Bakanına cevap vermek 
için kullanacağım. 

BAŞKAN — Efendim, iki dakikalık müd
detiniz vardır. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Cemal 
Külâhlı, buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA CEMAL KÜLÂHLI 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
1973 malî yılı bütçesi hakkında Adalet Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzu
runuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Kurulduğu 1963 yılından beri bu Bakanlığı
mız en büyük yatırımcı Bakanlık olarak faali
yetine deva'm etmektedir. Üçüncü Beş Yıllık 
Plân döneminin ilk yılı olan 1973 yılında tüm 
kamu sektörü yatıırımınm % 35,3'ü, yani 9 mil
yar Türk Lirası Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı programındadır. Plânlı dönemde, Üçün
cü Be§ Yıllık Plânın birinci yılında partilerüş
tü inandırıcı ve güvendirici hükümetin ikinci 
yılı sonunda enerji ve talbiî kaynaklarımızdan 
sorumlu, yani Türkiye'nin kalkınmasından bi-

[ rinci derecede sorumlu Bakanlık hâlâ teşkilât 
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kanunundan mahrumdur. Parti sözcüleri ola
rak bakalım daha kaç yıl bu akıl ve mantık dı
şı tezadı dile getirmeye devam edeceğiz1? 

Kanaatimiz odur ki, 12 Mart'tan sonra ku
rulmuş olan hükümetler reform nöbetinden bi
raz kurtulup şu teşkilât kanununu getirselerdi 
büyük hizmet yapmış olurlardı. 

.Sayın milletvekilleri; ilk olarak yeraltı ser
vetlerimiz üzerinjde durmak istiyorum; Hükü
metin maden ve petrol reformu tasarıları Mec
lisimizden geçerek yüce Senatoya intikal etmiş 
bulunmaktadır. Bu tasarıların maden ve petrol 
kaynaklarımızın değerlendirilmesi bakımından 
başarılı sonuçlar vermesini temenni ediyoruz. 
1935 yılından beni faaliyette bulunan Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü 10 000 den fazla 
çeşitli maden ve hammadde zuhurlarının etüdü
nü yapmıştır. Bu çalışmaların neticesi olarak 
100 milyar lirayı aşan çeşitli maden, hammadde 
ve kömür rezervleri tespit edilmiştir. Çalışma
larını takdirle karşıladığımız bu enstitünün 
maddî bakımdan daha da güçlendirilmesinin 
madencilik sanayimiz için elzem olduğuna ina
nıyoruz. 

Karadeniz Bakırları İşletmesine ait izabe fı
rınının Ocak ayı içinde tutuşjturulmasıyle, ba
kır ihracımızın beklenen seviyeye ulaşacağını 
ümit ediyoruz. 

Metal madenciliği konusundaki çalışmalarıy-
le mazisine ve tecrübesine yakışan bir gelişme 
içinde bulunan Etibank Genel Müdürlüğünün, 
940 milyon lirayı bulan 1973 yılı yatırımını 
% 100 tahakkuk ettirmesini bekliyoruz. Seydi
şehir alüminyum tesislerinin elektrik ihtiyacı 
zamanında karşılanabilecek mi?. Uludağ volf
ram tesisleri ne zaman bitecek?. Sayın Bakan
dan bu iki konuda bilgi rica ediyoruz. Etibankm 
başarılı bankacılık çalışmalarının, Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda Hükümetçe takdir ve teşvik edil
diğini görmekle memnun olduk. 

Sayın Bakanı, kömür konusunda almış oldu
ğu tedbirlerle, geçen yılki kömür faciasını izale 
etmiş ve sıkıntıyı hafifletmiş olmalarından do
layı tebrik eder, önümüzdeki yıl halkımızın bu 
konuda hiç ıstırap çekmemesini ve bu maksatla 
her türlü tedbirin mutlaka alınmasını, bilhassa 
bekleriz. 

Sayın milletvekilleri, Meclislerimiz, 1961 yı
lından bu yana, bilhassa petrol konusuna büyük 

önem vermiştir. Geçen dönem kurulan Millet 
Meçlisi Petrol Araştırma Komisyonu konuyu; 
bizzat sahaları ve tesisleri görmek, kamu kesimi 
ve özel kesim yetkilerini dinlemek suretiyle, tek
nik seviyede incelemiştir. Toplam olarak ham-
petrol üretimimiz, 1971'de 3 495 225 ton iken, 
% 3,9 azalma ile 3 357 000 tona düşmüştür. 

Yıllık ihtiyacımız 9 624 000 ton olduğuna gö
re, bunun % 65,2'sini ithal etmek mecburiyetin
deyiz. Tüm enerji tüketiminde % 43 gibi en 
büyük oranı petrol ürünleri teşkil etmekte, bu
nun % 35'i yurt içi üretiminden karşılanmakta 
ve geçen yıl takriben 100 milyon dolar bir dış 
ödeme bu maksatla yapılmış bulunmaktadır. 
Yeni petrol rezervleri bulunmazsa, 1980'de ham 
petrol ithâli için takriben 250 milyon dolara ih
tiyaç duyulacaktır. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının üretiminde 1971 yılma nazaran 
% 5, Shellde % 2,5, Mobilde % 4,7 bir istihsal 
azalması olmuştur. Yerli üretimin % 69,5'u ya
bancı şirketler, yani Shell ve Mobil tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının 1973 yılı yatırımı 827 milyon lira 
ise de, Petrol Reformu kanun tasarısının bu mil
lî kuruluşumuza vermiş olduğu görev ve yetkiler 
bakımından bu miktar kifayetsizdir. Petrol Re
formu kanun tasarısına göre, Petrol Dairesi, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olarak daha güç
lü bir bünyeye kavuşacak, yerli şirketimiz Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı daha geniş sa
halarda ve daha çok sayıda arama imkânlarına 
sahip olacaktır. Petrol konusunda öncelik, bo
ru hatlarına ve rafineri tesislerine verilmeli, Do
ğu - Karadenizde kurulması öngörülen rafineri 
projesi geç kalmamalı ve hükümetlerimiz ilerde 
ham petrol yerine beyaz mal ithâl etmek duru
muna düşmemelidir. Her ne kadar Batman, 
îpraş, Ataş, Aliağa rafinerilerinin 14 milyon to
nu bulan toplam tasfiye kapasiteleri, bugünkü 
tüketimi karşılıyorsa da, süratle artan ihtiyacın 
ve rafinerilerin tesis sürelerini de gözönünde 
tutarak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
mızın bu konuda tedbirli bulunması lâzımdır. 

Dünyada petro - kimya sanayii diye yeni bir 
sanayi kolu doğmuş ve süratle gelişmeye başla
mıştır. Memleketimizde de, A, P. 'hükümetleri 'za
manında ıbu sanayi koluna önem verilmiş ve ilk 
olarak, Yarımca Petro - Kimya tesisleri, 'ikinci 
olarak da Aliağa Petro - Kimya Kompleksi ele 
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alınmıştır. Yarımca (tesisleri 1970 yılında işlet
meye alınmış, etilen, poli etilen ve dode'sil benzol 
üniteleri de, 1973'te işletmeye geçecektir. Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı olarak 
kurulan ve geliştirilen bu sanayi kolunun -bağım
sız bir genel müdürlük hüviyetine kavuş'turul-
'îıı ası veya Üçüncü Bd§ Yıllık Plânda öngörülen 
bütün 'kamu kesimi petrol kuruluşlarının süratle 
(bir Holding haline getirilmesi lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, su potansiyelimiz 518 
milyar metreküb yıllık yağış % !6'8 buharlaşma 
ve terleme kaybı ile 168 milyar metreküb su üst
ten akmakta, bir "kısmı foom'şıı ülkelere gitmekte, 
80 'milyar metreküb su kullanılabilecek miktar 
olarak kabul edilmektedir. Memleketimiz, akar 
sularımızın drenaj sahaları itibariyle, 26 havza
ya ayrılmıştır. Bu havzalarda Devlet Su İşle
rinin yaptığı çalışmaya göre 454 proje için 112 
milyar liraya ihtiyaç vardır. 1972 programında 
toplam keşif bedeli 24 milyar lira olan 74 proje 
uygulama safhasında olup, 'bugünkü (bütçe 'im
kânlarımı göre bu tesislerin ikmali, Üçüncü Beş 
Yıllık Plân dönemini de aşacağa benzemektedir. 
Devlet Su İşleri 1972 de Devlet Konsolide Bütçe
sinin % 28,8 ini tamamen gerçekleştirmiş buluıı-
nıaktadiı'. 

78 milyon hektarlık vatan sathının 26 milyon 
hektarı yamaç ve ova olup, 18 milyon hektarı ta
rıma müsait arazi, 13 milyon hektarı iyi kaliteli 
arazi olarak tespit edilmiştir ki, bunun da ancak 
1/3'i «yani, 4,5 milyon hektarı» sulanabilecek 
durumdadır. 

Hidro - elektrik potansiyelimiz 19 Avrupa ül
kesi içinde 5 inci sırada., faydalanma bakımından 
ise, sonuncu sıradayız. Yapılan hesaplara göre, 
17.600 megavat takatla 73 milyar kw/saat «ya
ni bugünkü tüketimin takriben 6 - 7 inişli» Hid
roelektrik enerjisinin üretilebileceği meydana çık
mıştır. Yukarıda arz ettiğim rakamlar, Devlet 
Su İşlerine tarım ve enerji alanında verilen gö
revin 'ehemmiyetini ortaya koymakta ve kıt 'bütçe 
imkânlarımız da, insanı acı acı düşündürmekte
dir. Kalkınmamız ve ilke olarak (benimsediğimiz 
»sanayileşme hamlemiz, ibu hizmetlerin süratle ve 
ihtiyaçlara paralel olaralk. gerçekleştirilmesinle 
'bağlıdır. 

Sayın .milletvdkilleri, Devlet Su İşlerinden 
'beklediğimiz bir 'diğer görev de, nüfusu 100 bini 
askın şehirlerimizin içme suyunu temin etmesidir. 

I İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep'e ilâveten 
550 milyon lira keşif bedelli Bursa içmesuyunun 
da 1973 prorgmaına alınması, isabetli olmuştur. 
Diğer büyük şehirlerimizin de süraitle içmesuyu 
projelerinin ele alınması, medenî bir toplum ha
line gelebilmemizin birinci şartıdır. 

«Türkiye nasıl bir ülke?.. Başkenti susuz bir 
ülke...» tekerlemesi, artık son 'bulmalıdır. 

Adalet Partisi olarak üzerinde önemle ve özel
likle durduğumuz Doğu Anadolu'nun kalkınma
sı projesinin temelinde, Keban^dan sonra Kara-
kaya, Gölköy, Karabafoa Barajı ve Hidro - Elek
trik santralleri bulunmaktadır. Yani, 8,6 milyar 
lira enerji, 20 milyar lira sulama tesisleri yatırı
mı ve founun neticesi olarak hektar başına 320 
lira olan ziraî verimin 13.000 liraya çıkarılması. 
Devlet Su İşlerinden bu mevzuda da 'başarılı ve 
süratli çalışmalar bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de günün aktüel 
konusu haline gelen elekterlk konumuza geçiyo
rum. Türkiye Birinci İstişarî Enerji Kongresinin 
toplandığı 6 . 4 . 19531te, Türkiye'de elektrik iğ
lerinin bir ekle toplanması lüzumu teknisyenler 
tarafından ifade 'edilmişti. 1959 yılında sevk edi
len Hükümet tasarısı, büyük belediyelerin bas-

[ kışı ile geri alındı. Nihayet, 25 Temmuz 1970 
tarihinde kabul etmiş 'okluğumuz 1312 sayılı Ka
nunla elektriğin üretim, iletim, 'dağıtımı ve köy 
elektrifikasyonu 'dağınıklıktan ve perişanlıktan 
kurtulmuş, Türkiye Elektrik Kurumu -bünyesin-

I de •toplanmıştır. 1972 sonu itibariyle 1218 mega
vat kurulu güçte .11 termik, '688 megavat kurulu 

I güçte 30 hidolik 'santra'ldan 9.130 milyon kvv/saat 
enerji, Türkiye Elektrik Kurumu tarafından üre
tilmiş, «yani Türkiye toplamının % 83'ü», 13.490 
Km. uzunluğundaki yüksek gerilim enerji nakil 
İratları ve 2.558 megavat amper gücündeki trafo 
merkezleriyle vatan sathına dağıtılmıştır. 1952 
yılında temeli atılan Türkiye enterkonekte siste
mi, 57 ilimizi beslemekte- olup, 1975 yılında bü
tün illerimize bol ve ucuz elektrik enerjisini ulaş
tıracak, bu suretle 1975 yılından itibaren (bütün 
yurt sathında dengeli bir sanayileşme imkânı do
ğacaktı ı\ 

Sayın milletvekilleri, elektrik enerjisi bakımın
dan .bugün karşılaştığımız durumu, müsaadenizle 
tahlil etmek istiyorum. Bugünkü sıkıntının birin
ci 'Sdbdbi, Keban Barajının 4 yıl kadar gecikme-

I 'sidir. İkinci sebep ise, su ve linyit kaynaklarının 
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elektrik enerjisi «bakımından planlanmasının, Tür
kiye Elektrik Kurumunun inisiyatifinin dı
şında, yani DSİ'nde ve TKİ'n de olmasıdır. Bu üç 
kuruluş arasında koordinasyon sağlanamamış, bir 
teşkilât kanunundan yoksun olan Bakanlık, 
nâzım, bir rol oynamamıştır. Sayın Koda-
manoğlu, 8 aylık Bakan olarak bu konu
da fazla kabahatli değildir. Ama, Keban'ın 
gerilemesiyle tehlike çanlarının çalmaya baş
ladığı 1972 Martından beri tedbir almayan 
partilerüstü hükümetlerin ilk ve ikinci Enerji 
bakanlarını hasıl sorumlu tutacağız. 12 Mart
tan sonra kurulan hükümetler, idareye bir 
atalet getirmiş ve işler yavaşlamıştır. Me
selâ; Seyitömer Santralinin Üçüncü Ünitesi, 
bir ve ikinci ünitelerini yapan firmaya vere
bilmek imkânı varken, tekrar ihale kararı, 
iki yılı aşan bir gecikmeye sebebolmuştur. 
Bu ihalenin sonunda artacak ihale bedeli far
kını ve hele memleket sanayiinin uğrayacağı 
zararın bedelini kimden ve nasıl tahsil edece
ğiz . 

Sayın milletvekilleri, linyiti devletleşti-
relim, bor'u devletleştirelim, petrolü ka
demeli olarak devletleştirelim sloganla
rının cezbesine tutulup, memleketin bu 
hayatî meselesine zaman ayıramayan ve 
eğilemeyen C. H. P. kontenjanından Enerji 
Bakanı Sayın Topaloğlu, bugünkü du
rumun baş sorumlusudur. Sayın Topaloğlu'-
nun müsteşar ve umum müdür kademesinde 
yaptığı isabetsiz tayin ve tasarrufların bu 
sorumlulukta rolü büyüktür. Bu arada, Sa
yın Topaloğlu tarafından tayin edilmiş bu
lunan Bakanlık Müsteşarına ve TEK Genel 
Müdürüne C. H. P. Sayın Genel Başkanının, 
bütçenin tümü üzerinde yaptığı konuşmada 
sahip çıktığına şahidolduk. Bu konuda Genel 
Müdürü ve Müsteşarı değiştiren Sayın Koda-
manoğlu'nun cevabına intizar ediyoruz. An
cak, haklı veya haksız, sebep ne olursa olsun, 
örfi idarece gözaltına alınmış olan bir genel 
müdürün o makamda kalması, otoritesini mu
hafaza etmesi, huzur içinde göreve devam *• 
etmesi mümkün olmazdı. Bir Bakanın müste
şarını ve genel müdürlerini değiştirmek, el
bette hakkıdır. Bu itibarla, bizim Hükümet za
manından intikal eden Müsteşarın, TEK Ge
nel Müdürünün ve Etibank Genel Müdürü-
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nün niçin değiştirildiğini sormak lüzumunu 
hissetmiyoruz. " Yalnız, Sayın Ecevit'in bah
settiği Müsteşar ve Genel Müdürü değiştiren 
Sayın Kodamanoğlu'da, C. H. P. kontenjamm-

. dan kabineye girmiş eski bir C. H. P. li Ba
kandır. 

Bu münasebetle ve bu vesileyle, Sayın 
C. H. P. Genel Başkanının örfi idarece gözal
tına alınmış, kendi hizbine mensup bir Ge
nel Müdüre Parlâmento kürsüsünde nasıl sa
hip çıktığını, ibretle müşahede etmenin üzün
tüsünü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Topaloğlu, Ba
kan olur olmaz kendine özge bir ekip kur
muştu. Maden reformu, petrol reformu tasarı
larını hazırlıyordu. Bu ekip, 11'ler hizbine 
paralel ekipti. Maden konusunda uzman, Tür
kiye Kömürleri İşletmesi Genel Müdürü, Eti
bank Genel Müdürü ile MTA Genel Müdürü
nün, petrol konusunda en üst kademedeki 
TPAO, Petrol Ofisi Genel müdürleriyle Petrol 
Dairesi Başkanının bu çalışmalarından ha
berleri bile yoktu. Senelik tecrübelerin mem
leket gerçekleriyle yoğurduğu Devlet mües
seselerimiz bir kenara itilmiş, Topaloğlu 
Beyim takımı, ideolojik saplantı ve doğmalarla 
bu tasarıları hazırlamaya koyulmuştu. Sayın 
Melen Hükümeti bunları bir kenara itmekle isa
bet etmiştir. Sanki, Türkiye asırlık Devlet tec-
rülbelerimiden maıhrum, yemi kurulmuş bir Afrika 
ülkesi, Beylerin ve yıkanımış beyinlerin çiftliği 
halinle getirilmek istenmişti.' 

Sayım Milletvekilleri, işte bugünkü enerji 
ıkı&ıltlaımasmı yaratan zihniyet. 

Bu arada ilk Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kamı Sayın Hüdai Oral'm basıma intikal eden bir 
beyanına da temas etmeden geçemeyeceğiz. 
C. H. P. elektrjjk ilihaline karşı imiş. Sayın Ko-
daimamoğlu'nun «En pahalı elektrik, olmayan 
elektriktir» beyanına yürejkten katılıyoruz. Zira 
yapılan hesaplara göre, 1 kw/saat enerjinin 
gayrisafî millî hâsılaya katkısı, 7,5 liradır. 
Türkiye büyük çapta fuel - oil ithaliyle elektrik 
üreten bir ülke olduğuna göre, daha ucuz olur
sa, yani fuel - oil santralleri kurmak yerine 
linyit ve hidrolik santrallerini kuruncaya ka
dar, geçici olarak veya daimî olaralk elektrik 
itlhal edilebilir. Tabiî komşu ülkelerde bu imkân 
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varsa. Bu bir hesap meselesidir. Kaldı ki, Bul
garistan'la A. P. hükümetleri zamanımda yapı
lan anlaşmaya göre, ithalat değil, taıkas bahis 
konusudur. Karşılıklı menfaatler vardır ve bu 
anlaşma ile Türkiye olarak yeni bir puvant sant-
ıralı bedelini tasarruf etmek söz konusudur. Sa
yın Oral'ım, eski bir Enerji Bakanı olarak bu 
teknik konuyu tahkik etmeden, hem de kendi 
partisi adına böyle bir talihsiz konuşma yapma
sını yadırgamamak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleıri, şimdi müsaadenizle, 
teknik personel konusuna da değinîmek istiyo
rum. 

Bütün grup 'sözcüleri iki seneden beri mese
leye ısrarla parmalk basmışlardır. Yatırımcı dai
relerdeki teikııik: personel, artan bir hızla piya
saya ve yurt dışına gitmektedir. Türkiyeliniz 
için kalkınmanın ve sanayileşmenin birinci un
suru; teknik elemandır. Teknik personel konusu 
son senelerde öyle bir acıklı duruma getirilmiş-
îtir ki, Türkiye'nin kalkınması ve sanayileşmesi, 
bir salböitajla karsa karşıya değilse, bile,, bir en
gelleme ile karşı karşıyadır. Teknik persıone ni
çin bir kenara itiliyor?. Teknik personel düş
manlığının sebebi ne?. Partilerüsltü hükümetle
rin bu konudaki vurdum - duymazlığını anlamak 
mümkün değildir. Meseleyi çözmek Hükümetim 
elinde ve yetkisindedir. Yan ödemeler müsteh
lik meslek gruplarına tevzi edilmiş, teknik per-
sıonel bir kenara itilmiştir. Bilhassa yatırımcı 
dairelerin ağırlık teşkil ettiği bakanlıkların 
başında bulunan sayın bakanlarımız da, Meclis
lerimiz kürsülerinde zaman zaman bizler giıbi bu 
(konudan şikâyetçidirler Sayın Kodamamoğlu, 
Senatoda aynen - «Yüksek teknoloji ve ihtisas 
isteyen hizmetleri yürütelbilmelk için Bakanlı
ğım,, en değerli teknik kadroyu bünyesinde top
lamak ve yetişmiş personelini muhafaza etmek 
zioınundadır. Personel Kanunu uygulatmasında 
bu konudaki menfî tesirlerden zarar gördüğü
müzü belirtmek isterim» deme!k suretiyle, üzün
tülerini ifade etmiştir. Selefleri de, geçen seme 
aynı üslup içinde beyanda bulundular. 

Sayın Bakan siz Hükümetsiniz. Yetkimiz da
hilinde olan bu konuda kişâyet etmeye hakkınız 
yo!k. Atı alan Üsküdar'ı geçmeden meseleyi hal
letmezseniz, ya kalkınma ve sanayileşme dava
sından vazgeçeceksiniz - ki bu mümkün değil, 
'buna hakkınız yok - yahut da, dışardan mühen
dis ithal etmeye mecbur kalacaksınız. 

Sayın milletvekilleri, medenî ve kalkınmış 
ülkeler için bir diğer gösterge de, nüfus başına 
tüketilen elektriktir. Rakamlar bu konuda dün-
yar ortalamasının, Avrupa ortalamasının ve 
hattâ komşularımız Bulgaristan ve Yunanis
tan'ım bir hayli gerisinde kaldığımız gerçeğini 
ifade etmektedir. 

Türkiye için elektrik istihsalimde öncelik 
• su kaynaklarının, ikinci olarak linyit rezervle

rinin kullanılması gerektiği halde, durutm ma
alesef tamamen ters olmuş, fuel - oil santralleri 
öncelik almış ve bir müddet daha önceliğini mu
hafaza eder duruma gelmiştir. Hidro - elektrik 
santraller için vasati tesis müddeti, 7 - 10 yıl, 
termik santraller için 4 yıl, fuel - oil santralleri 
için 2,5 yıl, gaz türbinleri için 1,5 yıldır. Gün
lümüz, hidro - elektrik ve linyit santrallerinde 
olduğu halde, içinde bulunduğumuz çaresizlikten 
dolayı, yukarıda arz ettiğim tesis sürelerinin ta
biî bir neticesi olarak, gaz türbini, Aliağa'da fu
el - oil santrali, mümkünse eleiktrilk ithali konu
larında gereken tedbirlere süratle tevessül edil
mesinin zarureti meydandadır. Hidro - elekt
rik potansiyelin değerlendirilmesi için çok bü
yük yatırımlara ihtiyaç olması dolayıisıyle, Üçün
cü Beş Yıllık Plânda enerji sektörüne ayrılan 
yatırımın tekrar gözdem geçirilmesine ve tercih
lerin hidro - elektrik lehine yapılmasına ihtiyaç 
vardır. Artan elektrik talebi karşısında bütün 
hidro - elektrik potansiyeli değerlendirsek da
hi, yeni termik kaynaklar bulunamazsa, 11995 
yıllarında elektrik işinin krize gitme ihtimali 
söz konusudur. 

Afşin - Elbistan havzası, 3 146 000 000 ton 
jeolojik linyit rezervine saihibolup, 3 000 mieıga-
watlık bir santralin yakıt ihtiyacını ve1 Doğu 
belgemizin yakacak ihtiyacını karşılayaıbilecek 
durulmdadrr. Ancak, projemin gerçekleşmesi ve 
ilik ünitenin 1977 yılında faaliyete geçebilmesi 
için, yatırımın 1973 yılında başlaması, bir kısım 
imalât için gereken siparişlerin verilmesi lâzım
dır. Sayın Bakamdan, ilk etapta 3 milyar liralık 
Afşin - Elbistan projesinin halen hangi safihada 
bulunduğunu öğrenmek istiyoruz. 

(Kurulması düşünülen 600 megawatlık ilk 
atom santralı projesinin daha fazla gecikme
mesi lâzımdır. Ancak, ıSaym Bakanın personel 
eğitimi için 50 megawatlık atom santralı kurul
ması fikrine katılamıyoruz. Personelin eğitimi, 
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600 megawatlik atom santralı projesi içinde re- | 
alize edilebilir ve daha ekonomik bir çözüm yo- I 
lu 'bulunabilir kanaatindeyiz. I 

Bu dönem Parlâmentomuz, Türkiye Elektrik I 
Kurumu kanun tasarısına nasıl sahip çıktı ise, 
köy elektrifikasyonu konusuna da aynı şekilde 
sahip çıkmıştır. Kilowatsaat başına ayırdığımız 
1 kuruşluk' köy elektrifikasyonu payı bugün 100 
milyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. Köy 
elektrifikasyonu, Türk köyü ve köylüsü için bir I 
ümit ışığıdır. Sadece aydınlanmak için değil, I 
küçük çapta sanayileşmek, yan sanayii kısmen I 
^köylere ıgötürmek, şehirlere akını kısmen dur- I 
durmak için de buna ihtiyaç vardır. Anadolu 
köyleri, yirminci asrın nuru ile nurlanmak için I 
sabırsızlanıyor. Halen, 4 000 köyümüzde takri
ben elektrik var. % 10 bile değil... Senelik köy 
adedini asgarî 2 000'e çıkarmak, köy elektrik 
tesislerinin işletme ve hakımma yardımcı olmak, I 
TBK'nun üzerinde titizlikle duracağı bir gö- j 
rev olmalıdır. Köy İşleri Bakanlığından, elek- I 
triğin köylerde sanayi alanında kullanılması 
için bâzı çalışmalar yapmasını daha fazla bek- I 
leyemeyiz. Bu görevin de TEK'na verilmesinin 
mümkün ve isa'betli olacağına inanıyoruz. I 

Sayın milletvekilleri; elektrik konusunda 
şikâyetçi olduğumuz meseleler, bir bakıma kal
kınma ve sanayileşme yolunda çekilen doğum I 
sancılarıdır. iSaym Bakan, üzülmeyiniz; emri- I 
nizde çalışan mühendislere güveniniz ve inanı- j 
nız. Onları daha fazla kaybetmeyiniz. Onlara 
huzur, imkân ve hız veriniz. Batı alemiyle ara
mızdaki mesafeyi en kısa zamanda kapatacak I 
ve faizi muasır medeniyet seviyesine ulaştıra- I 
cak yegâne vasıta, bu mühendisler ve teknisyen- I 
ler ordusudur. 1 

Sözlerime son verirken, Enerji ve Tabiî | 
Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin yurdumuz için I 
hayırlı olmasını diler, Adalet Partisi Grubu I 
adına saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından I 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na İlhan Darendelioğlu, buyurunuz efendim. I 

•D. P. GRUBU ADINA İLHAN (EGEMEN) 
DARENDELİOĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
1973 malî yılı Bütçesi münasebetiyle Demokra- I 
tik Partinin görüşlerini arza çalışacağım. | 

Kurulduğu 1963 yılından beri yurdumuzun 
yeraltı ve yerüstü zenginliklerini milletimizin 
emrine hazırlamak gibi oldukça güç bir vazi
feyi başarmaya çalışan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı, hiç şüpheniz olmasın ki, Türki-
yemizin ilerlemesinde, hassaten iktisadî kalkın
masında en mühim ve müessir (bakanlıklardan 
biridir. 

Yurdumuzun maden, petrol, enerji ve su 
kaynaklarını milletimizin millî menfaatlerine 
uygun olarak arayıp bulmak bu Bakanlığın 
vazifesidir. Bakanlığın uhdesinde bulundurdu
ğu maden, petrol, enerji ve su kaynaklarımız 
*hakkmda görüşlerimizi ifadeye başlamadan Ön
ce lbir hususu hatırlatmak isteriz. Kuruluşun
dan bugüne kadar aradan tam 10 yıl geçmiş ol
masına rağmen, hâlâ bir teşkilât kanunundan 
mahrum olarak hizmet igörmeye* çalışan bu Ba
kanlığın plânlı ve tam randımanlı çalışabile
ceğini düşünmek fazla iyimserlik olur. Bu ku
sur ve eksikliği (bugünkü yöneticilere yükle
mek elbette haksızlıktır. Ne var ki, iktisadî kal
kınmamızın temel unsurlarını bünyesinde top
lamış olan böyle bir Bakanlığın teşkilât kanu
nundan mahrum oluşu büyük ıbir eksikliktir. 
Ümidederiz ki, yakın ibir gelecekte Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bir teşkilât kanunu
na kavuştuğu zaman, yurt ve millet hizmetinde
ki başarısı hem şimdikinden büyük olacak, hem 
de çalışmaları bir intizama sokulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, beynelmilel arama
lar, araştırmalar, üstelik içinde bulunduğumuz 
'gerçekler gösteriyor ki, bizim de dahil olduğu
muz, Orta - Doğu adı ile anılan coğrafî toprak 
parçası oldukça zengin maden kaynaklarına sa
hip bir bölgedir. Yapılan aramalar, bulunan da
marlar, işletilen kaynaklar yurdumuzun da 
zengin maden yataklarına sahibolduğunu gös
termektedir; fakat Cumhuriyet tarihimizin 50 
nci yılını idrak etmemize rağmen bu kaynaklar
dan lâyikıyle istifade etmek mümkün olamamış
tır. Onun içindir ki, hâlâ çeşitli memleketlerden 
zaman zaman çeşitli madenleri ithal eden bir 
memleket olmaktan kurtulamadık. 

Yeraltı servetlerimizin işletmeye açılışında 
şimdiye kadar katı bir devletçilik anlayışıyle 
hareket etmeseydik belki de maden ihraceden 
devletlerin başında yer almış olacaktık. Her 
şeye rağmen açıkça anlaşılıyor ki, maden ara-
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mak ve bulmakla vazifeli olan Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü yeraltı servetlerimizi tespit 
etmek ve ortaya çıkarmak konusunda (belki tek
nik imkânları, belki de maddî imkânları yönün
den) ihtiyaca cevap verememektedir. Temenni
miz odur ki, geçen yıl kıt bir bütçe ile çalışan 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü bu yıl biraz 
daha güçlenerek yeni ve üstün teknik esasına 
uygun olarak yetiştirilmiş mütehassıs eleman
larla takviye edilmiş olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, sözü buraya getir
mişken bir husus daha hatırlatmak istiyorum. 
Bir müddet önce Yüce Meclisimizde reform se
risine dahil kanunlardan ikisi daha kabul edil
di. Birisi Madencilik Reformu Kanunu, diğeri 
Petrol Reformu Kanunu. Bu kanunlar yabancı 
sermaye düşmanlığı yanında, daha katı bir dev
letleştirmeyi öngörmekte idiler. Anayasamızın 
tabiî servet kaynaklarının aranması ve işletil
mesi başlığı altındaki 130 ncu maddesinde şu 
hükme yer verilmiştir : «Arama ve işletmenin 
Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle ve
ya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapıl
ması, kanunun açık iznine bağlıdır.» 

Anayasamız bunu söylüyor, öyle ise yabancı 
sermayeyi memleketimizden kovarken istismar
cı ve sömürücü yabancı sermaye ile yurt ve mil
let kalkınmasına hizmet edecek olan yabancı 
sermayeyi birbirine karıştırmamak gereklidir. 
Bugün yüzde yüz devletçi sistemle idare edilen 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği bile ik
tisadî kalkınmasında yabancı sermayeye kapıla
rını açmak mecburiyetinde kalmıştır. 

12 Mart muhtırasından önce, yani şerefli 
Türk Ordusunun, ihanete yönelmiş bir zümreye 
«dur» deyişinden önce, sokaklara dökülüp de 
«Bağımsız Türkiye, sosyalist Türkiye» diye ba
ğıranların gizli ve kirli maksatları bütün çıp-
laklığıyle ortaya çıkmıştır. 

Artık sol kafayı gücendirmek korkusuyle 
hareket etmek tarihe karışmalıdır. Millî men
faatlerimiz neyi icabettiriyorsa; yeraltı, yerüstü 
servetlerimizin hangi sermaye ile güçlenmesi 
mümkün ise onu yapmaya mecburuz. 

Madenlerimizle ilgili olarak bir de taşocak-
larma temas etmek istiyorum. Bilindiği gibi, 
İmparatorluk devrinden kalma bir Taşocakları 
Nizamnamesi vardır. Daha ziyade köylü vatan
daşlarımız için bir geçim kaynağı olan Taşocak

ları hâlâ eski devrin nizamnamesine göre mua
mele görmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, devirler değişmiş
tir, şartlar değişmiştir, insanlar ve kafalar de
ğişmiştir, hâlâ bu nizamname değişmemiştir. 
Bakanlığın bu mevzuda da ne düşündüğünü öğ
renmek isteriz. 

Petrol arama mevzuuna gelince; 

İstatistikler gösteriyor ki, yurdumuzun pet
rol ihtiyacının % 40'ı yerli petrol kaynaklarımız 
tarafından karşılanmaktadır. % 60'ı ise yurt 
dışından, yani muhtelif yabancı memleketlerden 
ithal edilmektedir. 

Petrol Reformu Kanunu görüşülürken öğren
diğimize göre, geçen yıl ithal ettiğimiz petrole 
karşı ödediğimiz döviz miktarı 100 milyon do
ları geçmiştir. Türkiye'de hampetrol üretimi bel
ki geçen yıllara nispetle artmıştır; fakat petrol 
istihlâkinin de oldukça hızlı bir artışı olduğunu 
düşünmek lâzımdır. Bu artış petrol üretimi ile 
istihlâki arasında her yıl kapatılması güç bir 
mesafe husule getirmektedir. Ümidederiz ki, 
bu açığı kapatabilmek, geçen yıllardaki gibi nor
mal bir tempo ile hareket edilirse mümkün ol
mayacak, üstelik hampetrol ihtiyacımız için da
ha büyük miktarda döviz ödemek durumunda 
olacağız. Eğer yanılmıyorsam gazetelere kadar 
geçen haberlere göre, son defa Senato görüş
melerinden de öğreniyoruz ki, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bilmiyoruz hangi gerekçe
ye istinadederek daima petrol ithal ettiğimiz 
memleketleri bırakmış, Rusya'dan 20 milyon 
kilo fuel - oil denilen işlenmiş petrol ithal et
miştir. 

Rusya'nın bize pahalı fiyatla sattığı petrol
den 1 milyon liranın üstünde zarar edildiği ger
çeği bir yana, her geçen yıl petrol ihtiyacımız 
büyük bir hızla artmaktadır. 

Bu arada Saym Bakan, Devleti büyük çapta 
zarara sokan Rus petrolünün hangi bakan za
manında alındığını da açıklarsa memnun olu
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, petrol arama ve 
üretme faaliyetlerine daha büyük bir hızla de
vam edilmesi gerekmektedir. Dünyanın birçok 
memleketlerinde petrol bulabilmek için deniz 
sondajlarına bile başlanmıştır. Bizde ise, bıra-

I km denizlerde petrol aramayı, henüz aranması 
lâzımgelen yerler bile gözden geçirilememiştir. 
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Bu sebeple, petrol sahalarımızın daha büyük 
bir titizlik içinde aranması, bulunması, millî 
menfaatlerimize aykırı gelmeyecek bir şekilde 
işletmeye açılması İzamıdır. Hattâ hiç değilse, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde 
% 40"a ulaştığımız petrol ihtiyacımızın % 75'e 
çıkarılması İlk hedefimiz olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, üzülerek ifade edeyim 
ki, elektrik enerjisinde de milletlerarası bülten
lerin çok gerilerinde kalmışız, hattâ, dün birer 
eyaletimiz olan, bugün ise sınır komşularımız 
arasında bulunan Yunanistan ve Bulgaristan'
dan da geride bulunuyoruz. Halbuki, yurdumuz 
elektrik istihsali bakımından oldukça büyük bir 
potansiyele sahiptir. Buna rağmen istenilen se
viyeye ulaşabilmek mümkün olamamıştır. 38 mil
yona ulaştığını tahmin ettiğimiz nüfusumuzun 
sadece 14 milyonu elektriğe kavuşabilmiştir. 
Köylerimize gelince; 40 bin köyün 1/10'u bile 
henüz elektriğe kavuşmuş değildir. 

Köylerimizin elektriğe kavuşması mevzuun
da zannedersek Köy İşleri Bakanlığı ile Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kordone bir ça
lışma yoluna gidemediği için gecikmeler, aksa
malar devam etmektedir. Köye ne zaman elek
trik verileceğini Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı kadar Köy İşleri Bakanlığı da bilmeli
dir ki, birinin beyanını diğerinin icraatı tek-
zibetmesin. Bu hal çok kere masum köylünün 
Devlete olan inanma duygusunu zedelemektedir. 

Muhterem milletvekilleri, biliyorsunuz ki 
içinde bulunduğumuz kış döneminde bütün 
yurtta yağış nispetlerinin eski yıllara göre dü
şük oluşu yurdumuzda da bir enerji sıkıntısının 
doğmasına sebebolmuştur. Sayın Bakan, «4 lâm
bası olanlar 3'ünü yaksın» demek suretiyle fu
zulî elektrik sarfiyatının önlenmesini öğütle-
lemiştir. Aslında müessir olmadı da değil; fa
kat, zaten pahalı görülen elektrik ücretleri Ba
kanın bu çağrısına vatandaşın rahatlıkla katıl
masına da vesile olmuştur, ama bu hâdise Ba
kanlığın bir eksikliğini daha ortaya koymuş
tur. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında he
nüz bir enerji plânlaması yapılmamıştır. Artık 
açıkça belli ki, az yağışlar sebebiyle husule ge
len elektrik sıkıntısı gittikçe büyüyen ve hızla 
artan elektrik ihtiyacını daima etkileyecektir. 
Bundan böyle, evlerde, yollarda, Devlet müesse

selerinde yapılacak veya yapılmak istenen ener
ji tasarrufu gitikçe büyüyen ihtiyaçlar karşısın
da hiç mesabesinde kalacaktır. Takdir etmeliyiz 
ki, uzun vadeli bir enerji politikasına ihtiyacol-
duğu gibi, enerji plânlamasını, enerji envante
rini yapacak bir teşkilâtın da tez günde hare
kete geçmesi zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım, artık imkânı da kal
madı, mâni de olamayız; bugün Türkiye'de köy
lerden şehirlere olan akın hızla büyümektedir. 
Köyde 40 yıl ocağında yaktığı odun ışığına razı 
olan vatandaşlarımız, şehre geldiği zaman lüks 
lâmbasına bile rıza göstermemektedirler. Sabah
ki celsede bu Mecliste İmar ve İskân Bakanlığı 
bütçesi görüşülürken şehirleşmenin memleketi
miz için, hükümetler için büyük bir problem ol
duğu hususu hassaten dile getirildi. Artık gece
kondular büyük şehirlerimizin etrafını sarmış
tır. Bunu düşünürsek enerji yönünden de ne 
kadar büyük bir ihtiyaca lüzum gösterdiği, her 
halde idrake yeter ve artar. 

Türkiye'de sanayileşme ve gelişme büyük bir 
hızla ilerlemektedir, küçük - büyük bütün ima
lâthaneler, bütün fabrikalar artık motor ener
jisi yerine elektrik enerjisini tercih etmektedir
ler. 

Hal böyle olunca, hâlâ bitirilmemiş olan; 
Akkaya, Akhisar, Porsuk, Hasanlar, Tahta-
köprü, Karaçay, Karaköy, Yalvaç barajları bi
ran önce bitirilmelidir. Bilhassa asıl bahse de
ğer olan Keban Barajının bitimi, peri kızları ma
sallarına dönmüştür. Grubumuz Keban Bara
jına özel bir ehemmiyet verdiği için birkaç gün 
önce Keban'ı yerinde tetkik etmek üzere 3 kişi
lik bir heyet gönderilmiştir. Bu hususu heyete 
dâhil olan arkadaşımız Sayın Samet Güldoğan 
Bey biraz sonra açıkça izah edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi tamamla
madan önce Devlet Su İşlerinin «DSİ adı ile anı
lan» Genel Müdürlüğünün de icraatına kısaca 
temas etmek isterim. 

Bilindiği gibi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına bağlı yer üstü ve yeraltı su kaynakla
rımızın değerlendirilmesi, hizmete konulması 
maksadı ile kurulmuş olan DSİ, Bakanlıktan çok 
önce organize edilmişti. Tarım sektöründe su
lama, şehir, kasaba ve köylerde ise, içme suyu 
hizmetinde oldukça başarılı hizmet gören bu 
müesseseye son yıllarda - belki benim tahminim, 
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belki umumî bir kanaat, - bir atalet arız olmuş
tur. Ümidederiz ki, bütçesine kâfi para ayrıl
madığı için son yıllarda kendinden bekleneni ve
rememektedir. 

Kuraklıktan çok zor duruma geldiği bilinen 
Çukurova Bölgesinde DSİ'nin beton kanalları 
hâlâ bitirilememiştir. Bu hususu da böylece 
dikkat nazarlarınıza arz ettikten sonra, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının birbirinden 
değerli hizmetler gören mensupları ile, ona ya
kın kuruluş mensupları arasındaki ücret ada
letsizliğine de bir son verilmesi dileği dilek
lerimizin başındadır. 

Bu arada bir hususu da hatırlatmak isterim. 
Personel deyince, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığında muhterem arkadaşlarım, bâzı yük
sek kadrodaki memurların açığa alındığı malû
munuzdur. Bu hal birtakım hilafı hakikat yo
rumlara vesile olmaktadır. Biz bunun sebeple
rini bir bakıma bilmiş olmamıza rağmen Sayın 
Bakandan rica ediyoruz, bu açığa almaların 
gerçek sebeplerini buradan açıklarlarsa bilhassa 
basınımız ve halk efkârı bir fikre sahip olacak
tır. 

Sözlerimi bağlarken Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı bütçesinin Türk Milletine, Ba
kanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederken, Yüce Meclisi D. P. Grubu adı
na saygı ile selâmlarım. (D. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına ikinci sözcü 
Sayın Samet GKildoğan, buyurunuz efendim. 

Grubunuza ait sürenin 15 dakikasını Sayın 
Dareııdelioğlu kullanmıştır, 15 dakikalık süre
niz vardır. 

D. P. GRUBU ADINA SAMET GÜLDOĞAN 
(Elâzığ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri; 

Son günlerde Keban Barajı ile ilgili mesele
lerin kamuoyunu fazlaca işgal etmesi üzerine 
D. P. Millet Meclisi Grubu Yönetim Kurulu üç 
üyesini Keban inşaat sahasına gönderdi. Böyle 
yapmakla durumun ne merkezde olduğunun tes
pitini ve kamuoyunda, matbuatta mesele yapılan 
hâdiselerin ne ölçüde gerçeklere uyduğunu tes
pit etmek ve Yüce Meclislere olanı gerçeğe uy
gun şekilde arz etmek düşüncesinden hareket 
etmiş oldu. Bu maksatla değerli iki arkadaşımla 
birlikte, Konya Milletvekili Sayın Ölçmen ve 
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Erzurum Milletvekili Sayın Cinisli ile birlikte 
Keban Barajı inşaat mahalline gittik. 

(Keban projesi 1966 senesinin 12 Haziranında 
tatbike konuldu. 1971'de proje bitirilecek ve 
yılda 5 milyar 871 milyon kilovatsaat enerji üre
tecek şekilde bu tesis devreye girecekti. Türk 
endüstrisinin, Türk sanayiinin ihtiyaçları da Ke-
banm 1971'de devreye gireceğine göre hesabedil-
mişti. Ancak aradan çok uzun yıllar geçmiş ol
masına, yani 1971'in üzerinden üç yıla yakın bir 
zaman geçmiş olmasına rağmen projenin daha 
uzun yıllar devreye giremeyeceği ve Türk en
düstrisinin, Türk sanayi hayatının ihtiyaç duy
duğu enerjiyi daha yıllar boyu üretemeyeceği-
nin anlaşıldığını ifade etmek istiyorum. 

Türkiye'nin hali hazır içinde bulunduğu ener
ji sıkıntısı dikkate alındığında 1971'de tamam
lanması gereken projenin hâlâ bitirilememiş ol
ması bir hesaba göre yılda 35 milyar lira* millî 
ekonomiye: zarar vermektedir. Yani Keban 
1971'de devreye girmiş bulunsa idi her yıl Türk 
ekonomisine, Türk millî gelirine 35 milyar lira 
katkıda bulunacaktı. 

Bugünkü üç yıllık gecikmenin 100 milyarın 
üzerinde bir zarar tevlit ettiğini ifade etmek is
tiyorum. Teknik ilgililerle yapılan temaslar ba
raj inşaatının gecikmesini jeolojik sebeplere 
bağlamaktadırlar. İnşaata başlanmadan önce 
yapılan etütlerin kifayetsiz olduğu, baraj in
şaatında yaptığımız incelemelerden anlaşılmak
tadır. Bu sürpriz jeolojik hadiseler, yine ilgili
lerin ifadesine göre; arazi yapısının kalker ve 
kalsit yapıda olmasından ileri gelmektedir ve 
barajın bitirildikten sonra tam bir güven için
de üretime geçebilmesi için tedbirlerin dikkat
li, hassas olarak alınması zarureti inşaatın ge
cikmesinin sebebi sayılmaktadır. Müteahhit fir
ma ve müşavir firma ile yaptığımız temaslarda 
yetkili olanlar münhasıran gecikmeyi jeolojik 
hadiselere, jeolojik sebeplere bağlamakta ısrar 
ettiler. 

Ancak bu izahatın veya müşavir firma 
EBASCO ile müteahhit firma SSİ nin ve barajı 
kontrol eden DSİ yetkililerinin bu beyanlarını 
kısmen doğru bulmakla beraber bu çok önemli 
gecikmenin hakiki sebebi saymak mümkün ol
madı, inandırıcı olmadı. 

Müşavir firmanın emrinde 25'in, yine müte
ahhit firmanın emrinde 25 - 30'un üstünde son 
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derece yetkili, yetenekli teknik elemanlar bu
lunmasına rağmim 16 ncı bölgede bu büyük te
sisi, bu dev tesisi kontrol eden sadece iki tane 
yüksek mühendisin bulunduğunu dehşetle tes
pit ettik. İki tane yüksek mühendis değerli ar
kadaşımızı da (kendilerine teşekkür ederiz) 
fevkalâde bir mesai içinde bulduk ayrıca idarî 
işlerle de meşgul olmaktalar : Meselâ istimlâk 
işleriyle, arşiv işleriyle, belki dosya işleriyle da
hi sadece iki tane yüksek inşaat mühendisi bu 
dev tesisin kontrolündan sorumlu tutulmakta
dır. Bunu gayriciddî bulduk ve gecikmelerin 
bir sebebini de, hattâ çok önemîi kısmını da Ba
kanlığın bu büyük projeye, gecikmesinin bü
yük zararlar tevlit edeceği bu büyük tesise ver
diği önemi bu davranışı ve bu tasarrufu ile 
tespit etmek imkânını bulduk. 

Muhterem üyeler; Kebanda araştırmalar, hâ
lâ devam eden inşaatlar galerilerde, kalkerler
de birtakım önemli çatlakların var olduğunu 
göstermektedir. Halen üzerinde çalışılan bir bü
yük mağaranın çimento ile tahkim mi edilmesi 
gereklidir, yoksa bir beton perde ile emniyete 
alınması mı, lüzumludur, yoksa bu büyük ma
ğarayı hiç dikkate almadan veya var kabul et
meden inşaatı tamamlamaya mı çalışmak gerek
tiği hususu bugünlerin en önemli hadisesidir 
Keban'da. Çok yüksek seviyede münakaşa ve 
müzakere konusudur. Bu büyük mağara 300 
metre derinliktedir ve gerçekten gerekli tedbir
lerin alınmaması halinde gelefeekte baraj emni
yeti için tehlikeli olabileceği de düşünülmekte
dir. 

İnşaat kısmında tespit ettiklerimizi kısaca 
izah ettikten sonra, vaktin imkân verdiği ölçü
ler içinde, kamu oyunu ziyadesiyle meşgul eden 
ve sayın Maliye Bakanının «Keban yağması», 
«Cumhuriyet tarihinin en büyük istimlâk reza
leti» diye takdim ettiği kamulaştırma mesele
lerine temas etmek istiyorum. 

Değerli üyeler, Keban göl sahası içinde 685 
kilometrekarelik sahayı kaplayan bir arazi kal
maktadır. Bu arazi parsel olarak 70 bin civa
rındadır. Bu başka hesaba göre de 350 bin de
kar olarak ifade olunmaktadır. 

1966'da Keban Barajının inşaatına başlan
dıktan sonra, önemli projeler için değerli bir 
prensip olarak korunan ve bir değerli prensip 
olarak da tespitinde isabet bulunan kamulaş-
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tırma meselesi Keban'da ihmal olunmuştur. Ya
ni inşaat başlarken kamulaştırma ikinci plânda 
mütalâa edilmiştir. 

Mahallindeki değerli yöneticilerden aldığı
mız bilgilere göre değerlendirme işine 1966'da 
başlanmış, faikat İstimlâk Kanununun hüküm
leri dikkate alınmayarak 1966 yılında yapılan 
değerlendirmeden mülk sahibi ancak 1970, 1971, 
1972 yıllarında haberdar edilmiştir. Hukukçu
ların ifade ettiğine göre, bir mülke takdir edi
len değerin ne olduğunun derhal mülk sahibine 
intikal ettirilmesi zarureti vardır. Hangi sebep
le olduğunu iyice tespit edemediğimiz surette, 
bu husus Keban'da ihmal edilmiştir. Yani 1970' 
den evvel ödeme yapılmamıştır. 

1971 yılında 222 milyon, 1972 yılında da 225 
milyon lira bütçeye konmuş ve mülk sahibinden 
1966'da takdir edilen değeri kabul etmesi isten
miştir. Halbuki, takdir edersiniz, 1966'dan 1972' 
lere kadar Türkiye'de ekonomik hayattaki fi
yat meseleleri asgarî % 40'm üzerinde bir artış 
kaydetmiştir. Ayrıca Türk parası % 66 oranın
da devalüe edilmiştir. Diğer faktörlerle birlikte 
1966'nm 3,5 lirası (suluda), 2,5 lirası (susuzda) 
1972'lerde zaten kendiliğinden 12, 13 lirayı bul
muştur. 

1970'de, kendi malına 1966'da takdir edilen 
3,5 lirayı alması teklif edildiği zaman, mülk sa
hibi Türk hukuk mevzuatının icapları içinde 
hareket etmiştir. Ne yapmıştır? Bağımsız mah
kemelere başvurarak, biraz önce arz ettiğim se
beplerden dolayı artırılması gerektiğini söyle
miştir. Türik hâkimleri tam bir serbesti içinde, 
yine hukukun prosedürüne uyarak bilirkişi mü
essesesine başvurmuş ve kararını buna göre 
vermiştir. 

Bu karan yüksek Yargıtay tasdik etmiştir. 
Yani 4 lira azdır demiştir; bunu 7 ve 8 lira ola
rak, en son olarak da 10 lira küsur ikuruş ola
rak karara bağlamış ve bu karar da Yargıtaym 
tasdikinden geçmiştir. 

Son günlerde Türk mahkemelerinin kararı 
üzerinde, Maliye Bakanlığı müfettişlerinin in
dî, gerçeğe uymayan, hiç bir hukukî ve ahlâkî 
müstenidatı olmayan beyanlara ve raporlara is
tinat ederek, «Kebanda yağma vardır», «Ke
banda Cumhuriyet tarihinin en büyük istimlâk 
rezaleti cereyan etmektedir,» ifadesini kullan
mayı ne bir Bakanın ciddiyetiyle, ne de işgal 
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ettiği o yüksek mevkiin icaplarıyla bağdaştır
mamız mümkün olmamaktadır. 

Hadise tamamen sayın Baikanm iddialarının 
aksinedir. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

SAMET GÜLDOĞAN (Devamla) — Elâzığ' 
da değerli mülklerini, değerli arazilerini ebedi
yen suların altına terkeden Elazığlıların Türk 
ekonomisi için yaptığı çok büyük fedakârlıklar 
bir tarafa bırakılarak, onun yağmacılık ve bir
takım küçültücü ithamların altında tutulması
nı şiddetle reddediyoruz; doğru bulmadığımızı 
ifade ediyoruz. Kebanda istimlâk bedellerinde 
bir artış varsa bunun asıl sorumlusunun bizzat 
Maliye Bakanı olduğunu burada tespit etmekte 
fayda mülâhaza ediyoruz. Şayet istimlâiklar için 
lüzumlu tahsisat 1966'lardan itibaren bugünkü 
gerçekler dikkate alınarak bütçelere konsaydı, 
istimlâk problemi" 1967'lerde, 1968'lerde bitiril-
seydi, zannederim ki hem Elâzığ'ın arazisini su
lar altına terk eden köylüsü korunacak, hem de 
Hazinenin menfaatleri muhafaza edilmiş bulu
nacaktı. 

Keban'daki hadiseler sadece istimlâklerden 
ibaret de değildir. 45 bin insan hiç bir problemi 
dikkate alınmadan Devlet tarafından hicrete 
mecbur edilmişlerdir. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
SAMET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir da

kikanızı rica edeyim sayın Başkan; 
Cumhuriyet tarihimizin belki en büyük yer

leştirme problemi Keban göl sahası içinde yaşa
yan vatandaşlarımızın toplu iskânıdır. Dikkat
lerden uzak tutulan bu konu bize göre son de
rece önem taşımaktadır. 1966 yılında başlayan 
kadastro çalışmaları, üzerinden bugüne kadar 
altı yıl geçmiş olmasına rağmen; köyünü, evini 
terk edecek kaç ailenin mevcut olduğu, bu alan
da ne kadar vatandaşımızın yaşadığı hususları 
dikkate alınmamıştır, t ik çalışmalarda 105, da
ha sonra 115, şimdi ise 165 köyün Keban göl 
sahası içinde bulunduğu ifade edilmektedir. 

Kom ve mezralarla birlikte, 685 kilometre
kare olan göl sahası içinde 205 yerleşme ünitesi 
vardır. Bu 205 yerleşme ünitesinde 45 bin ci
varında insan yaşamaktadır. 45 bin kişiyi tu
ristik seyyahate gönderemeyeceğiz. Doğup bü
yüdüğü, taşma toprağına severek bağlandığı 

köyünden, evinden, mezar taşından, tarihinden, 
hasılı maddî ve manevî dünyasından temelli 
ayırıyoruz. Bu ayrılış Devletin hatırına, mille
tin faydasına olacaktır. Köylümüz bu idrak 
içinde mütevekkildir. Ancak, Devlet bu feda
kârlığı isterken şefkatli olmaya, hamiyet ve hi
maye imkânlarıyla vatandaşların yanında ol
mak mecburiyetindedir. 

Ahaliyi köyünden, yuvasından kovar gibi 
ayırmak, hem vatandaş yüreğinde hicran olur, 
hem de Devlet yüceliğine yakışmaz. Bu bakım
dan, gününden evvel tedbirlerin alınmasına 
dikkati çekmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

Muhterem üyeler, konuşmamı bitiriyorum. 
Aslında Keban inşaat bölgesinde tespit ettikle
rimizi 15 dakikaya sığdırmak mümkün değil. 
Demokratik Parti Grubu olarak bu meseleyi, 
Meclisin bir murakabe müessesesini çalıştırarak 
önümüzdeki günlerde Yüce Parlâmentoya inti
kal ettireceğiz. Ancak §u kadarını ifade etmek 
istiyorum ki, 1972 yılı bütçesinde, bütün kıya
metler istimlâk meseleleri üzerinde koparılma
sına rağmen, ve malî yılın bitimine de üç gün 
kala henüz seksen milyon liranın ödenmesi ya
pılmamıştır. 1973 yılı bütçesine konan 250 mil
yonun ödenip ödenmeyeceği de bu anlayış ve 
bu telakki ile, bilinmemektedir. 

Çok önemli bir nokta, dikkatlerinize sunmak 
istediğim bir nokta, müteahhit firma önünde, 
Devletin sık sık protesto edilmesi meselesidir. 
Devlet Su İşleri.. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan süreniz doldu 
efendim, tamamlayınız. 

D. P. GRUBU ADINA SAMET GÜLDOĞAN 
(Devamla) — Bir tespitimize göre imkânların 
mevcut olmasına rağmen müteahhit firma ta
rafından birkaç kere protesto edilmeden ve 
Devlet, bir firma önünde haysiyetşiken bir du
ruma düşürülmeden istihkakı ödememektedir. 
Şu anda, müteahhidin Devletten 16 milyon lira 
alacağı vardır ve bu protestoların sayısı da be
nim aklımda muhafaza edemediğim kadar faz
ladır. 

Şimdi, önümüzdeki günlerde işleteceğimiz 
bir murakabe müessesesinde bunun hesabını 
sormak üzere Yüce Meclisinizi saygı ile selam
lıyorum. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Tosyalı. 
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M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başlkan, sayın mil
letvekilleri, Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanı 
ve Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların pek 
değerli mensupları, 

Hepinizi Millî Güven Partisi Meclis Grubu 
adına selâmlıyaraik sözlerime başlıyorum, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile bu 
Bakanlığa bağlı kurumlar olan; 

Petrol Dairesi Başjkanlığı, 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, 
Maden Tetkik: ve Arama Enstitüsü. Genel 

Müdürlüğü, 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür

lüğü ve ilgili kurumları olan; 
Etibank Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Kömür İşletmesi Genel Müdür

lüğü, 
'Tünkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlü

ğü, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel 

Müdürlüğü, 
PETKÎM, Petr-o Kimya Anonim Şirketi Ge

nel Müdürlüğü ve 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, 

1973 Bütçesi hakikırida Millî Güven Partisi 
Meclis Grubunun görüşlerini arz etmek için 'hu
zurunuzdayım, 

Mu'hterem arkadaşlarım, Millî Güven Par
tisinin görüşlerini, her bütçede olduğu gibi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde de Anayasayı, hükümet programını, 
3 ncü 5 Yıllık Kalkınma Plânını ve millî men
faatlerimizi dikkate alarak yapıcı bir şekilde 
arz etmeye çalışacağım. 

Bayın Başkan, 
25 , 12 t ıl963te kurulan Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı yatırımlarının; 1, 2 ve 
3 ncü Kalkınma Plânları içindeki payını muka
yesede fayda görüyorum. 

1 nci 5 Yıllık Plân devresinde 63 milyar 
olan Devlet yatırımlarından 1:4 milyar lira ile, 
yatırımların % 22'sini. 

2 nci 5 Yıllık Plân devresinde, 70 milyar 
olan Devlet yatırımlarından 26 milyar lira ile, 
Devlet yatırımlarının % 371sini, bu Bakanlığın 
yatırımları teşkil etmektedir. 

3 ncü 5 Yıllık Plân devresinde ise; geçen ki 
5 Yıllık Plân devrelerinden 2,5 - 3 misli fazla 
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olarak 158,4 milyar olan Devlet yatırımların
dan 45 - 80 milyar olmak üzere Devlet yatırımı 
ayrılmıştır. 

1973 uygulama plânına göre, sene basma 
9 milyar lira ile tüm Devlet yatırımlarının % 
35'inden fazlasını kapsamaktadır. 

Beş yıllık kalkınma plânları göstermekte
dir ki; Sayın Başvekil Ferid Mdlen Hükümeti 
millî kalkınmamızın kuvvet ve kudretini temin 
eden Enerji Bakanlığı ve bağlı kurumlarına, 
eski yıllara nazaran çok daha fazla önem ve ya
tırım tahsisatı vermiştir. 

Millî Güven Partisi Meclis Grubu olarak bu 
durumu takdirle karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşları
nın faaliyetlerine 1972 ve 1973'te tahsis edilen 
yatırım paylarının birbiriyle mukayesesinde 
de büyük fayda görmekteyiz. Şöyleki; 

Faaliyet sektörleri; 
Maden; 1972 yılında 1 156 000 000 lira ayrıl

mış, 1973 yılında 1 425 000 000 lira ayrılmış, 
böylece % 23 bir artış vardır. 

Petrol; 1972 yılında 201 000 000, 1973 yılında 
380 000 000 artış; %89. 

Petrol ürünleri; 1972 de 588 000 000, 1973'te 
434 000 000, % 26 eksilme vardır. 

Kimya; 1972'de 185 000 000, 1973'te 
229 000 000, % 23 artış vardır. 

Petrokimya- 1972'de 805 000 000, 1973'te 
844 000 000,- %4,8 artış vardır. 

Metalürji; 1972'de 827 000 000, 1973'te 
460 000 000, % 44 eksilme vardır. 

Enerji; 1972'de 2 742 000 000, 1973 "te 
3 459 000 000, % 26 artış vardır. 

Tarıma su temin ve diğer faaliyetler; 1972'de 
1 149 000 000, 1973'te 1 325 000 000, artış 
% 15'tir. 

Diğer hizmetler; 1972 de 277 000 000, 1973 te 
395 000 000, % 42 artış vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tablonun tetkikin
den açikça görülmektedir ki, Bakanlık ve Bakan
lığa bağlı ve ilgili kuruluşlarca -'hazırlanmış olan 
programlardan oluşan yukarıdaki yaitırım tutan, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının birinci yı
lı olan 1973'te başta sınaî kalkınmamız olmak 
üzere, millî kalkınmamızın temel ve en 'mühim ih
tiyaçları olan maden, elektrik enerjisi ve petrole, 
geçmiş yıllara nazaran ımiktar, ve yüzde itibarıy-
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lo daha büyük önem ve dalıa fazla pay verilmek
le çok 'isabetli bir yatırım politikası izlenmekte 
olduğunu göstermektedir. 

'Sayın Başkanımı, 
Melen Hükümetinin 3 neü 5 Yıllık kalkınma

mıza kız ve kuvvet, verecek olan maden, elektrik 
enerjisi ve petrole, böylece kendi millî imkânla
rımızdan 'mümkün olan azamî payı ayırmış ol
masından dolayı M.G.P. Meclis Urubu olarak 
im.em miniye timizi belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 
1973 yılında Bakanlık ve belli başlı kuruluş

larına yalnız yatırım (dikkat buyurun) için ayrı
lan paranın mukayesesinde de fayda görüyoruz. 

Bakanlığa yalnız 150 00:0 lira, 
M. T. A. 377 000 000 lira, 
Elektrik Etüt İdaresine 77 000 000 lira, 
Türkiye Elektrik Kurumuna 777 000 000 lira, 
Etibanka 937 000 000 lira, 
DSİ'ye 3 326 000 000 lira, ödenek ayrılmış 

bulunmaktadır. 
Melen Hükümetinin, 3 neü 5 Yıllık Kalkınma 

Plânı yıllarında, millî kalkınma ve bilhassa sınaî 
kalkınmamız ile en fazla ihtiyacımız olan elek
trik, anaden ve petrol sektörlerine geçmiş yıllara 
kıyasla çok doğru bir görüşle mevcut imkânları-
tmiz içinde 'lüzumlu yatırım payları ayrılmıştır. 

Millî Güven Partisi Millet Meclisi Grubu ola
rak, bu durumda, memnuniyetimizi arz ederken, 
gelecek yıllar petrol başta, olmak üzere, bu sek
törlere 'daha fazla yatırım payları ayrılmasını te
menni ederiz. 

Zamanın darlığı sebebiyle her konuya temas 
etmeden gelecek yıllarda ve 1973 yılı program tat
bikatında dikkat nazarına alınmasını arzuladığı
mız temennilerimizi 'sırasıyle ilgililerin dikkatine 
arz ediyorum: 

Genel olarak : 
1. Yeni çıkacak maden ve petrol kanunların-. 

dan sonra Enerji ve Tabiî, Kaynaklar Bakanlığı
nın teşkilât kanununun kısa zamanda hazırlana
rak çıkarılması, 

2. Hava kirlenmesini önleyici tedbirlerin hız
landırılması, 

3. Halkımızın kışlık kömür ve sivil andırılmış 
petrol gazı ile yakacak ihtiyacının zamanında ve 
yeterince ihtiyaç yerlerinde bulundurulması ve 
fiyatlarının ucuzlatılması, 
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4. Daha ziyade millî imkânlarımıza dayanan 
petrol arama, üretim, işletme, taşıma, dağıtım ve 
Satış faaliyetlerinin bir tek kamu kuruluşunda 
toplanması, 

5. Millî madenciliğimizin inkişafı bakımın
dan finansman ve kredi zorluklarını ortadan kal
dırmak için bir Maden Bankasının mutlaka ku
rulması, 

6. Elektrik etüt, proje ve plân gibi tüm mü
hendislik işlerinin görülebileceği ve Tüikiye Elek
trik Kurumu ile çalışan bir Devlet elektrik mü
hendislik kurumunun kurulması, 

7. Sanayiimizin çeşitli maddelerini istih
sal eden Petro - Kimya Sektörüne, daha fazla 
önem ve sermaye verilmesi, 

8. Sınaî kalkınmamız için yapılan yatı
rımların; Gümrük, para tahsisi ve transferi 
gibi formalitelerinin basitleştirilmesi ve sü
rüncemelerden kurtarılması, 

. 9. Devletçe yapılacak petrol aramalarının 
ve sondajlarının etkili ve yoğun bir şekilde 
yapaılması için, petrol aramaya müsait bütün 
sondaj makinelerinin TPAO da toplanması, 
yenilerinin satınalmmaşı, 

10. 1974'te Bakanlığın bağlı ve ilgili ku
ruluşları bütçelerinin bu sene yapılamayan 
program bütçe esasına göre, hazırlanması, 

11. Aynı durumda olan yatırımcı ve tek
nik bakanlıklarda olduğu gibi Devlet yatı
rımlarının en büyük kısmını gerçekleştirmek 
vazifesini yüklenmiş olan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluş
ları personelini, maddî ve manevî bakımdan 
tatmin edecek, yan ödeme işlerinin ıslahı, 

12. Harcırahların yeterli seviyeye ge
tirilmesi, 

13. Meclislerimize sevk edilmiş olan «su 
haklarının kullanılması» hakkındaki kanun ta
sarısının süratle kanunlaştırılması, 

14. Kömür, su, tabiî buhar ve atom 
enerjisi gibi bütün üretim kaynaklarının ve 
dağıtım tesislerinin belirli bir zaman içinde 
Türkiye Elektrik Kurumunda toplanması, 

15. İstanbul Boğazı, Terkos Gölü Alibey 
deresi, Karadeniz, Adapazarı, Sapanca Gölü, 
İzmir Körfezi, Van Gölü gibi büyük su akın
tılarını haiz olan kaynaklardan, elektrik istih
sali yoluna mutlaka gidilmelidir, 
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Muhterem arkadaşlarım, burada küçük bir 
görgü misalimizi vereceğim. Bundan iki yıl 
evvel o zamanki Sayın Meclis Başkanı ile 
birlikte şahsen Fransa'yı ziyaret etmiş 
idik. Şerburg Yarımadasının Batısında Manş 
Denizindeki med - cezir hadisesinden fayda
lanmak için, Fransızlar bir berzaha, dar bir 
boğaza elektrik istihsali üreten bir tesis kur
muşlardı. Bize söylendiğine göre muhterem 
arkadaşlarım, orada Batı - Kuzey Fransa'nın 
elektriğini yalnız med suretiyle yükselen sula
rın alçalma esnasında, açık denize geri dönüşü 
esnasındaki akımından çok büyük elektrik 
istihsal ettiklerini, tesisleri gezdirmek sure
tiyle bize gösterdiler. 

Millî Güven Partisi olarak, biz o inançta
yız ki, Karadenizden Akdeniz istikâmetine vu-
kubulmakta olan İstanbul Boğazında ve Ada
pazarı - Aksu, Sakarya ağızı ile Sapanca iz
mit Gölü arasındaki seviye farkından elde 
edilecek su akımından, Van Gölünün yüksek
liği dikkat nazara alınarak oradan meydana 
gelecek su akımından ve buna benzer iç 
havzalarımızın sularını boşaltmak suretiyle 
ilgili yerlere, istikâmetlere büyük enerji is
tihsal edilebileceğinin etüde, tetkike değer ol
duğu kanaatindeyiz. Bunların etüt edilmesini 
temenni ediyoruz. 

16. Mahallî nehir, ırmak ve çaylar üze
rinde yurt sathına yaygın olarak küçüklü 
büyüklü akarsular üzerinde hem taşkınları 
korumak, su toplamak, sulama suyunu te
min etmek ve hem de elektrik istihsalinde kul
lanmak üzere çok miktarda tesislerin yapıl
ması, 

17. Fiyat ve ücret artışlarını; koordine 
etmek ve düzenlemek için; işveren; işçi ve 
Devlet üçlüsünden müteşekkil bir (Ücret ve 
Gelirler Konseyi)' ile toplu iş sözleşmesi yap. 
ma durumunda olan Devlet İktisadî Teşebbüs
lerinin ortak bir ücret politikası uygulama
larının genel esaslarını tespit etmek ve ve
rim ve kalite artışını özendirici ücret sis
temleri ile geliştirmek ve bu alandaki geliş
meleri izlemek amacıyle kamu kesimi endüst
riyel ilişkiler biriminin kurulması memleketi
mize faydalı olur, kanaatindeyiz. 

18. Bakanlık bünyesinde bulunan İkti
sadî Devlet Teşebbüslerinin hükümetçe kabul 

edilmiş olan (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Re
form Stratejisi esaslarına) göre biran evvel 
yeniden organize edilmeleri lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi Türkiye Elektrik Kurumu ile ilgili 

temennilerimize geliyorum. 
Türkiye Elektrik Kurumunun köy elektrik

lendirme faaliyetlerini takdir ve tebrike de
ğer buluyoruz. 

Bu Kurum, Türkiye'mizin hudut köyleri 
başta olmak üzere süratle köy elektriklenme
sine başarıyla devam etmektedir. 

Yurdumuzun satıh ve nüfus itibariyle en bü
yük kısmını teşkil eden köy ve köy niteliğindeki 
küçük kasabaların ve bilhassa geri kalmış bölge
lerin elektriklenmesi, Türkiye kalkınmasını yurt 
sathına yayma gayemizin en mühim unsurların
dan 'biri olarak hal yoluna girmektedir. 

Ancak köy elektriklenmesine ayrılanı bütçe 
eleman, vasıta ve tahsis edilen paralar, maale
sef yeterli değildir. 

18112 sayılı TEK Kanunu gereğince köylü
den almımaıkta olan 1/4 elektrik katılım payları
nı veremeyen fakir, güçsüz dağ ve. orman köy
lüsünden bu katrlıraı payının ya hiç alınmaması 
veya köye elektrik geldikten sonra şehirlerde 
lolduğu gibi dalha sonra harcanan elektrik kw 
saalttam. alınması yoluna gidilmesini sosyal ada
letin talbiî bir icalbı saymaktayız. Bakanlığın ve 
TEK'in buna önem vermesini bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi Türkiye Kö
mür İşlenmeleri ile . görüş ve temennilerime ge
çiyorum. 

T/ürkiye'nin yakacak ve bilhassa elektrik ve 
sınaî ihtiyacı olan taşköimürünün artırılmasına 
büyük ihtiyaç vardır. Yapılan, imkânlar nispe
tindeki gayretleri takdirle karşılıyoruz. 

Halen Türkiye'de taşkömürü istihsalimiz 
Zonguldak havzasındakinden ibarettir. Buna 
iiâjvteten; çjok eski yıllarda işletilmiş, olan ve 
Zoinguldak taşkömürü foaıvzasmın bir devaımı ol
duğu TKİ ve MTA ile işjbirliği halinde etüt ya
pan Alman, Yugoslav ve Japon uzmanlarınca 
talhmin ve tespit edilen Kastamonu'nun Azda
vay ve Cide ilçelerinde mevcut, halen açık ve 
kapalı işletmeye müsait Azdavay ve Cide taşkö
mürlerinin de vakit geçirilmeden işletmeye açıl
masını sayın Bakanlıktan ve TKİ Genel Müdür
lüğünden beklemekteyiz. Böylece sanayi kal-
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Ikınmamıza muvazi olarak, ilıtiyac'olan. taşkömü
rü, Zonguldak havzamızın bir ihtiyat, bir ilâve 
rezervi olarak komşu bölgenin de açıkta olan 
ıkölmürünüride değerlendirilmesini önemle tale-
betmekteyiz. 

D. S. İ. ile igili temennilerimiz : 
18 . 12 . 1958 tarihli olan 6200 sayılı D. S. İ. 

Tieşkilât Kanununun Bakanlık Teşkilât Kamunu 
ile birlikte günün şartlarına uygun olarak yeni
den hazırlanıp çıkarılması bir zaruret haline 
ıgelmiştir., 

Grerçeklten; halen 10 milyar kilowat/saât 
olan enerji tüketiminin 1977'de 22 milyar kw/sa-
alte çıkacağı ve bu enerjinin daha çoğunun hid
rolik olacağı düşünülürsie; persıomelini de tat
min edecek D. S. 1. yeni Teşkilât Kamumunun çı
karılması zarureti kolayca anlaşılır. 

Bu arada büyük şehirlere ve gelişen sanayii-
ımize içme ve kullanma suyu temini, kanalizas
yon ve kirli endüstri sularınım kotroliı ve 'büyük 
tarım sahalarına sulama sularımın temini, sey
lâplarım önlenmesinin de D. S. 1. tarafından ya
pılacağı düşünülürse D. S. I.'ye daıha büyük önem 
verilmesi ve bütçe tahsisatlarının artırılması ica-
flie'ctei'. 

'Su kaynakları kullanılması hakkında yeni 
!bir kanun tasarısı hazırlanıp, kanuni artırılmalı
dır. Eski kanunla bu işler kıt - kanaat yürütül
mektedir. 

Ankara, İstanbul ve nüfusu yüz hinden yu
karı olan şehirlerimize içme, kullanma ve en
düstri suyu sağlanması hakkındaki 1053 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştiril-
>mesi hakkındakin kanun tasarısı Melen Hükü
metince 2i9 . 9 . 1972 tarilhinde Yüce Parlâmen
toya sevk edilmiştir. Takilbedilerek bu kanunun 
süratle çıkartılması gerekmektedir. Ankara ve 
İstanbul'un su ihtiyacı kritik hale gelmekte ol
duğundan bu tasarının süratle kanunlaşmasını 
temenni etmekteyiz.. 

Toprak reformunun öncelikle halen susuz, 
fakat ileride DSİ ve Toprak - Su imkânlarıyle 
sulanması mümkün olan sahalarda uygulan
ması büyük faydalar sağlayacağından, sahipsiz 
sahalarda bugün için kurak; fakat sulanabilir 
lolunca değerlenecek sahalara sulama suyu te
mrini şimdiden düşünülmeli ve planlanmalıdır. 

Devlet Su İşleri teknik personelinin kanunî 
intibakları yapılmak ve yan ödemeleri vakit ge

çirilmeden âdil ve tatmin edici bir şekilde mut
laka verilmelidir. . 

Bâzı geri kalmış bölge merkezlerinde Devlet 
Su İşleri Başmühendisliği halinde mıevcudolân 
'kuruluşların, Devlet Su İşleri ihtiyaçlarınıın • bu 
geri kalmış bölgelerde başımıühendislik halinde 
kurulduğu zamankine kıyasla çok geniş mikyas
ta artmış olduğu dikkat nazarına alınarak bu 
bölgedeki başmühendisliklerin DSİ Bölıge Mü
dürlüğü haline getirilmesi zaruretime ve faydası
na inanmaktayız. 

Sayın Başkanım; Pettfol Dairesi ile ilgili te
mennilerimizi de arz ettikten sonra konuşmalına 
iki üç dakika içinde son vereceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Meclislerimizce müzakere edilmekte olan 

Petrol Reformu tasarısı, Anayafcaımızm öngördü
ğü ve III ncü Beş Yıllık Plânda da yerini bulan 
ilke, gaye ve hedeflere ve millî menfaatlerimize 
uygun halde sonuçlandırılmalıdır. 

Bu arada millî petrol kuruluşlumuzun bütün 
hukukî ve maddî imkânlara kavuşturulması, ge
reklidir. 

Boru hattı ile petrol taşımasının, işletmesi
nin ve dağıtımının millî kamu kuruluşuimuzca 
yapılması mutlaka temin edilmelidir. 

İhtisaslaşmış millî petrol kuruluşlarımızın 
ıhak ve imkânları artırılmalı ve mutlaka öncelik 
tanınmalıdır. 

Millî petrol kuruluşumuza bütün Türkiye 
satihında petrol arama ve işletmesinde, öncelik 
••verilmelidi]*. 

Millî petrol kuruluşumuz, gelecefete maddî 
ve teknik imkânların 'elverdiği ölçüde bir böl
gede arama ruhsatı olma tahdidine mâruz kalma-
Idlam, veriiımiM bir bölge içiin airalma ruhsatı adlıma ve 
tüm verimli bölgeyi değerlendirme hakkını haiz 
olmalıdır. 

'Türk toprağında Türk Devletinin millî pet
rol kuruluşu ruhsat sayısı bakımından sınırlan
dırmaya taibj tutulmamalıdır. 

'Millî Güven Partisi, yıllar önce programının 
G4 ncü maddesinde bu temel prensibi açıkça be
nimseyerek şöyle demişti : 

«Partimiz, sermayesi Devlete ait millî pet
rol kuruluşlarının, petrol arama, çıkarma, taşı
ma, tasfiye ve dağıtım faaliyetlerini sınırlayıcı 
kamum hükümlerinin kaldırılmaısını ister» Par
timiz bugün de aynı görüşü muhafaza ediyor. 
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BAŞKAN —• Sünemiz doldu efendim. Tamam
layınız lütfen. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Partimiz 
bir bölgede anama ruhsaltı iktisabında özel te-
şeibbüs yanında, millî petrol kuruluşumuzun ön
celiğe sajhi'bolmasını hem millî menfaatlerimize 
ve hem de Anayasa ilkelerine uygun bulmakta
dır. 

Yüce Meclislerimizce müzakere edilmekte 
•olan Petrol Reformu tasarısının bu esaslar dalhi-
liııde .kanunlaşmasını hem müdafaa ve hem de 
temenni etmekteyiz. 

•Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
M. G. P. Millet Meclisi Grubu adına Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı ve ilgili 
kuruluşları hakkındaki fikirlerimizi ve temen
nilerimizi bu kalsa zaman içinde belirtmiş bulu-
nıuyomım. Temas ediem'ediiğiımatz hususlar ta,kdir0 
şayan buluımmakltadn*. 

Millî Güven Partisi Grubu adına, millî kal
kınmamıza güç ve hız veren Bakanlığın, bağlı 
ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerinin 1973 yı
lında daha üstün başarılara ulaşmasını ve büt
çenin yüce milletimize hayırlı olmasını diler, 
Millî Güvem Bajrtiilsi Grubu adıma hepimize saygı
lar sunanım. (M. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz alan sayın 
'üyelerin isimlerini arz ediyorum efendim : 

Sayın Akova, Sayın Yazıcıoğlu, Sayın Yeni-
pıııiar, Sayın Adıyaman, Sayın Ataman, Sayın 
Se'ydibeyoğlu, Sayın Kangal, Sayın Kürşad, Sa
yın Kazova ve Sayın Aküzüm. 

Sayın Akova söz sırasını Sayın Kaz ova'ya 
vermiştir. 

Sayın Kazova, sizi davet edeceğim, bir daki
kanızı rica ediyorum,. 

Sayın Baytürk, siz gönderdiğiniz bir tezkere 
ile, grup söz sürenizden artan zamanı Sayın Ba
lkanın koniışmaisından sonra kullanmak istediği
nizi 'belirtiyorsunuz. Fakat ben buna içtüzük ve 
'bütçe konuşma uygulaması bakımından imkân 
bulliaımiaya,.cağ;in. Çünlkü, B'alkaındam sonra amdaik 
ıbir kişiye söz verelbilirim, son söz olarak. Grup 
'olarak siz bunu işgal ederseniz; hem işgal eltımiş 
sayılırsınız, hem işıgal etmemiş s&yılırlsınız. Bir 
ıbaşıka arkadaşıma söz veremem. Böyle bir durum 
hâsıl oluyor. Onun için bu hususu teemmül edi
niz. 

Sayın Kazova, buyurunuz efendim. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Benim söz 'hakkım çok gerilerde olduğu hal
de, Sayın Akova'ya, sırasını bana verdiğinden 
dolayı teşekkür ederim. 

Bendeniz konuşacağım mevzuu, söz sıra gel-
nıeyeceğin'e kani -olduğum, için daha evvel Sayın 
Bakana bir yazı ile bildirmiştim., auııa şimdi bu
rada bâzı noktalara temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, vaktiyle Tokat sağ ve 
sol sahil Su İşlerinden çok istifade eitmiş, çok 
Ibüyük vardık görmüştür, ama bâzı yerlerinde 
aksaklık olmuştur. Bu aksaklığın düzeltilmesi 
iein Tokat'taki ilgili makama ve bölgeye defa
larca müracaat ettiğimiz halde bir nteitiee ala
madık. Bu hususu, kendileri burada olmadığı 
için dile getirmek işitemiyorum, 

Bana. ilgili makamdan bir yazı geldi. Yazı 
tatminkâr değildi ve Sayın Bakanıma- kendim 
(gitltim rica ettim. Beni tekrar o işle meşgul olan 
bir makama gönderdi. O makam da, söylemfede'n 
geçemeyeceğim, öyle bir şeyle .karşılaştım ki, ne 
.makamına, ne şahsına yakıştıramadım, ama o 
zattan da bahsedömeyeeieğim burada. Çünkü, 
.gelip burada kendisini savunamayacak. Onun 
için baihstetmiyorum.' 

Tokat'ın sol sahilindeki bâzı yerlerde kana
lın önü açılmamıştır. Su tam mecrasına dökül-
mediği için baitaklıik yapmıştır. Bunlar Turhal'a 
ıbağlı Üzümeren, Burıga köyleridir. 

Sonra, yeraltı sularını toplamak için bâzı 
yerlerde kanallar açıLmışitır. Hajttâ sağ sahilde 
bu açılan kanallara büz döşendi, üstü kapandı. 
ıSol sahilde ise alçılan kanallar, büz döşenip ka
panmadığı giibi, kanaldan çıkan toprak dağlar 
ıgibi yığılmıştır. Bunu düzienlleımek için de defa
larca müracaat edildiği halde düzıenlenımemiş-
tir. Kanalın açıldığı yerdeki ğilbi belki üç beş 
yeri dağlar giibi toprak işgal etmiştir. Köylü 
Ibundan çok sızlanmaktadır ve zarar görmekte
dir arkadaşlar. 

Sonra Turhal'ın içerisinden kanal geçmiştir. 
O göçen kanaldan Meralar mevkiinde hiç kim
senin on paralık istifadesi yoktur. Çünkü su 
igiıtmiyor. Halbuki ufacık bir şeyle buradan. su 
igiddbilii'. 

Şimdi, ben sayın Bakana müracaat eitltim, 
yazı da verdim. Hattâ imkânı varsa mahalline 
Ibir müfettiş gönderilsin, harcırahını ben verece-

5 — 
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ğim, dedim. Oünkü, yalan mı söylenmiş, doğru 
unu söylenmiş, tetkik etsin. Bunun için rica et
tim. 

B'en huzurunuzu fazla işgal etmeyeceğim-, 
.Baikaından tekrar rica ediyorum. Vermiş oldu
ğum yazıyı mahallinde bir müfelttişle teitkiık eit-
tirsln, harcırahını vereceğim. 

1973 yılı bütçesinin m'emlekccimize, milleti
mizle hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'
tan niyaz eylerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Baytürk, büyününüz efendim. 
Bakiye süremizi kuManacaksınız. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN BAY
TÜRK (Zonguldak) —• Sayın Başkan, sayım mil
letvekilleri ; 

Ben söz almak niyetinde değildim. Fakat 
Adalet Faritisi Sözcüsü Sayın meslektaşım Ce
mal Külâhlı bey, «Topaloğlu ve şürekâsının, ma
iyetti erkânının hazırladığı kanunu Melen Hükü-
mi3ti bir kenara attı» dediler. 

Arkadaşlar, Melen Hükümeti Toıpaloğlu'nuıı 
hazırladığı kanunu bir kenara atamadı, işte ba
kan buradadır, her şefler o kanuna sahip çıkar. 
Hükümetin. tasarısı ile Topaloğlu'nun teklifi 
önümüzde, gözlerimize de aıtıldı. Hattâ Hükü
mdün tasarısı Topaloğlu'nun teklifinden bir 
adım daha ileridedir. Fakat, komisyonlarda ve 
Mecliste değiştirildi ve o hale geldi ki, hu Mec
liste söylediğim gibi, Abdülhamit devrinde bile 
çıkmayacak bir kamun olarak buradan Senato
ya gitti. 

Ne yok bu kanunun içerisinde? Yabancı ser
maye var, bunun içerisinde ruhsat hakkı var, iş-
letmlö imtiyazı var. 

BAŞKAN — Sayın'Baytürk, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Meclisimizden çıkan bir 'kararı... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bravo Baş-

kari., 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 

'buyurun. 
Meclisimizden çıkan bir kararı bu derece kü

çültücü olarak tavsif edemezsiniz. Lütfen bu sö
zünüzü geri alınız; aksi takdirde İçtüzüğü uygu
lamak me'cburiyeltiınde kalırım. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla)' — Peki, 
bu Meclisıe bir hakarçıtâmiz söz ise geri alıyo
rum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, de
ryam buyurun. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Yalnız 
•size şunu söyleyeyim ki, bu kaimin Abdüllhamiıt 
devrinde çıkan T aşjoc akları Nizamnam'esi Ab
dülhamit'in ferim aniyle yürürlüktedir. İkisini 
mukayese ederseniz o Taşocakları Nizamnaiinc-
sindem geri bir kanundur. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Abdülhamit 
-devri nizamnamesiyDe mukayese ödemezsiniz bu 
kanunu, 

BAŞKAN — Müdahale etmleyin rica ederim. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Bir ka

nunu mukayese etmek normaldir, niye mukaye
ise edilme'z? Kanun tenkit ediıl'ir. Blenim bildiğim 
kanuna riayet edilir. 

BAŞKAN —• Rica ederim devam edimiz Sa
yın Baytürk. 

SİNASİ ÖZDENOĞDU (Ankara) — Ka
nunlar Meclis kürsüsünden eleşftir'il'etbilir efen
dim, 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Şimdi 
efendim, bunun içinde yabancı sermaye var, im
tiyaz var ve bu kanunda, bu tasarıda, daha ka-
nurnlaşıma'mıış, Meclisltem çıkan bir tasaindır, an
cak Resmî Gazetede ilân edildikten sonra tahmin 
'ediyorum, kanunlaşır, kanun denebilir kendisi
ne; o zamana kadar tasarıdır ve yaibaıncılara im
tiyaz veriyor, işletime ruhsatı veriyor, yabancı 
senmaye dilediği kadar geliyor; eldeki linyitleri 
kamulaştıramıyorsunuz, eldeki borları kamu-
laiŞtıraimıyiorsunuz. Sayım Külâ'hlı'ya sormak 
•isterim; acaba daha nasıl bir kanun istiyorlardı ? 
Bu yönde benim tenkit edebileceğim bir kanun
dur bu. Ee, yabancılara bütün madenlerimiz açık
tır denilıebil'em bir kanun; müsaadenizle öyle bir 
kanunda bu Meclisten geçm'ez. Yani bunun dı
şında çıkabilecek olan bu kanun, bütün hüküm
leri tenkit noktalarını üzerinde taşıyan bir ka
nun olacaktır. Ve bu, dediğim gibi Hüküm'eitin 
benimsediği kanundur, kenara attığı kanun de
ğil; Fericl Melen Hükümetinin benimsediği ka
nundur, kenara attığı kanun değildir. Tahmin 
ediyorum bendem sonra Sayın Bakam bu husus
ta konuşur, kendilerimin de kabul ettiği kanun
dur. Bunu tavzih eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kamı Sayın Nuri Kodamamoğlu, buyurunuz eten
dim; söz sizindir. 

176 — 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANiOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan,. Yüce Meclisin sayın üye]eri, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile bağ
lı ve ilgili kuruluşlarının 1973 malî yılı Bütçe 
kanunu tasarıları, Karma Bütçe Komisyonu ve 
Cumhuriyet Senatosunun çok değerli katkıla
rıyla, son şeklini alarak: tasviplerinize sunul
muştur. 

Hemen belirtmek isterim ki, bütçemizin Yü
ce Meclisteki müzakeresince gerek grupları, ge
rekse şahısları adına söz alan değerli üyelere 
lütfettikleri istifadeli görüşler ve tenkitleriyle, 
hizmetin daha iyi görülmesine yardımcı okluk
ları için teşekkürlerimi sunmayı vazife bili
rim. 

Kurulduğu 1963 yılından bu yana ülkemiz 
kalkınmasında büyük sorumluluklar yüklen
miş bulunan Bakanlığım, yurdumuzun toprak, 
su, enerji, maden ve petrol kaynaklarının millî 
menfaatlerimize en elverişli şekilde araştırıl
ması, planlanması, geliştirilmesi, değerlendiril
mesi ve denetlenmesi ile görevlendirilmiştir. 
Bakanlığım, bu görevin yerine getirilmesi ama-
cıylc, Türkiye'nin tüm elektrik enerjisi üretim 
ve dağıtımı, taşkömürü madenciliğinin tamamı 
ile linyit üretiminin yüzde 65'ini, hampetrol üre
timinin yüzde 35'ini, petrol ürünleri sanayiinin 
yüzde 7'0'ini, p'etrokimya endüstrisinin tümünü, 
madenciliğin büyük kısmını, su ve toprak kay
naklarının geliştirilip değerlendirilmesini ve 
nüfusu 100 ÖOO'i aşan şehirlerin içme suyunun 
temini gibi çok önemli hizmetler yatmaktadır. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Yüce Parlâmentomuz, Üçüncü Beş Yıllık 

Kalkınma Plânı ve uzun dönemli Kalkınma 
'Stratejisi ile «Sanayileşerek kalkınma» anater-
cihini yapmış bulunmaktadır. 

ISanayileşmc hamlesini başarıya ulaştırmak 
için, her şeyden önce artan elektrik cncrj'isi ta
lebini zamanında, bol, güvenilir ve ucuz şekilde 
karşılamak zorunluğu kesindir. Elektrik üreti
mimiz, gecen yıl 11 milyar kilovatsaate ulaş
mıştır. Yurdumuzda her 10 yılda bir 3 mii'sli ar
tan elektrik enerjisi üretimi 1982 yılında 40, 
1987'de ise 60 milyar kilovatsaati aşacaktır. Bu 
yıl 13 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimi 
plânlanmıştır. Üretim, Keban'da yeniden bir 
gecikme olmazsa 1974 yılında 15,5 ve daha son

raki yıllarda, sırasıyle 18,5 ve 21 milyar kilo
vatsaate ve Üçüncü Plân Dönemi sonu olan 1977 
yılında 23 milyar kilovatsaate çıkacaktır. 

Bu hedeflere varmak için; bu yıl 3.8 milyar, 
gelecek yıl 4.2 milyar, 1975'te 5,3, 1976'da 6 ve 
1977 yılında 6.5 milyar liralık yatırım yapılma
sı gerekecektir. 1977 - 1982 yılları arasında ya
pılacak elektrik enerjisi yatırımları tutarı ise, 
1972 fiyatlarıylc 34 milyar lirayı bulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım» 
Yeri gelmişken, elektrik sıkıntısı dolayısıylc 

sanayimizin ağır zararlara uğramaması için va
tandaşları elektrik kullanmada tasarrufa davet 
eden demecim üzerine, kmuoyunu yanıltıcı yön
de yapılan ve bir parti liderimizin de katıldığı 
yanlış yorumlara kısaca değinmek ve gerçek
leri bir defa daha açıklamak istiyorum. 

Şunu arz edeyim ki, sosyal ve ekonomik, 
alandaki hızlı gelişmeler ihtiyacı süratle artır
dığı için, kuraklık olmasa ve barajlarda istedi
ğimiz kadar su bulunsa dahi, yurdumuzda bir 
elektrik yetersizliği daima olagelmiştir. Dün 
vardı, bugün var, yarın olmaması için çalışıyo
ruz.. 

Elektrik enerjisinin diğer üretim malların
dan başlıca farln, talebin sürekli olarak artma
sı ve elektriğin stok edilememesidir. Bilhassa 
ikinci özellik, yeterli üretim kapasitesinin ne 
vaktinden önce, ne de geç,; tamı gereken zaman
da bulundurulması zorunluğunu yaratmaktadır. 
Yurdun kıt kaynaklarının kullanılmasında 
özellikle erken yatırımlara gitmemek ne kadar 
önemli ise, talebin karşılanmasında geç kalma
mak da, kalkınma hamlesini kösteklememek 
için o kadar gereklidir. 

Ancak bu yıl, elektrik yetersizliği yatırım
ların gecikmesi yanında ve daha çok, son iki 
yıldır devam eden kuraklıktan dolayı kritik 
bir noktaya gelmiştir. Havalar, geçmişin en ku
rak yıllarından biri olan 1964 yılına nazaran 
dahi çok daha fazla kurak gitmiş ve elektrik 
üretimi yapılan barajlarımızda, su seviyesi, 
santralleri zaman zaman üretim için değil, sa 
dece voltajı korumak üzere işletecek kadar düş
müştür. 

ıSu seviyesinin normal bulunduğu zamanlar
da hidroelektrik santrallerimizden enerji ihti
yacımızın yüzde 30'ıınu karşılayabilmekteyiz. 
Barajlarda su azalmca hidroelektrik santral-
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lerdelki üretim düşmüş, ihtiyaç, .termik santral-
, 1erde üretim artırılarak karşılanmıştır. 
- Ancak, kuraklık yüzünden hidroelektrik 
santrallerinin tamamen durdurulması halinde, 
enterkonnekte sistemin su santrallarından hiç 
beslenmemesi yüzünden termik santrallerin ve
rimi de düşecek ve bu santrallerde de normal 
üretim yapılamayacaktı. Tehlike buydu. 

işte bu kritik ve tehlikeli noktaya düşme-
ımek için, vatandaşlarımızı çok kısa bir süre, 
yağışlar başlayıncaya ve karlar eriyinceye ka
dar elektrik kullanmada ta'sarrufa davet ettim. 

Hemen şükranla kaydedeyim, ki; tarihimizin 
büyük zor günderirii, fedakârlıklarıyle kolayca 
karşılamış bulunan aziz vatandaşlarımız bu 
çağırıya genellikle uymuşlar ve böylece en sı
kıntılı devreyi zararsız atlatm'amıza yardımcı 
olmuşlardır. Bütün Türkiye'de elektrik tüke
timi, çağırımdan sonra günde ortalama 500 mil
yon kilovat/saat azalmıştır. Yüksek huzurları
nızda çağırıma uyarak, bize yardımcı olan va
tandaşlarımıza yürekten şükranlar sunuyorum. 
'Sıkıntılı g'ünler tam geçinceye kadar, elektriği 
tasarrufla kullanmaya devam etmelerini tekrar 
dilerim./ 

Aziz arkadaşlarım, vatandaşlar fedakârlık 
isteyen yöneticinin sevimli karşılanmayacağını 
bilirim. Fakat Devlet idaresinde, millî menfa
atlere bekçilik etmenin, şahsî menfaat ve se
vimlilik kaygılarının çok üstünde tutulması ge
rektiğini de hamdolsun bilirim. Çağırım üzeri
ne, bilenler indinde tebessümle karşılanan bir
takım yanlış yorumlar arasında, en ilginci Sa
yın Ecevit'in - iki olmuştur. Çünlkü ona göre, 
gayriSafî millî hâsıladaki artış, - tâbirleri aynen 
kendisinindir, okuyorum. 

«Gayrisafî millî hâsıladaki artış, eğer insan 
yaşamını .daha aydınlık kılmaya yetse idi Ener
ji Bakanı üç lambadan ikisini söndür demezdi.» 
diyor. -

. Aziz arkadaşlarım, bir kaç yıl Önce, New-
york bölgesindeki büyüik kuraklık dolayısıyle, 
Amerika Devlet adamları, vatandaşlarını su 
ikullanmakta titiz davranmaya düve t etmişler
dir. ingiliz yöneticileri, kış dolayısıyle Londra' 
ya kömür nakliyatmdaki aksaklıktan ötürü 
Londralıları gaz ve elektrik sarfiyatında tasar
rufa davet etmişlerdir. Aynı daveti İsviçre'de 
pek çok defa yapmışlardır,. 1968 yılında, - doğ

ru aklımda kaldı ise, - Almanya'nın bâzı bölge
lerinde bahçeleri sulamak, hattâ otomobilleri 
yıkamak yasaklanmıştır. 

Eğer Sayın Ecevit'in mantığı doğru olsa 
idi, bu ülkelerde millî gölir yüksek ve artışı da 
hızlı olduğuna ve Devlet adamları da bu nevi
den tasarruflara davet ettiğine göre, oradaki 
vatandaşların hayatı aydınlık değildir. Oysa, 
bunun gerçeklere ne kadar ters düştüğü, artık 
gazete okuyan dağdaki çobanın bile bildiği bir 
gerçektir. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Se
nin mantığın her şeyden üstündür. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Bir 
eski gazeteci olan Sayın Ecevit'in makalelerin
de kullandığı zaman belki hoş görülebilecek 
olan bu neviden yüzeyde tahlillerin, bir muha
lefet lideri olarak konuşmasında yer almasını 
yadırgadığımı gizleyemeyeceğini. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Şimdi genel olarak elektrik azlığı doğuran 

sebeplere değinmek istiyorum'. Hükümetimiz iş
başına geleli 9 ay dolmamıştır. Bu kısa sürede 
ne hidro - elektrik, ne linyit, ne fuel - oil sant
rali ve hattâ ne de gaz tüıMnli santral kurmak, 
zaman olarak mümkündür. Çünkü glaz türbinli 
santral en erken 10 - 12 ay, fuel - oil santrali 
30 ay, linyit santrali 40 ay, hidroelektrik sant
rali ise 5 - 6 sene ister. 

Öyle ise, bugün karşılaştığımız elektrik ye
tersizliği geçmiş yıllarla ilgili, haklı veya haksız 
birtakım sebeplere dayanmaktadır. Yani 1973 
başına kadar hizmetin girmesi planlandığı hal
de geciken santraller ile, gereği kadar santral
lerin mazide plânlanıp uygulanmaya konula
mamış olmasındandır. 

Şimdi, müsaade ederseniz" darlıktan 9 ayını 
doldurmamış hükümeti suçlamakta büyük teha
lük gösteren C.'H. P. nin daha dün bu konudaki 
anlayışını bir gözden geçirelim. 

1971 yılı A. P. Hükümetinin hazırladığı büt
çenin tenkidinde «Senatoda C. H. P. nin sözcüsü. 
olan arkadaşımız, bakınız neler demiş : Bunun 
vesika değeri taşıdığı için kaynağını da arz 
edeyim : Cumhuriyet Senatosu Tutanak Der
gisi, Toplantı 10, cilt 68/1, 1971. Birleşim 36. 
3 Şubat 1971, oturum 2, sayfa 403 ve 404. 
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Diyor ki sayın sözcü; «Bütçe raportörleri
nin raporlarında 1971 yılında Türkiye talebi
nin 8,5 milyar kilovat/saate ulaşacağı bildirilir
ken, plânlama müsteşarlığı 1971 yılı programın
da bu miktarın 1970 yılında gerçekleştiğini söy
lemekte, Bütçe Plân Komisyonunun DSİ rapo
runda ise, elektrik enerjisi üretiminin 1972 yı
lında 11 milyarı aşacağı gerektiği belirtilmek
tedir. Buna göre iki yıllık artış; 3,35 milyar ki
lovat/saat olmalıdır. Bu, yılda ortalama olarak 
% 18'lik bir ar'tışa tekabül eder. Böyle bir ar
tış son 10 yılda, bir kez 1962 yılında görülmüş, 
bunun dışında artış hızı 12 civarında kalmıştır. 
Öte yandan Devlet Plânlama Teşkilâtı 1971 yılı 
için 975 milyar kilovat/saatlik bir üretim ön
görmüştür. Bu 1974'e göre % 14 civarında bir 
artış demektir ve bu ralkarna ulaşılacağı şüp
helidir., 

Bu miktarlar gerçekleşse dahi 1972 yılında 
11,85 milyar kilovat/saate varılabilmek için % 
21 oranında bir artış gerekecektir. Bu ise müm
kün! değildir.»! 

«Değerli senatörler...» diyor; «Bu konu üze
rinde bu kadar ayrıntılı durmamızın elbette bir 
nedeni vardır.» Simidi ba'km neden, nedir? 

ı«Zira» diyor «ihtiyaç tahminlerinin yüksek 
tutulması gayretleri âtıl kapasite yaratmakta
dır, bu ise kaynak israfıdır.» Sonra birtakım 
gene tahlillerle, rakamlarla ilgili, benim kanım
ca yanlış tahliller yaptıktan sonra, devam edi
yor; «Enerji plânlamasında ince hesaplara gir
mek istemeyenler, özellikle şunu öne sürebilir
ler : Elektrik ihtiyacı sürekli olaralk arttığına 
göre, birkaç yıl fazla kapasite ile çalışılsa bile, 
bir süre bu kapasite tamamen kullanılabilecek
tir.» «Bir süre sonra bu kapasite tamamen kul
lanılabilecektir.» 

Böyle bir görüş, ilk nazarda doğru olarak 
kalbul edilse dahi, her yıl bir 'kaç milyar lira ya
tırılan, her altı, yedi yılda iki katma çıkan elek
trik enerjisi kesiminde, bunun anlamı milyarları 
«birkaç yıl âtıl bırakmak olur. Bu da demin söy
lediğim gibi bir israftır. (A. P. sıralarından 
ı«Bravo» sesleri.) İşte C. H. P. hin 1971 ylımda, 
1973 yılı için görebildiği bu. (A. P. sıralarından 
«Bravo»i sesleri.)! 

MEHMET SE YDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sen de o zaman orada idin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Ben o zaman orada idim ve bu anlayışın mümes
silleri ile parti içinde mücadele ediyordum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ne mücadelesi, 

ne mücadelesi ©diyordun? 
MEHMET SEYDİBEYrOĞLU (Kastamonu) 

— Yalanı söyleme. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Oral... 
((lürültüler) 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ma
kam mücadelesi, mevki mücadelesi yapıyordun. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ne 

mücadelesi veriyordun? El Öpüyordun. 
BAŞKAN — Sayın Baytürk... 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ne 

'mücadelesi veriyordun. Beralber oturuyorduk. 
şurada. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk sizden rica edi
yorum efendim. Yani mutlaka yüksek sesle mi 
ikaz etmek lâzım. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Bu kadar sataş. 
mayınız lütfen, Bakansınız. Ciddî olun ! 

BAŞKAN — Sayın Oral! Siz de ciddî olu
nuz lütfen ; 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başka
nım ama bu kadar da olmaz. Sataşma sebebiyle 
söa istiyorum, 

BAŞKAN — Ayakta konuşunuz lütfen. Siz 
sataştınız. Yani meseleyi... 

MUSTAFA ORHAN D AUT (Manisa) — 
Bravo Bayın Başkan. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Al
lah size bağışlasın, hayrını görün. 

BAŞKAN — Sayın Baytıürk, rica ediyorum 
efendim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 
Oradan indiği zaman zaten size geliyor. (C.H.P. 
ile A. P. milletvekilleri arasında karşılıklı mü
nakaşalar.) 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, Sayın Baytürk, 
Sayın Baytürk size bir ihtar veriyorum efen
dim. (Gürültüler) 

Rica ediyorum efendim. Sayın Daut müda
hale etmeyiniz. 
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ENERJİ VıE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANO&LU (Devamla) — Şim
di, genel olarak elektrik azlığı doğuran sebep
lerle değinmek istiyorum. 

^Hükümetimiz işbaşına geleli ancak 8 - 9 ay 
olmuştur. Buna rağmen devraldığı tesislerin ma
hiyet ve âkibetini dikkatle gözden geçirmiş ve 
elinden geleni yapmıştır. 

Şimdi, müsaade ederseniz bunlardan 
1973'ten önce hizmete girmesi gerektip de hiz
mete girmesi gecikenleri kısaca arz edeyim. 

Bunların 'başında Keban Barajı gelir ve Ke
ban Barajının şantiye tesisleri 1964 yılında baş
lamıştır. Bugün Keban 'Barajında çektiğimiz 
sıkıntılar, başlangıçta yeraltında mevcudolan 
'birtakım arızaların gereği kadar araştırılmadan 
işe başlanması şeklinde ifade edilmektedir. Ben 
genellikle siyasî hayatta geçmişte yapılanları 
suçlamaktan daima sakınagelmişimdir ve hiç 
kimse beni savunma mecburiyetinde bırakma
dıkça, kabahatini yüzüne vurmaktan daima çe
kinirim; fakat şimdi ifade etmek ihtiyaç ve 
mecburiyetindeyim, çünkü bütçenin tümü üze
rinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
tasarrufları üzerinde 'geniş bir yer ayırarak 
duran sayın arkadaşlarıma cevap vermek be
nim hem hakkım, hem vazifemdir. 

(Bu tesisin gecikmesinde vebal varsa ve eğer 
bunu aramak gerekiyorsa bunun sahibi, herhal
de bugünkü Hükümetin görevlileri arasında de
ğildir. 

iGeciken ikinci tesis, Hopa Termik Santrali
dir. Başlangıçta, bu santralin 1970 yılında hiz
mete girmesi öngörülmüştür. 1969 yılında sant
ralin türjeneratürünü getiren gemi İstanbul'da 
yanmış, yeniden siparişi gerekmiş ve bu yüz
den tesisin hizmete girmesi 1972 yılı sonlarına 
kalmıştır. 

Şimdi, ıSaym Ecevit konuşmasında soruyor: 
«Hopa Santralinin gecikmesi de mi, bir tesadüf
tür?» 

Şimdi 'ben kendilerine soruyorum: Geminin 
yakılması sipariş edilmiş bir arıza mıdır? (A. 
P. sıralarından gülüşmeler) Tesadüf değil de... 

Yapımı geciken üçüncü enerji tesisi Se-
yitömer Santralinin I ve II. üniteleridir. Bu 
santralin yapımına, 1971 yılı sonunda biteceği 
öngörülerek 1968 yılında başlanmıştır. Mazide, 
dış kredinin zamanında temin edilememesi do-

layısiyle inşaatta gecikme olmuş ve 1972 yılı 
Nisan ayında, yani bu Hükümetin göreve baş
lamasından önce yapılan bir protokol ile hizme
te girmesi 1972 yılı sonuna ertelenmiştir. 

Bu bir yıllık gecikmeyi, müteahhidin su isa-
lo hattı ve sair tesislerin yapımındaki gecikmele
rinden, dolayı birkaç aylık gecikme daha izlemiş
tir. Seyitömer Santralinin ilk ünitesinin Mayıs 
ayında işletmeye alınması beklenmektedir. 

ıŞimdi ben tekrar sormak istiyorum, bunun 
bir tesadüf olup olmadığını soran arkadaşımı
za : Bir memleket kalkınmasının malî kaynağı
nı bir başka ülkeden temin etmek zorunda ka
lır ve bu müzakereler o ülkenin kendi menfaat 
hesapları dolayısiyle ıgecikir ise, bunun bir te
sadüf olmadığı bellidir; fakat bu tesadüf olma
yışın bir günah olmadığını da itiraf etmek ge
rekir. 

Aslantaş, Elbistan, Soma ve benzeri tesisler, 
1973'ten sonra hizmete .girmesi öngörülen te
sisler olduğundan, bugünkü darlıkta bir rolleri 
olamaz. Bu itibarla, bunların üzerinde durmayı 
yersiz ve gereksiz addediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, ıSaym Ecevit yine ko
nuşmasının bir yerinde «Üçüncü Beş Yıllık 
Plân görüşmelerinde enerji eksikliğinin fizikî 
'kapasite bakımından büyük bir engel olarak 
ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır demiştim» bu
yuruyorlar. 

Halbuki, bu gerçeği görmek için zannediyo
rum çok geç kalmışlar. Çünkü, 1971 bütçesinin 
görüşülmesinde Millet Meclisindeki sözcüleri ve 
Cumhuriyet Senatosunlaki sözcüleri ise, israf
tan söz etmekte ve o zaman alınması öngörülen 
birtakım santralleri şu veya bu mülâhaza ile 
yersiz görmektedirler. ı(A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Şimdi, bir noktayı daha ifade etmek istiyo
rum. 

Hasbel kader 1971 'de bu bütçeyi Cumihuriyet 
Senatosunda tenkid eden değerli arkadaşım Ba
kan olmuştur ve kendi zamanında Devlet Plân
lama Teşkilâtı 19 Ağustos 1971 tarih ve SEK 
başlıklı 643.305.1.1,1-71/8479 sayılı ve Müsteşar-
vekili İlhan Evliyaoğlu imzalı yazı ile 1973 yı
lında enerji açığının 600 milyon kilovat/saat 
olacağını, eğer Keban hizmete giremez ise, bu 
açığın 1 milyar 'kilovat/saat olacağını bildire
rek, tedbir alınmasını istemiş ve bunu Devlet 

— 180 — 
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Bakanına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına 
ve Sanayi Bakanına bildirmiştir. 

.Şimdi, sayın arkadaşımız 1971 'de göremedi
ği bu akıbeti 1971 Ağustosunda sorumlu bir 
Devlet dairesi kendisine 'bildirdiğinde ne yap
malıdır; 1973'e iki yıl kaldığına göre, bu ka
dar valıîm bir enerji açığını kapamak için, bir
takım önyargıları bırakarak, derhal tedbirleri 
alıp, yeni santraller ortaya koymalıdır. Oysa, 
yapılan muamele nedir? Aliağa'da 2 - 2,5 yılda 
hizmete girebileceği ümidiyle yapılmak istenen 
bir Fuel - Oil santralini ihaleye hazırladığı için 
ilgili genel müdür azletmiştir. 

Şimdi, haklı olarak sormak lâzımdır, değer
li arkadaşlarım. Hiç şüphesiz, enerjinin dışa 
•bağlı olması en kötü yoldur; ama yerli kay
naklarımıza bağlı enerji santrali kurmak neyle 
mümkündür? iSu kaynaklarımıza başvurarak. 
Kaç yılda hizmete girer? En az 5 - 6 yılda. 
1971'den sonra 1973 yılma kadar arada 5 - 6 yıl 
var mı? Yok. Öbür kaynağımız nedir? Kömür. 
'Devletin elindeki kömür yatakları zaten bu 
maksat için kullanılıyor; özel sektörden kömür 
yatağı devralacaksınız, 'kanun çıkacak ve sai
re... Yarın karar verseniz, bu santralin hizmete 
girmesi en az 4 - 5 yıl ister. 1.971'1 e 1973 ara
sında hu mesafe var mıdır? Yok. 

Öyleyse, millî kaynaklarımızdan hu açığı ka
pamak için zaman size müsaade etmediyse ya
pacağınız iş nedir? Ya tedbire başvuracaksı
nız ya da şimdiki 'gibi müstakbel Hükümetleri 
ve vatandaşları elektriksiz 'bırakacaksınız. İşte 
seçilen yol bu ikincisi olmuştur. 

ıŞimdi, bütün bunları unutacağız, 8 ayını dol
durmamış Hükümetin enerji politikası vardır, 
yoktur gibi birtakım haklı, haksız ithamlarla, 
hem de liderler seviyesinde, suçlamalarda bu
lunacağız... 

Şimdi, ben Yüce Meclisten sormak istiyorum, 
bunun insaf ile bağdaşır yanı var mıdır? 

iDeğerli arkadaşlarım, yine iSaym Ecevit ko
nuşmasının bir yerinde diyorlar ki; «Tunçbilek 
2 santralinin henüz ihalesi bile yapılmamış ol
ması, ihmallerden bir örnektir.» 

Tunçbilek 2 santralinin ihalesini maalesef 
ve ancak Sayın Selefim Nezihi Devres Bey iha
le edebilecek hale (getirmiştir. Göreve başladı
ğım. zaman ihale ilânı yapılmıştı. Bunun anah
tar teslimi ve süratle hizmete girmesi için mali

yet farkını göze alarak birkaç gün içerisinde 
idareyi tarihimizde görülmemiş olağanüstü yet
kilerle teçhiz etmek üzere Bakanlar Kurulu ka
rarnamesi çıkardık. Ye o tarihte bana, iştirak
çilerin çoğalması için ihalenin birkaç gün dahi 
gecikmesinde mahzur olduğunu söyleyen arka
daşımız, bunun ihalesini Ekime kadar yapama
mış idi. iBilâhara temas edeceğim; bu arkadaş
larımızı çıkar çevrelerinin tesiriyle benim gö
revden uzaklaştırdığımı iddia edecektir Sayın 
Ecevit. 

Bir genel müdür, kendisine olağanüstü im
kânlarla çalışma şansı verilerek görev yapacak, 
sonra Danıştay'da hesaplaşmamız gereken bir
takım sebeplerden ötürü takdirimi kullanarak 
görevden alacağım; hem onun zamanındaki ge
cikmenin hesabını Sayın Ecevit'e ben verece
ğim, hemde gerçek sebepleri aramak yerine, 
çıkar çevrelerinin etkisiyle görevden aldığım 
ithamiyle muhatabolacağım... Aziz arkadaşla
rım, bu, sizin vicdanınıza sığıyor mu?.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
—• Senin yaptıkların senin vicdanına sığıyor 
mu ?. 

BAŞKAN —• -Sayın ıSeydibeyoğlu, rica edi
yorum efendim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
Umumî Heyete bu şekilde hitabetmeye bir Ba
kanın hakkı yok. Eğer vicdan muhasebesi ya
pılırsa,.. 

MEHMET SEYDllBEYOĞLU (Kastamonu) 
—• Sende vicdan olsaydı hu ithamı yapmazdın. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan bir it
hamda bulunmadı, ibir soruda bulundu. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
Eline geçen fırsatı kötüye kullanan sensin... 

BAŞKAN — Sayın ıSeydibeyoğlu, size son 
ikazımda bulundum efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ 'KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben ithamda bulunmuyorum, itham
da değerli arkadaşlarımız bulunuyorlar, ben sa
vunuyorum. 

ıKEMjAL (GÜVEN (Kars) — Vicdandan 
bahsetme sen zararlı çıkarsın. 

(BAŞKAN — Sayın Güven, rica ediyorum 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (ıDevamla) — Sa
yın Başkan, eğer bu tarzda, beni haklı cevap-
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lara mecbur ederse arkadaşlarım, daha bâzı 
belgeleri de açıklamak zorunda kalırım. 

MEHMıET SEYDİDEYOĞLU (Kastamonu) 
Açıkla; ne (biliyorsan açıkla. 

(BAŞKAN — »Sayın Bakan, efendim... 
MEHMET ıSEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

Ne mal olduğunu 1905'ten beri biliyoruz, kon
tenjandan geldin, o zaman el öpüyordum, 

(BAŞKAN —• Sayın Seydibcyoğlu, rica edi
yorum efendim. ' 

iSaym Bakan, sataşmalar olabilir, sataşmala
ra karşı bulunmak, gereğini yapmak Başkanlı
ğa aittir; «böyle sataşmalar devam ettiği tak
dirde başka belgeleri açıklarım» şeklindeki ce
vabınızı da hoş karşılamadım efendim, buyuru
nuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, istirham ediyoruz, hangi belge varsa lüt
fen açıklasın. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Arz 
edeyim efendim. . 

Değerli arkadaşlarım, benim bu yönetimle 
mücadele etmediğimi söylediler; bilâkis bir tâ
bir geçti hatırlayamayacağım. Halbuki, 12 Mart
tan evvelki Cuma günü neşredilen Cumhuriyet 
Gazetesinde, benim grup toplantıma atfen - siz 
de hatırlayacaksınız - bu yöneticilerin, Türki-
yo'nin zor günlerinde rol alması gereken Halk 
Partisini yönetmeye ehil, muktedir olmadıkları
nı açıktan söylemiştim. 

MEHMET BEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
O senin düşüncen... 

BAŞKAN —• ıSayın Seydibeyoğlu, size ihtar 
veriyorum efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ iKODAMANOĞLU (Devamla) — Ta
mam, benim düşüncem, o benim düşüncem. Ben 
de düşüncemi arz ediyorum. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
Ona ver, o da Meclis üyesi, ona verin evvelâ... 

(BAŞKAN —• Size verdim, devam ederseniz 
tekrar veririm. 

iSaym (Bakan, lütfediniz, burada kişisel du
rumların muhasebesini yapmıyoruz efendim, 
bütçe üzerinde görüşünüz lütfen. 

lENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOÖLU (Devamla) — Hay 
hay Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, 
Elektrik darlığının mahiyet ve menşeini böy

lece (belirttikten sonra, şu anda, Devletimizin 
uzun vadeli bir elektrik enerjisi plânının mev-
cudolduğunu kesinlikle ifade etmek isterim. 
1987 yılma kadar hizmete sokulacak elektrik 
santralları tek tek tespit edilmişti ve hangisi
nin ne takatte olacağı, hangi yılın hangi ayın
da işletmeye geçirileceği ayrı ayrı belirlenmiş
tir. Bu plân Devlet Plânlama Teşkilâtında gör
mek mümkündür. Televizyondaki konuşmamda 
da 'bunun önemli kısmını açıklamıştım. 

Aslında, uygulama esnasında sakınılmayan 
arızalar dolayısıyle, önceden hazırlanmış plân
ların zaman zaman revizyondan geçirilmesi nor
maldir. Ancak iktidar değişiklikleri ve siyasî 
partilerimizin felsefe ve tercih farkları, enerji 
plânlarının sürekliliğine tesir etmiştir ve tar
tışmalardan anlaşıldığına göre, bundan sonra 
da tesir edecek gözükmektedir. 

(Burada bize düşen, inşa halindeki elektrik 
santrallarmı geciktirmeden bitirmeye çalışmak, 
daha erken bitirilebilecek elemanları öne almak 
ve istikbal için (başlanması gereken tesislerde 
geç kalmamaktan ibarettir. İşte biz buna çalı
şıyoruz. 

(Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Yurdumuzda bütün Cumhuriyet Hükümetle
ri, madenciliği kalkınmanın en önemli unsur
larından biri olarak görmüşler ve bu alanda 
çeşitli çabalarda bulunmuşlardır. Ancak, son 
derece geniş bir maden potansiyeline sahip bu
lunduğumuz halde, madencilik sektörü dış ti
caret dengemizde ekonomimize yük olmaktan 
hâlâ çıkarılamamıştır. Bu sektörün toplam ge
liri, gösterilen iyi niyete ve harcanan çabalara 
rağmen, uzun yıllardan beri gayrisâfi millî hâ
sıla içinde sadece yüzde 1,5 oranında kalmış
tır. 

Dünya çapında büyük önemi olan bâzı ma
den yataklarımız, kalkınmamızı etkileyebilecek 
bir biçimde değerlendirilememektedir. Yurdu
muzda tüketilen toplam enerjinin yüzde 30'u te
zek - odun gibi kaynaklardan karşılanırken, sı
nırlı linyit yataklarımız gerektiği gibi üretime 
geçirilememekte ve taıhribedilmektedir. Elektrik 
enerjisini millî kaynaklarımıza dayandırmak 
ihtiyaç ve mecburiyeti, bâzı linyit yataklarının 
Devlet eliyle işletilmesini sakınılmaz kılmıştır. 
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Bu durumda, kalkınmasını en kısa sürede 
gerçekleştirmek zorunda bulunan bir ülke ola
rak, doğal kaynaklarımızı hızla harekete geçi
rici, faydalanma oranını artırıcı ve zayiatı ön
leyici tedbirleri almak zorundayız. Madencilik 
reformu kanun tasarısı, işte bu gerekçe ve bu 
amaçla Yüce Parlâmentonun tasvibine sunulmuş
tur. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada şunu da be
lirtmek isterim ki, yurdumuzun yeraltı kay
naklarını, taşıdıkları önem ve öncelik sırasına 
göre aramak, rezerv ve kalitelerini tespit et
mek ve değerlendirmek olanaklarım araştırmak, 
böylece madencilik sektöründe büyük yatırım 
projelerini ortaya çıkarmakla görevli kuruluşu
muz MTA Enstitüsü de, günün teknik şartları
na göre ihtisaslaşmış ve ekonominin gerekleri
ne yönelmiş bir çalışma düzeyine kavuşturula
caktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân ve uzun dönemli kal
kınma stratejisi, madencilik sektörüne çok bü
yük önem vermiştir. 

Üçüncü Plânda, madencilik sektörü talebin
de toplam olarak yüzde 13,4, ihracatta yüzde 
17 ve üretimde yüzde 15,3 oranında bir artık 
öngörülmüştür. Bu amaçla, ikinci plân döne
mindeki 10 milyar liralık yatırıma mukabil, ye
ni dönemde yüzde 63,2 fazlalıkla 16,3 milyar 
liralık yatırım tahsis edilmiştir. Bu yatırımın 
gerçekleştirilmesiyle madencilik sektöründe üre
tim 9 milyar lirayı, ihracat değeri ise 1 milyar 
lirayı aşacaktır. 

Maden ihracatını etkili biçimde düzenleye
cek bir organizasyona mutlak ihtiyaç vardır. 
Bugün pazar arama ve satış işlemlerimiz, maa
lesef düzensizdir. Özellikle ihracedilen madenin 
cins ve miktarının tespitinde bâzı aksaklıklar 
olduğu 'bilinmektedir. Bu bakımdan ihraç me
kanizmamızı artan üretime paralel olarak İslah 
etmek kararındayız. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yeraltı 
ve yerüstü sularının zararlarını önlemek ve bu 
•sulardan çeşitli biçimlerde yarar sağlamakla 
görevli bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğümüzün bütçe teklifi, bu yıl, geçen yıldan 
yüzde 50 fazlasiyle 4.1 milyar liraya ulaşmış
tır. 

Devlet Su İşleri, geçen yıl, büyük su proje
leri arasında bulunan 6 barajın inşaatı arka ar

kaya tamamlanacak ve bir barajın inşaatı biti
rilme aşamasına ulaşılacaktır. 

Yeni tamamlanmış barajlar Akkaya (Bor), 
Devegeçi'di, Porsuk (Eskişehir), Hasanlar 
(Düzce), Karakocan (Kalecik) ve Kadıköy ba
rajlarıdır. Bu yıl içinde de Atikhisar (Çanak
kale), Tahtaköprü (Hatay), Karamanlı, Yal
vaç, Medik ve Çoğun barajları bitirilecek, Ka-
raçomak barajı ise bitirilme aşamasına ulaştı
rılacaktır. 

Bu yıl, yeni yatırımların da gerçekleştiril
mesiyle 710 milyon metreküb su depolanacak, 
758 bin hektarlık arazi sulanacak, 20 bin hek
tar arazi ile 84 köy taşkından korunacak ve bü
yük şehirlere 223 milyon metreküp içme suyu 
temin edilecektir. 

ıSaym Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
yurt ekonomisinde önemli yeri olan hampetro-
lümüzün kendi topraklarımızdan çıkarılması 
için gayret gösteren millî kuruluşumuz Türkiye 
Petrolleri A. O. arama çalışmalarına bu yıl hız 
verecektir. T. P. A.O.'nun 1973 yılında yapaca
ğı yatırımların tutarı 827 milyon lirayı bula
caktır. Petrol Reformu tasarısının kanunlaşması 
ile bu millî kuruluşumuz, birçok yönden güçle
necek "ve her türlü faaliyetinde daha geniş im
kânlara kavuşmuş olacaktır. 

Petrol Ofisi, akaryakıt ürünlerinin dağıtım 
ve satışı işinde başarılı bir hamle içindedir. Pet
rol Ofisinin, pazarlama hizmetlerini daha iyi 
bir şekilde yapabilmesi için gerekli mevzuat 
değişikliği, mümkün olan en kısa sürede ger
çekleştirilecek ve bu kuruluşumuz, Türkiye 
Petrolleri A. O.'nun gelişen rafineri kapasite
sine paralel olarak güçlendirilecektir. 

Petrokimya Anonim Şirketimiz, devamlı bir 
şekilde gelişme içindedir. Yarımca'da kurul-
•makta olan petrokimya tesislerinden Dodesil 
Benzol Fabrikası da işletmeye geçirilmiştir. 57 
milyon liraya malolan bu fabrika, sentetik de
terjan hammaddesi üretmektedir. Petrokimya 
tesislerinden, bu tesis sayesinde 22 milyon lira
lık döviz tasarrufu sağlanacaktır. Yarımca pet
rokimya kompleksi 1975 yılında tamamlandı
ğında her yıl. 1 milyar liralık döviz tasarrufu 
sağlayacak ve millî gelire 758 milyon liralık 
katkıda bulunacaktır. 

Kamu kesimi içindeki bütün petrol kuruluş
larının bir sektör holdingi haline getirilmesine' 
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ilişkin çalışmalar, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı ilkelerine uygun olarak bu yıl içkide ta
mamlanacaktır. 

Metal madenciliği yapan güçlü kuruluşumuz 
Etibauk, proje maliyet bedelleri tutarı 4 milyar 
liraya yaklaşan büyük yatırımları gerçekleş
tirmek çabasındadır. Etübank, bu yıl 937 mil
yon liralık bir yatırım yapacaktır. Etibank'm 
uygulamaikta bulunduğu projeler tamamlandı-' 
ğm'da yılda yaklaşık 100 milyon dolar döviz ve 
500 milyon liiralık katm'a değer sağlanacaktır. 

Şaym Başkan, sayın milletvekilleri, Türki
ye Kömür İşletmeleri Kurumumuz, kömür üre
timini artırmak için büyük çaba göstermekte
dir. Yaz aylarında alman tedbirlerle linyit üre
timinde 570 bin tonluk bir artış sağlanması ve 
'dağıtımındaki aksaklıkların geniş ölçüde gide
rilmesi, bu kış mevsiminde, vatandaşlarımızın 
geçen seneki gibi büyük sıkıntı çekme'lerini ön
lemiştir. Kömür üretim bölgelerinde çok güç 
şartlar altında fedakârlılkla çalışan işçilerimiz 
ile teknik personelimize, bu vesileyle huzurla
rınızda teşekkür etmek istiyorum. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, yeni 
plân dönemi içinde 2.3 milyar liralık yatırım 
yapacaktır. Bu yatırım hacmi, İkinci Plân dö
neminden yüzde 64 oranında daha büyüktür. 
Kurumun, özellikle Afşin - Elbistan bölgesinde 
bu plân döneminde hizmete so,kulacağı açık iş
letme, 20 milyon tonluk üretim kapasitesiyle 
dünyanın en büyük işletmeleri arasında yer 
alacaktır. 

Taşıma gideri erinden t&samıf sağlamak, 
daha ucuz kömür verebilmek amacııyle dağıtım 
ve iletim tesisleıümizıi ve tedbirlerimizi gelişti
receğiz. Ayrıca, yeni kömür yatakları işletme
lerimizi Erzurum, Erzincan ve Maraş gibi böl
gelere kaydıraralk, bölgesel ihtiyacın karşılan
masına çalışacağız. 

Aziz arkadaşlarım, müsaade ederseniz, 
sözle rimin burasında sayın parti sözcüsü ar
kadaşlarımın mütalâalarına bâzı noktalarında 
kısa kısa cevaplar arz etmek istiyorum. Sözle
rimin bu nok'tasıında, değerli parti sözcüsü ar
kadaşlarımın Bakanlığımız hizmetleri ve naçiz 
şallısını için göstermek lûtfunda bulundukları 
kadirşinaslık için yürekten teşekkürlerimi arz 
ederim. 

I Değerli bir maden uzmanı olan Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü arkadaşım, gerçekten, bir-

I takım dikkâte d'eğcr teknik izahat verdiler. Bu 
.teknik izahatı teknisyen arkadaşlarımın, dik-

I katle inceleyerek istifadeye çalışacaklarını tah
min ediyorum. Hiç şüphesiz, bu derece teknik 
bir 'konuyu bütün lütfettikleri teferruat içeri
sinde münakaşa etmek imkânı, hele zaman ba
kımından yoktur. Ama tekrar ifade edeyim ki, 
ifade buyurdukları birtakım mütalâalar tek
nisyenlerin dikkatine tarafımdan götürülecek
tir. Ümit ederim ki, bu görüşmeleriniz, onların 

I hizmetlerini daha iyi yapma/lan yönünden yar
dımcı olur*. 

Değerli arkadaşlarım, sayın arkadaşımın 
I öteden beni üzerinde hassasiyetle durduğu şist 
I lavuarı meselesi 'konuşmasında yer aldıı. Bu bir 

teknik meseledir. Bunun fizibil olduğuna dair 
raporlar Bakanlığın dosyalarında vardır. Ko-

I 'misyonda da arz ettiğim gibi, meselâ; T. K. İ. 
Fen Heyeti Müşaviri Gürbüz Fmdıkgil'in, Eı 'eğ
il Kömür İşi etmeleri Müessese Müdürü Ahmet 
Bet'iberoğlu'nun ve aynı işletmenin Grup Mü-

I dürü Rauf Acar'ın, aynı işletmenin Lavuarlar 
Müdürü Yakup Keskin "in imzaladıkları ve bu 

I tesisin rantaibl olduğuna ilişkin bir rapor var. 
Bana tevcih ettiğiniz bir yazılı sorudan, bu
nun hilâfına raporların da bulunduğunu öğ-

I renm'iş bulunuyorum. Esasen bu konu Bakan-
I lukta taıhikikait mevzuudur. Tahkikatı yapan mü

fettişler bunun fiziibil olup, olmadığını tespit 
için bilirkişiye başvurmak ihtiyacını belirtmiş
ler ve bilirkişilere vâki itirazlar, veısair prose
dür dolay isiyle tahkikat henüz bitmemiş. Bitti-

• ğincle, gerçekten bu tesis fizibil ise mesele yok, 
değil ise sorumluları hakkında elbette gereken 
yapılır. 

Aziz arkadaşımın yine beyanlarında yer 
alan ve çelişki olduğu iddiasına mesnet göster
diği iki beyanımı kınaca ele almak istiyorum. 
Arkadaşım diyor ki : «Bakan, yazın kömür sı
kıntısı olmayacağını söyledi. Halbuki Maden 
Kanununun görüşülmesi sırasnnda, eğer bu ted
birler alınmazsa ileride çok sıkıntı çekeriz.» E, 

I bu bir çelişkidir.. Hayır. Bu bir çelişki değil
dir. 

Size şunu ifade edeyim : Balkanlı'k, bu yıl 
kömür sıkıntısı çekmemek için yazın olağanüs-

J tü gayret göstererek, geçen yıla nazaran 500 
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küsur bin ton istihsal fazlası sağlamıştır. Bunu, 
Bakanlığın fedakâr işçileri ve mühendisleri 
sağlamıştır. Teşekkürü onlara borçluyuz. An
cak, bu gayretin tesiri görülmüş ve bu yıl he
pinizin bildiği güb'i, kömür sıkıntısı) gecen yil
ki kadar feci olmamıştır. 

Size bir rakam, vereyim ; Mayıs 1971'den, 15 
ŞübaJt 1972'ye kadar Ankara'da kömür talep 
eden vatandaş]arımızın toplam kömür sa'tın al
ma miktarı 3ıl6 155 ton, bu yılın aynı döne
minde, bizini vatandaşa teslim ettiğimiz kömür 
342 128 ton. Demek ki, geçen yılkı talepten 
eok daha fazlasını bu yıl teslim etmişizdir. An
cak, vatandaşlarımız kömür sıkıntısının kış or
tasında kendilerine neye mal olduğunu daha 
evvelki yıllar gördüğü için, daha fazla talepte 
bulunduklarından 10 bin ton kadar bir açık 
dolayısryle belli sürelerde taleplerin sıraya ko
narak karşılanmasına çalışılmıştır. Yalnız, bü
tün Türkiye'ce s'a'bıt olan b'ir gerçek vardır ki, 
bugün aldığımız tedbirler, özellikle dağıltı'm ted-
b'irlerimizdeikı ıslahat dolayısıyle vatandaşları
mız çlo'k daiha az sıkıntı çekmişlerdir. 

Aziz arkadaşım, kömür yıkanırsa büyük bir 
kâr sağlanamayacağı, büyük bir menfaat ola
mayacağı yolunda - yanlış anlamadıysam - bir 
mütalâa beyan etmişler... 

HÜSEYİN BAY TÜRK (Zonguldak) — Ben 
•mi?. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI NURİ KODAMANOÖLU (Devamla) — 
İfadenizi aynen okuyayım. 

«Bugün yapılan dumansız yakıt projesiyle 
yukarıda arz etliğim gibi hiç bir şey halledil
miş olmayacaktır.» 

Çok şey halledilmiş olacaktır. Çünkü, ku
rulmayı düşündüğümüz kömür, Seyitömer kö
mürleridir ve benzerleridir. Seyitömer kömür
leri % 4'5'e kadar su ihtiva ettiği için, bu kö
mür kurutulmazSa sobada yakılaimıyor, kuru
tursak sobada yakacağız, bu bir. 

2. — 1 kg. kömür nakledersek, 4150 gr. su 
nakletmiş olacağız şimdiki haliyle; kurutursak 
450 gr. suyu nakletmeyeceğimiz için, hem kö
mürün yakıt değeri artacak, hem nakliye dü
şecek. Dolayısıyle Seyitömer kömürünü icabın
da Kars'ta yakmak imkânı olabilecektir. Bütün 
bunların faydası olduğu acıktır. Bu teknik nok
taları siz de bilirsiniz. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Bakan, ben «Neticeye faydası yök» dedim. 

BAŞKAN — Efendim, münakaşa şeklinde 
olmasın Sayın Bayftürk, rica ederim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODALMANOÖLU (Devamla) — Şu
nu ifade edebilirim : 

Türkiye'nin çelik sanayiinde daha çok kö
mür kullanması sebebiyle kokun yerini alacak 
olan kömürü şimdiden tedarik etmek için gay
ret göstermeliyiz. Bunun için de, başlıca yerli 
kaynağımız linyitlerimizdir. Bu bunu kurut
mak ve kok yerine ikame etmenin ilk adımıdır 
ve biraz evvel arz e'ttiğim faydayı sağlar. 

İkinci adımı ise, bundan karbönize ederek, 
kok elde etmeye ealışmaktur; bu da araştırma 
safhasındadır. 

Yine arkadaşım, «Duyduğumuza göre ru
tubetini çıkartmak için bir firmaya ihale» den 
falan söz etmektedir. Duyduklarınız yanlıştır. 
Henüz yapılmış bir ihale yoktur. Bu, etüt edi-
lecek'tir, fizibilite raporları elde edilecek ve bu 
tesislerin finansman kaynakları sağlanacak; 
ondan sonra Devletin usullerine göre ihale edi
lecek, bu ihaleyi kimin ve hangi şartlarla ala
cağı şimdiden bilinemez. Belki bu bahsettiğiniz 
firmalar bunu alabilir, ileride belki de başka
ları çok daha elverişli şartlarla talip olurlar, 
onlar alabilir. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa
yın Bakan, şimdi bir ön anlaşma yok mudur? 
Zaibıtlara geçmesi bakımımdan söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, rica ediyorum 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMıANOĞLU (Devamla) — Ya
pılmış bir ihale yoktur. 

Şimdi değerli arkadaşım, yine sözlerimin bir 
yerinde, çok eski yıllara ait arızalardan da 
eleştiriler yapıyor, beni sorumlu tutuyor, 1967 
lere 1963 1ere ait arızalar... 

iHÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Bun
dan sizi sorumlu tutmadım Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Ta
biî bunları geçiyorum. Sanıyorum, niyeti bu 
arızaları işaret etmekten ibarettir. Yalnız bir 
şeyi arz edeyim : 
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«P>u yıl istihsal edilen kömür fazlasıı, g'eçen 
yıl depoda kalanlardır. Yoksa sizin aldığınız 
tedbirlerden değildir.» diyor. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 
200 000 ton fazla var depoda. 

jENERJÎ VE TAiBjİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ IvODîAİMiAİNOĞLU (Devamla) — 
Şimdi şunu ifade etmeliyim : 

Hiç şüphesiz Hükümetler birbirlerinin hiz
metlerini, başarılarryle ve kusurlarıyle devra
lır. Bunun ne kadarının geçen yıldan kaldığı
nı, şu anda bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum: 
Bu yıl tarafıniDzdan olağanüstü gayretler gös
terilerek, kömür istihsali artırılmıştır. 

:Değerli arkadaşlarını; Sayın Adalet Partisi 
sözcüsü arkadaşım, «Elbistan Afşin projesinin 
ne durumda olduğunu» sordular. Umumî ko
nuşmamda anaçizigileriyle cevap verdim. Bura
da elimde daha uzun bilgiler vardır. Fakat öy
le sanıyorum ki ; bundan sonra Köy İşleri Ba
kanlığı Bütçesinin görüşüleceğini biliyorum ve 
Sayın Başkanlık, mümkün olduğu kadar soru
lardan yazılı cevap verilmesini, «mümkün gör
düklerinizi yazılu veriniz ki, o bakanlığın büt
çesi için de vakit kalsın,:» buyurdukları için; 
izin veıiderse bu elimdeki notları buradan 
okumayayım, kendilerine yazılı cevap olarak 
arz edeyim. 

Aynı soruyu bir sayın arkadaşım da sor
dular; kendilerine birlikte cevap vermek im
kânını bulacağımı sanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; ıhu Mecliste zabıtlara 
geçtiği için kısmen cevapladığım ve bir Ikısmı-
na değinmediğim. (bir noktayı tekrar cevapla
mak istiyorum. 

Sayın Eeevit, konuşmasının bir yerinde, 
bir eski Müsteşarımızın da isminden bahsede
rek, «görevden alınan zevatın, genellikle gö
revlerini yaptıkları ve hattâ millî çıkarlara uy
gun davrandıkları için, menfaat çevrelerinin 
menfaatlerini 'bozduğu için, bütün bu 'başarı 
ve gayretlerine rağmen, görevlerinden alındık
larım» iddia ediyorlar. 

Şimdi takdir buyurursunuz, bu ağır bir 
iddiadır. Evvelâ şunu söylemeliyim: Bu iddi
anın burada delilleri olsaydı, delillerini mu-
kalbil mütalâalarımla değerlendirmeye çalışır 
idim. Sadece delilsiz bir iddia olarak beyan' 
edildiği için, bu ithamı reddederim. Bu me

murlar, tamamıyle hizmet ile ilgili sebeplerden 
ötürü görevlerinden alınmışlardır. 

Ama haklı olarak, şunu sormak ihtiyacını 
da duyuyorum: 

Bu memurlar bu görevlere minelfcadim gel
miş imi idiler? Hayır. Bu görevlere, yine bir 
başka arkadaşımız tarafından, görevinden alı
nanların yerine geldiler. Şimdi hatırlayalım, 
bu memurları tayin eden arkadaşımız kimleri 
görevinden aldı: O zamanki Müsteşarı görevin
den aldı. O zamanki Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı Genel Müdürünü görevinden al
dı. Petro - Kimya Genel Müdürünü görevin
den aldı. Türkiye Elektrik Kurumu Genel Mü
dürünü görevinden aldı. Etibanfc Genel Mü
dürünü görevinden aklı-. Petrol Ofis Genel Mü
dürünü görevinden aldı. Benden çok daha 
kısa süre hizmet verdiği halde, bunları göre
vinden aldı. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Temizlemiş. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, rica ede
rim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Evet, bu sizin açınızdan «temizlemektir». Bu
na bir diyeceğim yok. Ama şunu arz edeyim... 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Yanlış an
laşıldı Sayın Bakan, o mânaya değildi.. «Orta
lığı-düzeltmiş» demek istedim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Şimdi değerli arkadaşlarım; ben ta başından 
beri, «Burada kendini savunamayan memur 
.arkadaşlarımızın görevlerinden alınmalarıylıe 
ilgili tartışmaları burada yapmayalım, temen
nisinde pekçok 'defa bulundum, hatırlayacak
sınız. Bunun sebebi şudur: Bâzı gerçekler ve
ya bilgiler vardır ki, buradan açıklanması 
doğru değildir, bunlar sicil unsurlarıdır, ka
palı kalmalıdır. 

İkinci neden, bu tip tartışmalar Danıştay da 
yapılırsa, daha sıhhatli değerlendirimeler olur. 
Ama buna rağmen, değerli arkadaşlarım sürekli 
olarak burada, ISaym Eeevit'e katılarak, bu 
memurların görevlerinden alınmaları nedenleri
ni tartışmaya beni mecbur ediyorlar. Hattâ 
o derece mecbur ediyorlar ki; kendilerinin doğ
ru zannettikleri birtakım ağır ithamlarla bir
leştirerek yapıyorlar. Şimdi ne yapacağız ya-
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ni, susacak mıyız? Yanlış olduğunu bile bile, 
bunlar doğru mu diyeceğiz? 

Şimdi bakınız, ben size şunu sormak, da
ha doğrusu kemdi 'kendime sormak istiyorum. 
Günkü bu kamu oyunda konuşulduğu zaman, 
Yüce Meclis de, kamu oyu da bunu sormuştu. 
Şimdi, Sayın Topaloğlu çok kısa zamanda bu 
kadar genel .müdürü, müsteşarı hepsini işten 
çıkardığı zaman, memurların haksızlığa uğra
masından endişe duyan arkadaşlarımız nerede 
idiler, sordular mı bunun sıebebini ve Sayın 
Topaloğlu da bunun sebeplerini ve hesabını bu 
kürsüden verdi •mi? Hayır, sustular. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Beyin 
Kabinesi idi o. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Şimdi o zamanki görev değiştirmeleri mubah; 
ama sonra yapılan görev değiştirmesi mek
ruh... Bu olmaz. Acaba, o zamanki görev de
ğiştirmelerinin haklı olduğunu ispat edecek bil
gilere, belgelere sahip mi idiler? Ben bunun 
hilafını bilgi ve belgelerle kendilerine sundu
ğum zaman, ne muamele yaptılar? Kaildi ki, 
Sayın Topaloğlu bu arkadaşlarımızın bir kısmı
nı, kendi içtihat ve anlayışlarına aykırı dü
şüncede oldukları için ayırdığını söylemiştir... 
(A. P. 'Sıralarından, «Bravo», «bravo» sesleri) 
Ama bunların yanlışlığını ben ço ikiyi bilirim. 
Bir memur onu idare ıeden bakanın siyasî ka
naat ve inançlarını paylaşmak mecburiyetinde 
değildir. Bir memur, Anayasa içinde kalmak 
,'kaydiyle kendi içtihat ve anlayışını muhafaza 
leder. Bir memur bu kanaat ve içtihadını hiz-
ımetine sirayet ettirirse suç olur ve bu suç tes
pit edilirse sade görevden alınmaz, maMae-
meye de verilir. 

TURGUT ARTAO (Kars) — Sen nasıl alı
yorsun şimdi... 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Bıen şimdi siyasî içtihatlarına bakarak değil, 
hizmetle ilgili eylem ve işlemlerine ve kalitele
rine bakarak aldım. (A. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri). 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sen burada 
söyleyeceksin ama Danıştaya gidiyorlar, gaze
teler yazıyor. 

BAŞKAN — Sayın Artaç, rica ediyorum 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Ama, şimdi anlıyorum ki, ıbu aldığım arka
daşlar birtakım siyasî içtihat ve kanaatlerin
den ötürü himaye edilmek istenmektedir.. 

KEMAL GÜVEN (Kars) — Sizi neden al
dılar müsteşarlıktan?. 

BAŞKAN — Efendim, bu münakaşaların 
yeri burası değildir, Danıştaydır, rica ederim 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU .(Devamla) — 
Ben rica «diyorum, bu tartışma.. 

KEMAL GÜVEN (Kars) —- Sizi ineden al
dılar müsteşarlıktan Kodamanoğlu ?. 

BAŞKAN — Rica ederim 'Sayın Güven. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Türk idare hayatında sön olsun. Memurları 
burada tartışmayalım. Balkınız bir .arkadaşı
mız.. (C. H. P. sıralarından, «Sen de tartışıyor
sun» sesleri).. Mecbur ediyorsunuz beyefendi
ler.. Bir arkadaşımız, «Temizlendi» diyor. E» 
şimdi temizlendi ithamına mâruz kalan memur-
larımızm, yıllarca bu Devlete hizmet etmiş 
memurlarımızın şu kürsüden çukıp, arkadaşlar,, 
«biz temizlenecek insanılar değiliz», diyemeye
ceklerini bile bile bunu söylemek insaflı olur 
mu? 

Şimdi oturup, onların da şerefinden, göre
vinden aldıklarımın da şerefinden ve haysiyetle
rinden sorumlu olan Bakan sıfatıyle beın size 
birtakım şeyler söylemeye mecbur kalmamalı
yım. Bu memlekette Danıştay var... Bakınız; 
ben, Petrol Ofisi Genel Müdürü arkadaşımın' 
Danıştaydan tehiri icra kararı hitam buluncaya 
ikadar asaleten tayin yapmadım. Yanılmışsam 
görevine iade edeyim diye. 

Şimdi benim ricam şudur; bir siyasî hayat 
yaşıyoruz. Doğrudur. Bunun içinde birbiri
mizi eleştireceğiz, vazifemizdir. Eleştirileri
mizde zamam zaman sert olacağız, haklı ola
cağız, haksız olacağız. Bunlar, siyasî haya
tın alışageldiğimiz tezahürleridir. Fakat bu: 

siyasî mücadelelerimize memurları karıştırmak 
yanlıştır. Çünkü memurlarımızı zedelemekte
yiz. Bir gün, benim veya başka arkadaşları-
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mıın görevinden aldığı insanlar tekrar göreve 
davet edilirken, bunu siyasî tartışmanın işine 
'karıştıranlar o arkadaşlarımızın yeniden görev 
almalarım engellemek durumunda kalabilirler. 
Yapmayalım. Temenni ediyorum ki; memur
ları karıştırdığımız ısiyasî mücadele metodu 
burada bitmiş olsun ve bundan sonra memur
larla ilgili 'tartışmaları yetkili merciler önün
de yapalım. 

Hiç şüphesiz Devlet idaresinde 'ehliyet ve 
değeri olan memur, görevinden alınmakla 
hizmet ıctmek imkânını kaybetse bile şahsî iti-
'bar ve istikbâldeki hizmet şansını kaybetmez. 
Bunu ben kendi hayatıımda yaşamışımdır, bunu 
görevinden alınanlardan, tekrar görev teklif 
(ettiklerimin, hana, «teşekkür ederiz biz şimdi 
daiha mesut bir hayaitın içindeyiz» diye reddet
melerinden bilirim. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, 
KEMAL GÜVEN (Kars) — Sen de müste

şarlıktan ayrıldın Bakan oldun. 

BAŞKA N —Rica ederim... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, en ağır şekilde itham edeceksiniz, en öl
çülü cevaba tahammül etmeyeceksiniz. Bunlar 
siyasî hayatımızın zabıtlarına kaybediliyor, 
bunların hesabı seçimde görülecek. (A. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri) Şimdi meselâ benim 
elimde yine görevden lalınmış bir arkadaşımızın 
kendi imzası ile neşrettiği .bir yazıda öyle pa
sajlar var ki, bunları okuımak kimin hayrına
dır bilmiyorum.... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Okuyacaksın oku, okumayacaksıan ne söylü
yorsun.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica edeyim 
efendim. Aslında ıbunlar bütçe dışında kalan 
konular oluyor. Yetkilerinizi kullanmışısınız, 
'bunların mıerciî başka yerdir.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Değerli Başkanım, hiç şüphesiz arzu etmedi
ğim birtakım cevapları vermekte okluğumu ben 
de hiliyorum. Faka... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Bakan, tahrik ediyorsun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Fakat bir genel konuşmanın metni içerisinde 
şimdi aynen okusam sizin de razı olmayacağı
nız sebep ve saiklerle hi'rtakım memurları gö
revden aldığım iddiası herhangi ibir şahıs tara
fından yapılsa belki önemsenmeyebilir. Ama 
bir lideriniz tarafından yapılırsa ibunuin bir 
önemi vardır, bir ağırlığı vardır.. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Bir parti, Mec-
ılisi terk etti bu yüzden. 

BAŞKAN — ISaym Ok, rica ediyorum, Sa
yın Ok. 

MUSTAFA OK '(Manisa) — Meclisi terk et
ti Adalet Partisi, hatırlasanıza.. 

YAŞAR AK AL (ıSamsun) — Ne konuşu
yorsunuz, bilmiyor musunuz sanki?. 

BAŞKAN — Sayın Ok, size hitalbediyorum 
Beyefendi... Sayın Akal.. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Meclisi terket-
ti Adalet Partisi, bir lider balhseitımiş de tnıe ol
muş yani.. 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Kahraman Maraş) 
—. Ceva'bmı almalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ok, Sayın Akal.. (De
vamlı «gonk vurma»), (C. H. P. sıralarından, 
«Gürültüler») 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım... 

NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başkan, 
ismi in d e n b ah s edi l'iy o r.. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ok, zaitıâlinizi 
kastetmedim efendim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Türkân Akyol, 
Ankara Hastanesinin Başhekimini değiştirdi di
ye Adalet Partililer Meclisi terk etti. 

BAŞKAN — Efendim, mutlaka yüksek ses
le mi ikaz etmem ılâzraı, mutlaka müeyyide mi 
uygulamam lâzım Beyefendi... («Gonk vurma-? 
lar») 

MUSTAFA OK (Manisa) — Gür evinden 
-alındı diye terk etiler işte.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Hak
kınız yok böyle sual sormaya. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sizin ikazınız 
üzerinde durmadı devam ediyor. 

BAŞKAN — Hâlâ devam ediyorsunuz, siz 
de devam ediyorsunuz bakınız.. Sayın Baka-
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nım, zaten vaktiniz çok daraldı.. Lütfen gö
rüşmenizi imkân dahilinde bitirmeye gayrete 
ediniz efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
Nİ NURİ K0DAMAN0ĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, büyük yatırımcı kuru
luşları sinesinde toplayan Bakanlığın 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun, özellikle teknik 
hizmetler sınıfında yarattığı bilinen huzursuz
luktan büyük zarar görmüştür. Söz konusu ka
nunun uygulaması ile mağdur duruma düşmüş 
teknik eleman kadromuzdan bâzı ayrılmalar ol
muş bu zamanla maalesef artmıştır. Bugün 
kamu sektörünün yetişmiş tecrübeli ve liya
katli teknik personelinden bir 'kısmını kaybet
tiği acı bir gerçektir. Ne var ki, Sayın Ada
let Partisi Sözcüsü arkadaşımın dediği gibi 
«bundan bu durumu düzeltmekle görevli Hü
kümet şikâyet etmemelidir» buyuruyor. Benim 
şikâyetim; daha evvelki tedbirlerin1 acı mah
sûlünü derlememdendir. Ama bu Hükümet 
elinden geleni yapmıştır.. Neşrettiği kanun 
kuvvetindeki Kararname ile birtakım intibak 
güçlüklerini düzeltmiş ve yakında Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri için neşredeceği Kararname 
ile daha büyük bir ferahlık yaratacak yeni ted
birler ilân edecektir. 

Buna rağmen milletimizin bu yüce kürsüsün^ 
den büyük bir yurtseverlik duygusuyla çok 
•müşkül şartlar altında görevlerini başarıyla 
sürdüren teknik elemanlarımıza, başta yöneti
cileri olmak üzere teşekkür ve takdirlerimi ifa
de etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, size çok daha geniş 
izalhat vermeyi arzu ederdim, ne var ki vaktin 
darlığı dolayısıyle, her ne kadar Bakanlar için 
sınır konmamış olsa bile Bakanlların beiil öl
çüde izamlı davranarak daha sonraki konuşa
caklara da imkân vermesini bilmeleri gereğine 
uyarak mâruzâtımı 'burada bitiriyorum. Ce-
vaplayamadığım hususlarda yazdı olarak hepi
nize en geniş bilgileri arz etmeye amadeyim, 
tekrar bütün parti sözcüsü arkadaşlarıma, ken
di adına konuşan arkadaşıma, tenkit, temen
ni ve mütelâaıları için teşekkürlerimi arz edi
yorum ve hepinizi saygı ile; selâmlıyorum. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — <Saym Bakan, bir dakikanızı 
rica ediyorum. Muhterem arkadaşlarım bu 

bütçe münasebetiyle Başkanlığa birçok soru 
tezkeresi intikal etmiş bulunmaktadır. Tah
min ediyorum ki bunların sadece okunması bir 
saate yakın zamanımızı alacaktır. Ayrıca Sa
yın Bakan, Başkanlığın da ricasına, telkinine 
uyarak bu soruşları yazılı olarak cevaplandıra
cağını ifade etmiş bulunmaktadır. Bunlarını 
burada okunması münhasıran zapta geçmesini-
sağlamaktan ibaret kalacaktır. Aslında.. («Ya
zılı olsun» sesleri) bu soru tezkerelerinin so
ru önergesi mahiyetinde işleme konması alaca
ğınız cevapların, iki günlük bir gecikmesini tev
lit edebilecektir. Bu itibarla şayejt müsaade 
lederseniz bu soru önergesinde isimleri bulunan 
arkadaşların isimlerini teker teker okuyarak 
İçtüzüğün soru önergesi ile ilgili maddesi ge
reğince işleme tâbi tutulmasını oylarınıza: sunu
yorum. Kaıbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Teşekkür ederim efendim, Sayın 
Başkan size de teşekkür ederim efendim."" 

ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 
Ben burada sorduğum suali.. 

BAŞKAN — Yazınız gönderiniz efendim. 
ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 

Sayın Başkanım, benim burada sorduğum 
suali 4 ay evvel Bakana soru olarak sordum, 
henüz cevap alamadım. 

BAŞKAN — Efendim o Bakanlığın takdiri. 
ABDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 

Sayın Bakana sordum, 

BAŞKAN — Sayın Bakanlığın takdiri 
efendim o süre ama biz Meclis olarak sorunuzu 
en geç üç gün zarfında Bakanlığa intikâl etti
ririz efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan-
nım benim ki bir tavzih olacak, zannederim 
usul gereğince suallere takaddüm eder. 

BAŞKAN — Tavzih, neyin tavzihi efendim ? 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Ba

kan benim bir sözümü yanlış anladılar, kısaca 
izahat vereyim, bu husus zapta da geçti. 

BAŞKAN — Şimdi efendim müsaade eder
seniz böyle bir usul yok, ben sizin o cümlenizi 
tavzih edeyim. Siz «temizlik yapıldığı» 
şeklindeki beyanınızı Sayın Bakanın anladığı
nın tersi mânada ifade ettiğinizi söylediniz. 
Bu da malûmunuz duyuldu efendim, o da 
zapta geçti. 

— 189 — 



M. Meclisi B : 68 25 . 2 . 1973 O : 2 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAE BA
KANI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — 
Sayın Başkan, yanlış anladığım için özür 
dilerim, demek ki, yanlış anlamışım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Ba
kan. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Ben eşekkür ederim efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla
rım, soru tezkeresi veren arkadaşlarımın isim
lerini okuyorum sadece. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — 
Zapta geçmesi bakımından okunması lâzım
dır. 

BAŞKAN — Oyladım beyefendi, karar aldı 
Yüce Heyet, 

Sayın Aküzüm, Sayın Müderrisoğlu, Sa
yın Aygün, Sayın Avcı, Sayın Budak.. 

ISAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Doğan, bir işlem yapı
yorum efendim, kesemem arada, Sayın Musa 
Doğan, Sayın Zekeriya Kürşad, Sayın Seydi-
beyoğlu, Sayın Baytürk, Sayın Müderrisoğlu, 
Saym Adıyaman, Sayın Rona, Sayın Hasan 
Çetinkaya, Sayın Kumova, Saym Yenipmar, 
Sayın Hüdai Oral arkadaşlarımızın soru tez-
ikercleri alman karar dairesinde işlem göre
cektir. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Be
nimki iki tane idi. 

BAŞKAN — Okudum efendim. 
CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Sa

yın Başkan benimkini okumadınız. 

BAŞKAN — Sayın Okyayüz okunmadı mı? 
Ben herhalde intikal ettirdim ilgili arkadaş
lara. Saym Okyayüz arkadaşımızın da soru 
tezkeresi Başkanlığa gelmiştir efendim. 

OSMAN HACIBALOĞLU (Tokat) — Be
nimki de Bakana intikal etti, sizin elinize gel
medi aynı muameleye tabi tutulmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Tabi tutulacaktır efendim. 
(C. H. P. sıralarından bizim de sualimiz var 
sesleri.) Efendim gönderiniz, bütün gelecek 
soruları İçtüzük hükümleri gereğince işleme 
koyacağım. Yüce Heyetiniz de bu istikâmette 
karar almıştır esasen, 

Efendim son söz Saym Yazıcıoğlu'nundur, 
buyurunuz efendim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Saym Baş
kan, C. H. P'ne vâki isnat sebebiyle ve aynı 
zamanda şahsımdan da bahsedilmek suretiyle 

bâzı sözcülerin isnatta bulunduklarını tespit 
etmiş bulunuyorum. Bunlar zapta geçmiştir, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim sataşmadan 
mı söz istiyorsunuz Sayın Oral? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen onu, saym hatibe söz 
vermiş bulunduğum için, yazılı olarak bana 
(belirtiniz, inceleyeyim efendim. 

Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, saym arkadaşlarım; çok hızlı 
konuşmak zorundayım özür dilerim, sürem 
kısa. 

Plânda kalkınma sanayie dayandırılmış
tır. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ise, 
sanayileşmenin temeli olan enerji ile ilgili 
'etkinlikte bulunur. Sürükleyici olan sanayiin 
kalkınmasını, uygun fiyatla ve bol, kesiksiz 
enerji sağlanmasına bağlıdır. Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı Türkiye'nin kalkın
masında hayatî bir önem taşır. Sanayie kay
nak yaratma bakımından, madenilerin ve 
petrolün ulus yararına kullanılacak şekilde 
düzenlenmesi gerekir. Enerji Bakanlığının 
önemli görevlerinden biri de budur. Bunla
rın dışında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının, Türkiye'nin tarım alanında verimli
liğin artması için, sulama işlerini de daha 
iyi bir düzen içine sokması gerekir. Bugün 
sulama işlerinde yeni yatırımlara girileme-
nıektedir. Devlet Su İşleri artık yeni büyük 
işler ve yatırımlar yapma gücünü büyük öl
çüde yitirmiştir. Melen Hükümeti iş başına 
geleli, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğında, yukarda belirttiğim sorunlar çözüle
ceği yerde bir cadı kazanı gibi kaynama var
dır. Örgüt personeli içinde güven ve huzur 
başarının en önemli etkenidir. Melen Hükü
metinin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, 
kişisel politikasına gelecek hazırlamak ve 
yer yapmak duygusu ile çeşitli politik oyun
ların içindedir. Daima millî petrol politika-
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sini savunan bir genel müdürü görevinden 
almıştır. Elektrik enerjisinin öz kaynaklara 
dayanmasını içtenlikle savunan bir genel mü
dür çirkin iftiralarla önce gözaltına, oradan da 
ıSukıyönâtim Mahkemesine verilmiştir. Sıkıyö
netim Savcılığının beraet isteği ve mahkeme 
heyetinin oybirliği ile beraet kararı vermesi, 
Aslkerî Yargııtayın da onaylaması gerçekleştiği 
halde tertipçiler amaçlarına ulaştılar ve itibar
la çalışma yerlerini ellerine aldılar ve sayın ge
nel müdür yerine getirilmedi. 

•Bir Adalet Fantisi sözcüsü arkadaşım, bura
da, bugün bu kürsüde, «Doğru veya yanlış, sı
kıyönetimin gözaltına aldığı bir kimse o ma
kamda duramazdı» dediler. Eğer bu ölçüyü ge-
niişletirS'dk ve herkese uygularsak zararlı çıka
cakların kimler olduğunu iyi hesaplamalıyız. 
Askerî Yargıtaym beraet ilâmları elinde bulu
nan bir kişinin müktesep hakkının kendisine 
verilmiş olması suç mudur? Milyonlar harcana
rak yetiştirilmiş şerefli bir genel müdürün iş
siz bırakılmasından özel bir haz mı duyulacak-
tır? Bir müsteşar 'muavini, müsteşar hakkında 
şahsına geldiği söylenen iftiralarla dolu seviye
siz bir mektubu, müsteşar haikkmda tahkikat 
açılmak üzere Teftiş Kuruluna havale ediyor. 
Hiyerarşik kademeyi aşan bu davranış Sayın 
Bakana ilgililerce şikâyet edildiği halde ve ya
salara göre cezalanması gerekirken el sürülmü
yor. 

Öte yandan 6 - 7 aydır kamuoyunda söyle
nen, yakılan siyasal partilerin gruplarında ele 
alınmış olan ve doğrudan Sayın Bakanın şah
sını hedef alan, bir yanı ile İngiltere'deki Pro-
fumo olayına benzeyen konudan Sayın Bakanın 
sıyrılmasını bekliyoruz. Özellikle müsteşarın 
odasının tefrişi için Elektrik İşleri Etüt İdare
sinden son olarak 30 000 Türk lirası harcana
rak sekreterlik odasının tefriş edildiği ısrarla 
söylenmektedir. Yanlış anlaşılmasın, yüksek 
sorumluluk mevkiinde bulunan kişilerin bu se
viyede yıpratılmasını asla iyi karşılamıyoruz. 
Kapalı olarak ifade etmeye çalıştığım bu ko
nuyu Sayın Balkan artık temizlemelidir, kesip 
atmalıdır. Koca Türkiye'de bu işi basan ile yü-
rütecdk başka kimse yok mudur? Bütün bun
lar bünyede büyük yaralar açıyor, jurnaller yü
rüyor. Jurnalcilere verilen değer, göraldüfkçe, 
itibar kazandırdıkça, hızlanıyor; Abdülhamit 

devrini aratacak ölçüyü aşıyor bazan. Bu or
tamda memleketin sanayileşmesi ve buna daya
lı olan kalkınma da askıda kalıyor. 

Sayın arkadaşlarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı ile ilgili başka konulara da 
değinmeden önce Sayın Bakanın bu kürsüde 
yaptığı konuşmalara değineceğim. Sayın Bakan 
bu kürsüde, bütçe görüşmeleri sırasında, kendi 
mantığına göre bâzı konuları eleştirdiler. Bir 
noktada Sayın Bakanın bâzı olayları hatırla
masını, lütfen, kendisine salık veriyorum. Bu
rada oturduğumuz zaman C. II. P. nin Niğde'
den kaç oy alabileceğini, Güven Partisinin ne 
kadar alabileceğini; hangi zeminin kuvvetli ol
duğunu söylemişler midir? 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, rica ediyo
rum. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Peki Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Biraz önce Sayın Balkan görü
şürken bu konulara giriLmcmesini rica ettiğim 
sırada siz, en çok reaksiyon gösterenlerden bi
risi idiniz efendim. 

(NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Arz edeceğim efendim, ama büyük tahriklere 
buradan hedef olduk. 

BAŞKAN — Şu halde siz de devam ediniz, 
isterseniz. 
. NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Bakan bu kürsüden susuzluğa nasıl çare 
bulacağını, ışıksızlık sorununu nasıl çökeceğini 
petrol sorununu ve kendi sorumluluğu altında
ki memleketin çolk ciddî soranları hakkında ne
ler düşündüğünü, nt gibi tedbirler akmayı ta
sarladığını ağırbaşlılıkla bu Yüce Meclise ve 
kamuoyuna açıklayacağı yerde, ulusal artıktan 
yararlanarak masıl milletvekili olduğunu, o par
tinin kontenjanından Bakan olup partisinden 
istifa ettiği halde o bakanlıkta nasıl oturduğu
nu unutarak, içinin dinmeyen hırsını yansıtı
yor. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, Sayın Yazı
cıoğlu size hitabediyorum efendim; kürsüde 
şahsiyet yapmayınız rica ederim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Yalan 
söylüyorsunuz; zapta geçsin diye söylüyorum. 

'BAŞKAN —• Efendim, rica ediyorum Sayın 
Baıkan. Efendim şahsiyat yapmayınız, şahsiyat 
yapıyorsunuz Sayın Yazıcıoğlu. 
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NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Ben bir partinin milletvekiliyim Sayın Başkan. 

BALKAN — Evet biliyorum. 
OTBİ OELTK YAZICIOĞLU ('Devamla) — 

•Saksımıza yönelltiljen bir konuda elbette burada 
açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Efendim, yani Sayın Bakanın 
kontenjandan milletvekili olduğu şahsiyat de
ğil. midir'? • 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ıDevamla) — 
Sayın Başkanım, Saym Baıkan, Bakan olarak 
cılklığı bu kürsüyü kişisel dertlerini dökmeye 
kııllanmasa idi, ben de böyle konuşmazdım. Sa
yın Bakan meslefetaşmıdır; Saym Bafkan malte-
nıatik öğretmenidir, bendeniz psikoloji öğret
meniyim. Mesleğimin gözü ile Sayın Bakanı çıotk 
ciddî inceliyorum. Sayın Bakan da bir Ecevit 
fobisi vardır; ondan kurtarmak için kendisini 
iyi bir inceletmeye tabi tuttum. 

•IiAŞKAN — Efendim rica ediyorum; bu 
kürsü, pisilk'olojik tahlillerin yapılmasıyle ilgi
li kümü değil, rica ediyorum. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanıım, konuma geliyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, mem
leketin elektrik sorunlarını, memleketin kömür 
sorunlarını, halledecek, haJkm uygun fiyatla ve 
zamanında, gücü oranında harcama yaparak kö
mür almasını sağlayacak tedbirleri almalıdır. 
Bu kürsüden, ayrıldığı partiden çektiği ıstırap
ları söylem emelidir. Sayın Enerji Bakanı şunu 
bilmeli ki, kömür şehirliye ve kasabalıya verili
yor ; köylüye kömür verilmiyor. Köylü tezek ya
kıyor, çiftlik gübresini harcıyor; köylü odun 
yakıyor, orman tahribolııyor. Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı, eski müsteşarı, yeni 
müsteşarı, eski genel müdürü, yeni genel mü
dürü çekiştireceği yerde bunları düşünmelidir. 

•Saym arkadaşlarım, kasabalar ve şehirler 
elektriği İller Bankasının yardımı ile parasız al
maktadır. Köylü, 1312 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine göre asgarî dörtte birini ödeyerek 
sağlamaktadır. Böylelikle, Anayasanın öngör
düğü vatandaş arasındaki eşitlik prensibi, otur
ma yerlerine göre değişiyor mu? Köyde oturan 
domek ki, katkıda bulunacak, şehirde oturan 
bedava, alacak. 

ıSayın arkadaşlarım, bu çözümlenmelidir. 
Saym Bakan bu dertlere eğilmelidir. Sabahtan 

beri burada Saym Bakanı, 1,5 saatin üzerinde 
dinledik, yurt sorun] arının içine giremedi. De
vamlı falan adamın, filân adamın şahsiyeti ile 
uğraştı. Ben bunu eleştirdiğim zaman, Saym 
Başkan, haklı olarak ortalık karışmasın diye 
müdahale ediyorlardı. Hak veriyoruz. 

ıSaym arkadaşlarım, köylü ile kasabalı ve 
şehirli yasalarda ve uygulamada eşit tutulmalı
dır. 

Saym arkadaşlarım, süremin bitmesine çok 
az kaldığı için birçok sorunlara değinemiyo
rum. Ancak şunu belirtmek istiyorum; bugün 
Türkiye en çok güçlüğü Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı ile ilgili konularda çekmekte
dir. Türkiye ışıksızdır; Türkiye ışıksızlığı gün 
geçtikçe artacaktır. Türkiye susuzdur; bilim 
adamlarının raporları da bunu gösfteriyor, tah
minler de bunu gösteriyor; bugün bir parça 
yağmur yağdı diye hepimizin yüzü güldü. Tür
kiye zehir içindedir; büyük kentler şehirleş'miş-
tir, havaları kirlenmiştir. Saym Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Balkanının, ileride hangi partide yer 
almasını sağlamak için, burada politik zemin 
hazırlaması için değil, Türkiye'nin bu acı dert
lerine çare bulması için çalışmasını bekliyoruz. 

iSaygılar sunarım. (O. II. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Saym Oral sataşma ile ilgili 
tezkerenizi almış bulunuyorum. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Tezkerenizi 2 kısma bölerek 
mütalâa etmek mümkün. 

Birinci kısımda, Enerji ve Taibiî Kaynaklar 
Balkanı Saym Kodamanoğlu'nun 12 Mart son
rası Cıımıhuriyet Halk Partisi politikasını yer
diğini... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ye yöneticileri
ni burada açıkça yerdiler. 

B'AıŞKAN — Yerdiğini ifade ediyorsunuz. 
İkinci kısımda da Adalet Partisi sözcüsünün 

saksınızdan bahsettiğini ifade ediyorsunuz. Şah
sınızdan olan hangi kısımla ilgili efendim? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Şöyle arz ede
yim bunu efendim. 

«Bu arada ilk Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Balkanı Saym Hûda i Oral'm, basına intikal eden 
bir beyanına da temas etmeden-geçilmeyeceğiz. 
Cumhuriyet Halk Partisi elektrik ithaline kar
gı imiş. Saym Kodamanoğlu'nun «En pahalı 
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.'elektrik, olmayan elektriktir.» beyanına yürek
ten 'katılıyoruz.» diyerek, burada benim konuş-
ımanıı kendi açılarından izah ederek, benim asıl 
'maksadımı aşan... 

BAŞKAN — Yani şunu öğrenebilir miyim 
•efendim? Siz o 'beyanınızda enerji ithaline ta
raftar olmadığınızı beyan etmediniz mi ? 

HÜDAİ ORAL (benizli) — Arz edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — 'Hayır efendini, rica ediyorum. 
Evvelâ bu soruma eevap verin; onu ben takdir 
edeceğim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Efendim, şimdi 
bu konuşma, enerji ithaliyle ilgili olarak yapı
lan bu konuşmanın hangi sebepler altında ya
pılmış olduğunu ifade etmeden, doğrudan doğ
ruya bir itham Çeysi olarak burada ele aldılar. 
Ben kısaca ifade edeyim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ora!, Sayın Ba
kanla ilgili paragrafı özetliyorum. 

Sayın Balkan birtakım belgeler, tarih, numa
ralar, zalbıt tarihleri zikrederek bir tahlilde bu
lundular. "Aslında bir siyasî parti sözcüsünün, 
diğer bir siyasî partinin, bir bakanın, görüşle
rini ve hattâ programlarını eleştirdiği bu Mec
lisimizde çok görülmüştür. Şayet 'Sayın Baka
nın okuduğu şjeylerin aksini iddia ediyorsanız, 
bunu tetkik... 

HÜDAİ OBAL (Denizli) — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Aksini id
dia ediyorsanız, benim bunları incelemeni lâ
zım. Bu zabıtları getirtmem, Sayın Balkanın 
okuduklarına uyup uymadığını tahkik etmem 
lâzım ki, bu asgarî 1 saatlik zamana vabeste
dir. Bu itibarla 'bu kısınılaki iddanızı, sarih ve 
İçtüzüğün anladığı mânada hemen işleme koya
cak mahiyette ve şıekilde göremiyorum. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Baş
kan şunu söyleyeyim... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; bir daki
ka, bitireyim. 

•İkinci kısımla ilgili 'iddianızı da, sorduğum 
sualle siz vuzuha kavuşturmuş bulunuyorsunuz. 
Bir beyanat vermişsiniz, bu beyanatın özü, bu 
'meselede olduğu üzere, enerji ithaline karşı ol
duğunuz fikridir. Bunun nedenleri size gör© 
ayrıdır, başkalarına göre de ayrıdır. Bunu da 
•bir 'sataşma olarak telâkki etmiyorum. Şayet 

direniyorsanız oylamaya talbi tutacağım efen
dim. 

HÜDAİ ÖRIAIJ (Denizli) — Sayın Başkan, 
yalnız bir kısmını ele aldınız. Cumhuriyet Halk 
Partisinin enerji politikasından bahsedildi ve 
Cumhuriyet Halk Partisi devrine girildi Sayın 
Bakan tarafından; 'zabıtlarda var. 

BAŞKAN — Var efendim, evet. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Balkan, 

Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini itham 
etti, 12 Marttan ve istifa sebeplerinden bahset
mek suretiyle ağır bir ithamda bulunarak çe
kildi. 

BAŞKAN — Efendim müsaade ediniz, bu it
hamlar, bu cevaplar karşılıklı birtakım ihtar 
cezalarına kadar giden sataşmalar içerisinde 
vâki oldu. Bu itibarla ben bu isteğinizi İçtüzü
ğe uygun görmüyorum Sayın O rai. Direniyor
sanız oya koyacağım efendim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Şöyle direniyo
rum Sayın Başkan. 

Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımızın konuş
masındaki hususlar var. Biz, bugüne kadar ge
len ve enerji darlığına sebebiyet veren sorum
lular bir yana itilerek, memleketin enerji ithal 
edilecek duruma getirilmesindeki durumu eleş
tirdik ve bu ithalin Türk sanayiine olan olum
suz etkileri üzerinde durmuştuk. Buna neden 
karşı olduğumuzu ifade etmiştik. Bunları da 
söylemek ve açıklamakta takdir edersiniz ki... 

BAŞKAN — Bunları anlıyorum efendimi, 
Başkanlık kanaatini belirtmiştir, direniyorsu
nuz.... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Direniyorum. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Oral'm saflaş
ma ile ilgili iddiasını gerekçesiyle arz etmiş bu
lunuyorum. Sayın Oral direnmektedir; sataş
mayı kabul edenler lıitfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Yeterlik önergesini okutuyorum efendim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Yeterlik aley
hinde söz istiyorum. 

ıSaym Başkan yeterlik aleyhinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Okutayım efendim önce yeter
liği. 
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Sayın Başkanlığa 

Enerji Bakanlığı bütçesi üzerinde yelteri ka
dar konuşulmuştur kifayeti arz ve" teklif ede
rim. 

Kahraman Maraş 
Veysi Kadıoğlu 

•MUSA DOĞAN (Kars) — Yeterlik aleyhin
de. 

BAŞKAN — Sayın Doğan aleyhinde buyu
run. ' 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Efendim, aley
himde ben istedim; bendeniz aleyhinde söz iste
dim. Okutayım yeterliği ondan sonra dediniz. 

•BAŞKAN — Şimdi efendim balkınız, istedi
niz kabul ediyorum. Ancak, dkunmadan istedi
niz. Bazan öyle oluyor ki, Sayın Oral, yeterlik 
önergesi yazılı olarak geliyor, arkasından ya
zılı olaraik yeterliğin aleyhinde söz isteniyor. 
Ben nasıl takdir ederim bunu? Lütfen bana yar
dımcı olun. 

HÜDAİ ORAL ((Denizli) — Israr ettim bir
kaç defa. 

(BAŞKAN — Okunmamıştı. Okunmadığını 
da ikaz ettim, size duyurdum efendim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Baş/kan, 
yeterlik aleyhinde birkaç defa söz istedim. 
okunuyordu, yine söz istedim. 

Şimdi eğer maksadınız söz vermemek ise, 
yani... 

'BAŞKAN — Hayır, öyle bir maksat taşımı
yorum. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Duydunuz, bü
tün arkadaşlarım da duydu. 

BAŞKAN — Duyduğumu ifade ettim efen
dim. Tanık göstermeye lüzum yok. 

HÜDAİ ORAL' (Denizli) — Cumhuriyet 
Halk Partisine eğer söz vermemeyi öngörüyor
sanız, maksadınız bu ise bunun gayet tabiî ye
ri var. Tutumunuz halkkmda söz istiyorum Sa
yın Biaşıkan. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Tutumu
nuz hakkında ben de söz işitiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi okunduktan 
sonra özellikle sizin tarafınıza batotım, arkanız-
daikilerle meşguldünüz Sayın Oral. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hayır efendim, 
söz istedim diye size bakıyordum. 5 defa söy
lemeye mecbur muyum efendim 1 
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«Yeterlik önergesini okutuyorum» dediniz, 
«Söz istiyorum» dedim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Doğan. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

aziz arkadaşlar; yeterlik önergesine itibar etme
yelim. 

Yeterlik önergesine itibar etmeyelim ki, Tür-
kiyemizin büyük mevzularını kapsayan Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçesini eni
ne boyuna eleştirelim. 

' Yeterlik önergesine itibar etmeyelim ki, 
Eruh'ta, Doğu ve Güneydoğu Anadolunun ya
kacak ihtiyacını karşılayacak bir kömür rezer
vi vardır; oysa Eruh - Şırnak arasındaki 40 ki
lometrelik yol yapılmamıştır ve bu işletme, kö
mürün kilosunu civar bölgelere 85 kuruşa sat
maktadır ve bu kömür Rize'ye kadar gitmekte
dir, bunları ifade edebilelim. 

Yeterlik önergesine itibar etmeyelim. Yur
dumuzun çoğu bölgelerinde maden ve petrol 
aramaları vardır. Meselâ benim seçim bölgem 
olan Tuzluca'da, Ruslara mümasil bir sahada 
petrol aranmasına 5 sene evvel başlanmıştı. Bir 
gün denmiştir ki, «Burada petrol yok.» Sonra 
•denmiş ki, «Macaristan'dan büyük sondaj ma
kineleri getirereik tekrar faaliyete geçeceğiz.» 
2 sene sonra denmiş ki, «Emareler müspettir, 
hemen bu sene faaliyete geçeceğiz.» 3 sene, 5 
sene geçiyor hâlâ bir emare yok. 

Yeterlik önergesine itibar etmeyelim. Eri
van ovasına mümasil olan Sürmeli - İğdır Ova
sının 26 bin hektar arazisinin sulaması hâlâ 
mefluç bir durumdadır. Ruslar ovadan azamî 
istifadeyi görmekteler, biz bu tarafta hâlâ ova
nın 20 bin hektarlık kısmını sulamamafetayız. 

Yeterlik önergesine itibar etmeyin M, bu 
sahada müstahsil ekmeden biçmeden sulama pa
rası ödemektedir, bunu Bakanlığa izah edelim. 

Yeterlik önergesine itibar etmeyelim. Posof 
ilçemizin kurulduğu tepenin altına kadar yak
laşarak Ruslar maden kömürü aramalarını de
vam ettirmektedirler. Bu hususu defalarca ko
misyonlarda ve Bütçe - Plân Komisyonunda Sa
yın Bakana, ilgililere ikaz ederek, rica ederek 
söylediik; hâlâ bir şey yclk. 

Sayın arkadaşlarım, müsamahanıza sığmı
yorum. Yeterlik önergesini kabul etmeyelim ki, 
Türkiye'nin bugün gübre meselesi de ya/kıtla 
ilgilidir, biraz evvel bir arkadaş bunu izah et
ti, bu işi enine boyuna tartışalım, 
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Söz verdikleri için Sayın Başkana tteşekkür 
eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Oral, tutumum hakkın
da söz istemiştiniz, buyurun efendim. 

HÜDAI ORAL (Denizli) — Değerli arkadaş
larım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı gibi, 
memleketin ekonomik ve sosyal kalkınmasında 
(büyük önem taşıyan bir Bakanlığın bütçesini ko
nuşuyoruz. 

Grup sözcüleri arkadaşlarımız görüşlerini be
lirli zaman içinde ifade etmeye çalıştılar. Bu 'ara
da 'Sayın Bakan da görüşlerini ifade etti ve dün, 
mensup olduğu, hattâ icraatından dahi 'sorumlu 
bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi devrini ağır 
bir şekilde, yöneticileri dahil, bu kürsüden hak
sız yere itham eddbildi. Bütçe ile hiç alâkası 
olmadığı halde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
na baka baka,. bu itham ve isnatta bulunabildi. 

Sayın Başkan bu itham ve isnatların yapıldı
ğını açıkça, açık seçik tutanaklara geçen bu duru
mu, kendileri de tespit ettiler. Tespit etmemele
ri mümkün değildi. Böyle olduğuna göre, «Bir 
saat benim tutanakları tetkik etmem gerekir.» 
şeklindeki görüşlerini haklı bulmaya ve İçtüzük 
hükümlerine göre hukukî bir mesnede dayandır
maya imkân yoktur. Eğer her Meclis Rei'svekili-
miz ve Başkanlık Divanını işgal eden arkadaşı-
mız, bir konu konuşulurken bir saat, ilki saat tet
kik etmem gerekir diye, bu kadar açık sataşma, 
itham ve isnat karşısında o sataşmaya mâruz 
kalan gruplara söz vermeme cihetine giderlerse, 
takdir (buyurursunuz ki, o zaman İçtüzük hüküm
lerini doğrudan doğruya kendileri ihlâl etmiş du
ruma gelirler. 

Değerli arkadaşlarım, ben 'söz almakta diren -
sevdim ve burada Parlâmentonun çoğunluğu ha
zır bulunmuş olsaydı, bu kadar az kişi bülunma-
saydı, bana sataşmadan dolayı söz verilmediği 
zaman ne olacaktı? 0 zaman bütün sorumluluk 
Heyeti Umumiyenize değil, Başkanın kendisine 
raci olacaktı. Çünkü, bir saat tehir ediyorum de
dikten sonra, bir saat sonra dahi söz vermeyebi
lirdi ve bir saat sonraki konuşmalarının nasıl bir 
açıdan değerlendirilebileceği de bizim için belli 
değildi. 

BAŞKAN — Bunu anlayamadım Sayın Oral? 
HÜDAI ORAL (Devamla) — Bir saat sonra

ki değerlendirmenizin olumlu veya olumsuz ola

cağı konusunda bir görüşe sahip olmamız müm
kün olmadığı için, o yönden ^söylüyorum; nasıl 
sonuçlanacağı bizim için bilinemez idi. 

Değerli 'arkadaşlarım, geçenlerde aynı şeiklde 
bir konu, yine Başkanlık Divanınca aynı şekilde 
sonuçlandırıldı. 

Şimdi şunu ifade ediyorum; adımdan bahse
dildiğini ifade ettim, kişi olarak; Sayın Adalet 
Partisi Sözcüsü elektrik ithali ile ilgili bir konuya 
değindiler. Bu konuda asıl maksadımı aşan, be
ni orada bir nevi isnada taibi tutan konuşmasının 
gerekçesinin o olmadığını ifade etmek suretiyle, 
elektrik ithali ile ilgili görüşümü ifade edecek 
idim. Kaldı ki, o görüşü ben Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına yapmış idim; basına verdi
ğim demeç öyle idi. 

Şimdi bundan dolayı grup adına söz istiyo
rum, bunu bir sataşma olarak Sayın Başkan, de
ğerlendirmiyor. Kaldıki, diğer konuşmalar o ka
dar ağır bir duruma girebiliyor ki, burada 
«Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun genel ener
ji politikasını tenkit» adı altında, en büyük talih
sizlik, en büyük çelişki bir sayın bakan tarafından 
yapılabiliyor. Öyle bir »balkan ki, yıllarca Cumhu
riyet Halk Partisi içinde çalışmış ve Cumhuriyet 
Halk Partisinden ayrılmış olan bu baka'nın itha
mına karşı biz cevap veremeyecek duruma gctiri-
löblliyoruz. 

İHSAN A T A Ö V (Antalya) — Sayın Baş
kan, nasıl söyleyebilir bunu? Tutumunuz hak
kında ben de söz istiyorum, 

BAŞKAN — Saym Oral, Sayın Oral, be
nim tutumum hakkında görüşeceksiniz. 

İHÜDAÎ ORAL (Devamla) — Ona geliyo
rum efendüm. 

iSayın Başkan böyle konularda, saatlerce 
burada konuşma imkânı olan Sayın Bakan ko
nuştuktan sonra, yalnız Sayın Bakanım belirli 
isnat etmiş olduğu konuları ele alarak bize bu
rada cevap vermek imkânını tanımış olsalardı, 
sanıyorum ki, hem içtüzük hükümlerini en iyi 
bir şekilde uygulamış olacaklardı, hem de ken
dileri hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bunun tarafsız hareket etmediği yolundaki gö
rüşleri kuvvetlenmiş olmayacaktı, 

Netice itibariyle sataşmadan dolayı buraya 
çikan sözcünün sözlerini, eğer sataşmamın hu
dudunu aşmışsa, o hududu aştığı için konuşma
sını ta/hdÜt etmek, kısıtlamak Başkanlık Diva
nının yetkileri cümlesindendir. 
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tin kuvvetlendiğini ifade ettiniz. Ben, Cumhu
riyet Halk Partisi G ruhunun kanaati bu şekil
de ise, ona da saygılıyım. 

Efendim, yeterlik önergesini oylarınıza su-
jıuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul e dil misti r. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

Bölokn 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 5 188 744 
BjAŞKiAN — Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 2 103 859 
BlAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kalbul edilmiştlir. 

111 Maden, enerji ve yakıt kay
naklarının işietilmesinin sağ
lanması 402 255 235 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmeyentar.. Kaibul edillmişitlir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
Malî transferler 111 806 240 
BlAŞKAN — Kabul edenler... 
E tmey enliler.. Kaibul edıifllmiiışttliır. 

ISaym Başkanın bu kadar geniş yetkileri var 
iken, bu sataşmayı bir saatlik, iki saatlik veya 
oylama gibi bazen olumsuz sonuçlara ve takdi
re iktiran edebilecek bir duruma götürmesinin 
tarafsızlıkla bağdaşmadığımı söylemek sure
tiyle üzüntülerimizi ifade ediyor ve Sayın Baş
kanın bundan böyle bir saatlik bir tutanak tet
kikine lüzum olmayacak kadar açık olan konu
larda hangi partiden, hangi milletvekili olur
sa olsun, bu milletvekili arkadaşlarımıza söz 
vermesinin İçtüzüğün âmir hükümlerinden ol
duğunu ifade ediyorum. Demokratik hukuk 
devletinde, İçtüzük hükümlerini uygulamayan 
parlamenter rejimlerde, demokratik hukuk dev
leti kuralılarının ululandığından söz edileme
yeceği intibaını verecek b'ir uygulama içinde 
bulunuılm aması gerektiğini bir kere daha ifade 
eder ve üzüntülerimizi de saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Oral, konuşmamızda, Sa
yın Bakanın Grubunuzu, Partinizin, ileri gelen 
şahsiyetlerini ciddî şekilde eleştirdiğini, haksız 
şekilde eleştirdiğini ifade ettiniz. 

Müşahedem o ki, zatı âliniz grup sözcünüzün 
'konuşması esnasında Genel Kurulda yok idiniz. 

ıIIÜDAl ORA.L (Denizli) — «Bileştiril» de
medim efendim. 

BAŞKİAıN — Bir dakika efendim, ben sizin 
sözünüzü kesmedim, kaldı ki, sizin benim sö
zümü kesmeye hiç hakkınız yok. 

Sayın Baytürk görüşürken siz burada yok 
idiniz. Sayın Baytürk'ün Sayın Balkana yönelt
tiği tenkitlerin ve hatltâ. sataşmaya varan ko
nuşmalarının şahidi olsa idiniz, tarafsız da ka-
laibikeydiniz, Bakanın konuşmalarını belki bir 
sataşma niteliğinde görmez idiniz. 

Diğer hususa geliyorum; ben, «Bir saatlik 
zamana ihtiyacım var.» demedim size. Dedim ki, 
şayet Sayın Bakanın kürsüde belge olarak ifa
de ettiği hususların doğru olmadığını iddia 
ediyor iseniz, bunları araştırmak için o tarihli 
Cumhuriyet Senatosunun, Millet Meclisinin 
zalbıtlarmı bulmam, incelemem gerekir; bunun 
da ancak bir saatlik zamana vabeste olalbile-
ceğini ifade etmiş idim. Siz de Sayın Bakanın 
•okuduğu belgelerin gerçeğe aykırı olduğu id
diasında bulunmadınız veya bulunamadınız. 

Tarafsız hareketim hakkında Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun bir kanaatimden bahset
tiniz ve bugünkü davranışımla da bu kamaa-

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi : 1/738; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/137) (Millet Meclisi S. Sayısı : 831) 
(D 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1973 yılı Bütçe tasarısının maddeleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelerini okutuyorum : 

(1) 831 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanun tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1973 malî yılında yapacağı hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re, 4 102 648 063 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN 
B'ölüım 
(Prog.) 

Cetvelini okutuyorum efendim: 

Lira 

101 Genel yönetim 65 950 011 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Dstek hizmetleri 258 366 994 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

103 Makine ve teçhizat satmalma 
destek hizmetleri 406 826 257 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Sulama ve taşkın koruma te
sisleri işletme hizmetleri (İş
letme) 136 779 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Baraj, büyük sulama ve içme 
suyu tesisleri yapımı (Büyük 
su işletmeleri) 2 820 273 444 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

113 Sulama, taşkın kontrolü, dra-
naz ve kurutma tesisleri ya
pımı (Küçük su işleri) 141 328 972 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

114 Yardımcı hizmetler 17 268 055 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 255 854 928 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi kabul ettiğiniz cetveliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, 4 102 648 063 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelini okutuyorum efen
dim : 

Gelir 
türü 

B - CETVELİ 

Lira 

2 Vergi dışı gelirler 112 407 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 Özel gelirler 3 990 241 063 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi kabul ettiğimiz cetveliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 neü maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce 1973 malî yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6.. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kulla
nılmak üzere, bono ihracına yetki verilmesi 
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fık
rası hükümleri 1973 malî yılında uygulanmaz. 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gere
ğince Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kul
lanma ve endüstri suyu temini maksadıyle giri
şilecek taahhütlerin tutarı için, .aynı kanunun 
1 nci maddesinde gösterilmiş bulunan azamî 
taahhüt hadleri, dış yardımlardan temin olunan 
proje kredileri için 1973 malî yılında uygulan
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik sant
ralleri inşası dolayısiyle yerlerinin değiştirilme
sine zaruret hâsıl olacak kara, demiryollarının 
varyant, yol köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde 
ulaşımın süratle sağlanması amacıyle hava alan
larının inşa, ıslâh ve tevsii, baraj ve göl sahala
rında kalan akaryakıt boru hatlarının varyantı 
için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi
ne konulan ödenekten lüzumlu görülecek mik
tarın Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri Ba
kanlığı ve Karayolları bütçelerine bağlı (A) işa
retli cetvelin ilgili projelerine aktarmak için 
gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. Projelerde yer alan proje kredilerinden 
bu işlerde kullanılacak miktarın, Bayındırlık 
Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı ve Karayol
ları Genel Müdürlüğüne devri için gereken iş
lemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile 
kamu tüzel kişileri, dernek ve diğer kurumlar 

ile özel kişiler tarafından veya dış yardımlardan 
6200 sayılı Kanun kapsamına giren yeraltı, yer
üstü suları etüt, proje ve inşaat yaptırılması 
amacıyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde 
açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak 
özel projelere Maliye Bakanlığınca ödenek kay
dolunur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işin 
gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı iş
lemini beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili .proje 
ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. İşin 
bitiminde yapılan kesin harcamalara göre tahak
kuk eden miktarı ilgili projesindeki ödenekten 
harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye Ba
kın yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen 
kısımlar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları 
dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1973 tarihin

de yürürülüğe girer. 
BAŞKAN — Oyunuza, sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 ncu maddeyi okutuyorum. 
'Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkerele
ri (Millet Meclisi : 1/750; Cumhuriyet Senatosu 
: 1/ 138) (Millet Meclisi S. Sayısı : 836) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısının maddelerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde okutuyorum. 

(1) 836 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Pdtrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı 
Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığına 

1973 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(4 573 477) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri oku
tuyorum. 

Bölüm 
(Prog.). Lira 

101 Genel yönetim '" 1 399 168 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 1 024 822 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Petrol faaliyetleriyle ilgili 
hakların verilmesi, kontrol ve 
denetim hizmetleri 1 701 986 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 447 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi kabul ettiğiniz cetvelleriyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, (4 573 477) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri oku
tuyorum. 

Gelir 
türü Lira 

Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15 000 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

3 Özel gelirler 4 558 477 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi kabul ettiğiniz cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi oktuyorum. 
Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 1973 

malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. -

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika 

edilecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı 
sahiplerinden alınacak paralardan idarece gelir 
kaydı lâzımgelenler, bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelde gelir, diğer taraftan (A) işa
retli cetvelin ilgili program, altprogram, faali
yet veya projelerine Maliye Bakanlığınca öde
nek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci, maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım, bu suretle Devlet 

Bu İşleri Genel Müdürlüğünün, Petrol Dairesi 
Başkanlığının 1973 yılı Bütçe tasarıları, Mecli
simizin açık oyuna sunulmak kaydiyle, müzake
releri ikmal edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1973 
yılı Bütçesi kabul edilmiştir. Memleketimiz için 
hayırlı olmasını ve başta Sayın Bakan ve kıy
metli mesai arkadaşlarının başarılı uygulamala
rına komi olmasını Meclisimiz adına temenni 
ederim efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sağ 
olun Sayın Başkan. 

C. — KÖY İSLERİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Köy İşleri Bakanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanun tasarısı üzerinde müzakerelerimize 
başlıyoruz efendim. 

Bu bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin 
isimlerini okuyorum, arkadaşlarım. Grupları 
adına söz alan üyeler şunlardır: C. P. Grubu 
adına Sayın Güleç, A. P. Grubu adına Sayın 
Balcı, C. H. P. Grubu adına Sayın Kılıç, D. P. 
Grubu adına Sayın Değer; A. P. Grubu adına 
ikinci Sözcü Sayın Daldal. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımız şun
lardır: Sayın Okyayüz, Sayın Yazıcıoğlu, Sa
yın Tosyalı, Sayın Yenipmar, Sayın Ataman, 
Sayın Seydibeyoğlu, Sayın Kürşad, Sayın Doğan 
YO, Sayın Savcı. 

Sayın Daldal, ikinci konuşma hakkınızı ara
ya başka gruplar girdikten sonra mı, yoksa he
men birinci konuşmanın akabinde mi kullanmak 
istiyorsunuz ? 

MÜNİR DALDAL (İzmir) — Hemen aka
binde konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon ve 
Sayın Bakan yerlerini almışlardır. 

AHMET CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, Sayın Güleç yerine Grubumuz adına 
ben konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — O- halde söz sırası C. P. Grubu 
adına Sayın Sungur'undur; buyurunuz Sayın 
Sungur. 

C. P. GRUBU ADINA CELÂL AHMET 
iSUNGUR (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın 

1 milletvekili arkadaşlarım; Köy İşleri Bakan
lığı 1973 malî yılı bütçesi münasebetiyle C. P. 
Millet Meclisi Grubumuzun görüşlerini, tenkit 
ve temennilerini arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Bütçesini görüştüğümüz Köy İşleri Bakan
lığı, köylerimizi ve köylülerimizi, hızla kalkın
dırmak amaeiyle 4951 sayılı Kanuna dayanıla
rak 23 . 12 . 1963 tarihinde kurulmuştu. Bu 
hareket, her ne kadar o tarihte tenkitlere uğradı 
ise de, nüfusumuzun büyük bir çoğunluğunun 

I yaşadığı köylülerimizin hızlı kalkındırılması 
için isabetli olmuştur. Zira, geçen zamana rağ-

I men bu Bakanlığın değişen iktidarlarca da devam 
©tıtirilmesi, karardaki isabeti göstermektedir. 

Türkiye'nin kalkınması için, köyün ve köy
lünün kalkındırılması gerçeğinin bilinci içinde 
olduğumuzu belirtmek isteriz. Köylerimizin, ge
ri fakir olması yüzyılların ihmalinin sonucu 
olup, bu gerçeği yıkmak ve onun yerine haki-

I 'katen köylüyü .milletimizin, efendisi yapmak 
I amacı zamıanı gelmiş ve hattâ geçmiş bulun

maktadır. Plânlı dönemlerde ağırlığın bu hu
susa tanınması inancında olduğumuzu belirt
mek ve zabıtlara geçirmek isteriz. 

Büyük Atatürk'ün isteği olan muasır me
deniyet seviyesine yükselebilmek, ancak köy ve 
Iköylü davasının çözüm! enmeısiyle mümkün ola
bilecektir. Yolunu götüremediğimiz, içme suyu
nu temin edemediğimiz, okulunu yapamadağı-
mığ köylerimizin mevcudiyeti, bize yaşadığı
mız çağda Devlet olarak utanç duymamız için 
yeterli bir sebep teşkil eder inancında olduğu
muzu belirtmek istiyoruz. Tabiatiyle bu üzün
tülerimiz, bugünkü Hükümetin icraatıyla ilgili 
değildir. Zina, bu Hükümetin, bilhassa Köy İş
leri Bakanlığının başında bulunan Sayın Pro
fesör Necmi Sönmez'in tarafsız hizmet görme 
çabaları çalışmaları ve el attığı işlerdeki başa
rılarıyla iftihar ediyor, gerek şıahsı ve gerek
se çalışma arkadaşlarına teşekkürü bir borç 
(bildiğimizi belirtmek istiyoruz. 

Büyük hizmetler beklediğimiz ve ödevler 
verdiğimiz bu Bakanlığın, kuruluş ve görevle
riyle ilgili tasarının Millet Meclisinden biran 

I önce çıkarılmasını temenni eder, Hükümetin de 
bu konuda gayretlerini bekleriz. 

Sayın ^arkadaşlarım, köylerde yaşayan nü-
I fusumuzun büyük kısmı gizli ve açık işsizlikten 
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kurtarılmalıdır. Köylerdeki vatandaşlarımıza 
daha iyi bir geçim imkânı sağlayacak iş ve 
kazanç imkânları sağlanmadığı takdirde, köy
lerden daha büyük olan kasaba ve şehirlere 
hızlı akım. devam edecek, yeni yeni sosyal ve 
ekonomik güçlükler doğacaktır. 

Toprak dağıtımındaki adaletsizlik yurdu
muzda mevcudiyetini muhafaza etmektedir. Bu 
sebepten, gerçek Toprak; Reformu ve Zirai 
Reform kanunlarını bekliyor, ona ait görüşle
rimizi kanunun Genel Kurula gelmesine ve gö
rüşülmesine erteliyoruz. 

Bugüne kadar yaptığı çalışmalarla, aziz köy
lümüzün yanında ve gönlünlde yer alarak, var
lığını ve değerini ispat etmiş ve kamu oyuna 
ıkabul ettirmiş olan bu Bakanlığın hizmetlerini 
şükranla yadetmeyi bir vazife sayarız. 

Köy İşleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi 
münasebetiyle bu Bakanlığın çalışmaları ve 
bütçesi hakkındaki görüşlerimizi arz etmeden, 
kamu imkânlariyle - kırsal bölgede yaşayan 
vatandaşlarımızın kalkınma gayretlerini bir 
araya getirip, kalkınmanın nimetlerini tabana 
indirmenin önderliğini yapan bu Bakanlığa ve 
hizmetlerine emekleri geçmiş bütün arkadaş
larıma bir kere daha teşekkürü bir borç bili
rim. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, yüksek malûm
ları olduğu üzere, Köy İşleri Bakanlığı, köye 
yönelen temel altyapı hizmetlerinin ifasında ic
racı, köy toplumlarının 'kalkınma gayretlerinde 
destekleyici ve geliştirici, köye giden diğer 
hizmetlerin etki ve verimlerinin artırılmasında 
koordinatör olarak kurulmuş bulunmaktadır. 

Bakanlığın hizmetlerinin bu özelliklerini 
dikkate alarak, her bir hizmeti için görüş ve 
kanaatlerimizi sırasıyla arz etmeye çalışacağız. 

'Sayın arkadaşlarım, köylerimizin, özellikle 
'ekonomik nitelikteki en belirgin sorunları; top
rak ve tarımsal gelir dağılımındaki dengesizlik, 
işsizlik, tarımsal işletmelerdeki yapısal bozuk
luklar, örgütleşme sorunları, toprak ve su kay
naklarının dengesiz kullanımı ve geliştirilmesi 
ihtiyaçlarıyla, kırsal altyapı tesislerindeki nok
sanlıklar olarak belirlenmektedir. 

Köylerimizin, kasaba ve şehirlerle ve bir
birleriyle olan ulaşım ilişkilerinin gerçekleşti
rilmesi ve pazar ekonomisine geçişlerini hızlan
dırmak amacıyle, köysel altyapı hizmetleri 
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içinde, köy yollarının ve köprülerinin yapım ve 
bakım hizmetlerini özel bir önem ve öncelik 
taşımaktadır. 

Köy İşleri Bakanlığının fiilen faaliyete geç
miş bulunduğu 1964 yılı sonuna kadar ancak 
18 482 kilometre köy yolu yapılabilmişken, o 
tarihten bu yana, yeniden, yaklaşık olarak 
55 bin kilometre köy yolu yapılmıştır. Bugün, 
'köylünün istifadesine her an hazır, 73 bin kilo
metre köy yolu yapılmış olduğunu şükranla 
karşılıyoruz. 

Bakanlığın yapmış olduğu, bu çalışmanın, 
tahminlerin ve plân hedeflerinin kathekat üze
rinde görünmekte olduğu açık ve seçik olarak 
belirmektedir. 

Burada memnuniyetle ifade etmek istedi
ğim bir husus da şudur ki ; Türkiye'nin genel 
köy yolu ihtiyacının yaklaşık olarak •% 40'ı kı
sa bir zamanda tamamlanmış ve arta kalan kıs
mının ikmali de ilk 10 yıl içinde bitirilmek üze
re Bakanlıkça plânlanmış bulunmaktadır. Ya
pılan köy yollarının bakımı ve yeni yolların 
yapımı için, özellikle Üçüncü Beş Yıllık Plân
da öngörülen hedeflerin çok ötesinde bir ger
çekleştirmenin ve bunun uygulanması için yak
laşım politikaları ve araçlarının bulunması yo
lunda Bakanlıkça yapılan çalışmaları takdirle 
karşılamaktayız. Bilhassa Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın hazırlanması esasında sayın Bakanın ve 
arkadaşlarının gösterdikleri realist gayretler
den dolayı kendilerine şükranlarımızı sunarız. 

Burada Türk köylüsünün, kalkınma gayret
lerine kendi isteğiyle ve gönüllü olarak katıl
ması, bu isteğin bugün için güç ve yarın için 
umut verici şekilde gelişmiş olması ve bu istek 
gayretlerinde de Köy İşleri Bakanlığını önder 
ve bir güvenç kaynağı olarak benimsenmiş olma
sının başarılarda büyük etkisi olduğunu belirt
meyi yüksek huzurlarınızda bir vazife sayarız. 

'Sayın arkadaşlarım, insan yaşamanın asgarî 
ve tatmini mutlaka zarurî olan içme ve kullan
ma suyu ihtiyaçlarının köysel yerleşim birim
lerimizde giderilmesi yolunda Köy İşleri Ba
kanlığının yaptığı çalışmalar yetersiz olmakla 
beraber, bütçelerle verilen ödenek noksanlıkla
rına rağmen, yine takdir ve teşekkür ile karşı
lanacak seviyelere ulaşılmıştır. 

İfadelerimin yanlış anlaşılmamasını bilhas
sa istirham ediyorum. Yetersiz olan, büteeler-
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•deki ödeneklerdir. Ama, bu yetersiz ödenekle
rine rağmen Köy İşleri Bakanlığında değerli 
hizmet veren kişilerin ve bu Bakanlığa hizmet 
vermiş Bakan arkadaşlarımızın çalışmalarını 
şükranla karşılıyoruz. Şöyle k i ; yurdumuzda 
mevcut 65 200 köysel yerleşim biriminden 1964 
yılı sonu itibariyle yaklaşık olarak 16 000 ade
dinde yeterli içme suyu varken, o tarihten bu 
yana, yine plân hedeflerinin çok üstünde bir 
uygulama ile, Köy İşleri Bakanlığınca yeniden 
23 700 yerleşim birimi içme suyuna kavuşturul
muş bulunmaktadır. Arta kalan ve yaklaşık 
olarak 29 000 yerleşim biriminin, Üçüncü Plân 
dönemini kapsayan ilk beş yıl içinde içme suyu 
ihtiyacının giderilmesi hususunun plân hedefi 
olarak belirlenmiş bulunmasından duyduğu
muz kıvanç sonsuzdur. 

(Susuzluktan büyük ıstırap çeken Güneydo
ğu Anadolu Bölgesinin, içme suyu ihtiyacını 
giderecek tesislerin yapımının, ilk üç yıl için
de bitirilmesi amacıyle Bakanlıkça alman ka
rarı memnuniyetle karşılamakla beraber, şayet ' 
bütçeler imkân verecek olursa, sayın Bakanlık 
erkânından, bu tutumun Orta Anadolu mıntı
kası için ele yapılmasını bilhassa talesbetmeyi 
vazife saymaktayız. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; köyleri
mizin yol ve içme suyu tesislerinin kısa sürede 
ikmali, bunu takiben ekonomik gelişimin gerek
tirdiği girişimler için lüzumlu kaynakların ka
mu fonlarından ve bizzat köylünün kendi gü
cünden, yeterince ve yerinde kullanılabilmesi 
temel şart olmaktadır. Bu nedenle, köylerimizin 
yol ve içme suyu sorunlarının çözümlenmesi 
için, Bakanlıkça saptanan hedeflere belirli sü
relerle ulaşılmasını sağlayacak tarzda ödenek 
tefrik edilmesini istemekte ve beklemekteyiz ve 
bütçede verilen ödenekleri yetersiz gördüğü
müzü belirtmek istiyoruz. 

Yüksek Meclisin sayın üyeleri, tarımda bi
rim alandan elde edilen ürünün ve dolayısıyle 
köylünün tarımsal gelirinin artırılması amacıy
la Köy İşleri Bakanlığınca girişilen toprak ve 
su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarını da 
memnuniyetle karşılamakta olduğumuzu belirt
mek isteriz. Büyük: su kaynaklarından uzak bu
lunan tarımsal arazinin, küçük ve dağınık oldu
ğu köylerimizde ve özellikle orman ve dağ köy
lerimizdeki çiftçilerimizin tarımsal gelirlerini 

artırmak amaclyle girişilen küçük sulama işle
rinde hızlı bir gelişme, Bakanlık çalışmalarını 
tetkikimizde göze çarpmakta ve bundan da 
memnuniyet duymaktayız. Köy İşleri Bakanlı
ğının kurulduğu 1964 yılı sonuna kadar ancak 
67 bin hektar araziye götürmüş bulunan bu hiz
met, bugün 310 bin hektara ulaştırılmıştır ki, 
bu hususu da takdirde yâdetmeyi ve ifade et
meyi bir vazife sayarız. 

Devletçe tamamlanmış sulama şebekelerinde 
modern tarımı uygulama ve azamî ürün ve gelir 
seviyesine ulaşmak amacıyle yapılan sulama 
developmanı çalışmalarında da Bakanlıkça sağ
lanan başarı, keza memnuniyet vericidir. 1966 
yılı sonunda, yaklaşık 10 bin hektar araziye uy
gulanmış bulunan bu hizmet, bugün 120 bin 
hektara ulaşmıştır ki, bu da hizmet olarak 
memlekete getirilmiş güzide hizmetlerden biri 
olagelmiştir. Bakanlıkça yürütülen toprak mu
hafaza ve havza ıslahı, drenaj ve havza ıslahı 
konularında yapılan çalışmalar, keza tetkikle
rimizde memnuniyet verici görülmektedir. Bu
nu şurada ayrıca belirtmekte fayda görmekte
yiz ki, toprak ve su kaynaklarının geliştirilme
si konusunda çiftçinin teşkilâtlandırılması, tek
nik ve malî yönlerden desteklenmesi konuların
daki çalışmalarda çiftçinin, Devletçe getirilen 
hizmetlere katılması ve Devletçe yapılan yar
dımlardan yararlanarak kendi sorununu bizzat 
kendisinin çözümü yolunda girişkenliğinin art
ması süratle gelişmektedir. Toprak ve su kay
naklarının geliştirilmesi için uzun vadeli, stra
tejide ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
öngörülen hedefler ve ayrılan fonlar, ilk nazar
da memnuniyet verici görülmekle beraber, bu 
sorunun da daha kısa bir dönemde halli için 
Bakanlıkça girişilen yeni tedbirler, Türk çift
çisi namına yarma güvenle ve memnuniyetle 
bakabilmemiz kıvancını vermektedir. 

Bu hususta da temennimiz, köylü Devlet iş
birliği halinde yürütülecek bu çalışmalarda, 
Devletin, yeterli destekleme ve uygulama fon
larına bütçelerde öncelik ve ağırlık vermesi 
olacaktır. 

Saym Başkanım, sayın arkadaşlarım; köy 
ve köylünün ekonomik ve sosyal kalkınmasına 
yardımcı olmak, onları kendi sorunları etrafın
da örgütleştirmek, teşebbüslerini, teknik yoldan 
olduğu gibi, nakdî Devlet yardımı ve uygun 
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kredilerle desteklemek suretiyle Köy işleri Ba
kanlığınca yürütülen geliştirme çalışmaları ye
rinde olup, kalkınmanın, tabanda, köylerimiz
de başlatılması ve nimetlerinden sosyal adalet 
ölçülerinde yararlanılması bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Bu hizmetin temel politika
sı, Türk köylüsünün kendi kaderi ile başbaşa 
ikalına dönemini geride bırakarak, kalkınma 
plânlarından öngörülmüş hedeflere ulaşılmasın
da, plân uygulamasının kendi yönünden sahibi 
olmuş bulunmasına uygun düşmektedir. 

Köy İşleri Bakanlığının kurulmasından son
ra, köylerimizde bu Bakanlığın liderliği ile ku
rulmaya başlayan köy kalkınma kooperatifleri, 
kalkınmanın bir gerçek aracı olarak süratle ge
lişmekte ve kuruluş amaçlarına göre hizmet ve 
faydaları, günden güne arzu edilen seviyelere 
ulaşmaktadır. Bakanlığın hizmetlerinin bilhas
sa fakir dağ ve orman köylerine yöneltilmiş ol
ması, bizim için ayrıca bir memnuniyet kayna
ğı olmaktadır. 

özellikle, sayıları bugün 3 700 civarında -olan. 
köy kalkınma kooperatiflerinin, kuruluş, ida
re, projeleme ve uygulama teknikleri ve finans
man yönlerinden, yeterince ve mahallinde des-
teklenebilmeleri bakımından, 1973 yılı progra
mında da öngörüldüğü şekilde Köy İşleri Ba
kanlığına yeterli kadro ve bütçe imkânları ve
rilmesini daima zorunlu görmekte olduğumuzu 
belirtmek isteriz. 

Sayın arkadaşlarım, çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu uyarınca, 1971 yılı sonuna kadar, 
yaklaşık olarak 447 000 çiftçi ailesine 22 mil
yon dönüm arazi dağıtılmış ve köy tüzel kişi
likleri adına, yaklaşık 31 milyon dönüm mera 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. Topraklandırıl
mış bulunan ailelere, aynı dönemde, ortalama 
51 milyon lira, yıllık işletme ve onarım kredisi 
verilmiştir. Kredi miktarının, işletmeciliğin 
şartlarına yeterli hale getirilmesi ve Köy İşleri 
Bakanlığınca yeni bir politikanın uygulanması 
suretiyle, evvelce topraklandırılmış ailelere 
1972 yılı içinde yeniden 43 milyon liralık bir 
kredinin verildiğini ve 1973 yılı içinde de ayrı
ca 50 milyon liralık kredi açılacağını memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak, şu hususu 
belirtmek isterim ki, iskân hizmetleriyle, kırsal 
alanda iskânı düzenleme çalışmaları için 1973 
yılı bütçesiyle ayrılmış bulunan oclenek mikta

rını, bu hizmetlerin önemiyle orantılı ve yeterli 
germemekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli .arkadaşlarım; konuş
mamı burada tamamlarken, yüksek müsaade
lerinizde iki hususa daha kısaca değinmekte 
fayda görüyorum. Köy İşleri Bakanlığı, kuru
luşundan bu yana sekiz yıllık bir süre geçmiş 
olmasına rağmen, halen bir kuruluş ve görev 
kanununa kavuşturulamamıştır. Hizmetleriyle, 
Türk köylüsünün kalbinde yer etmiş ve yukarı
da arz ettiğim gibi, faaliyetlerini gerçekten tak
dir ettiğimiz Köy İşleri Bakanlığının, Yüce Mec
lisin gündeminde bulunan kanun tasarısının bir 
an önce kanunlaştırılmasını Grubumuzun bir 
dileği olarak gerek Yüce Başkanlıktan, gerek
se tüm parlamenter arkadaşlarımdan diliyor ve 
bekliyoruz. 

Diğer taraftan, Köy İşleri Bakanlığının, 
çiftçinin topraklandırılması, örgütleştirilmesi ve 
desteklenmesi, toprak ve su kaynaklarının ge
liştirilmesi, köysel iskânın düzenlenmesi ve kır
sal altyapının tesisi bakımından yaptığı araş
tırmalar, plânlamalar, uygulamalar ve bu hu
sustaki teşkilât gücü ile teknik bilgi ve tecrü
beleri dikkate alınarak, toprak ve tarım refor
mu uygulamalarında görev alacak temel kuru
luş olarak mütalâa ve kabul edilmesini temenni 
etmekteyiz. Bilhassa, bu hususta Sayın Bakan 
Profesör Sönmez'in bilgilerine ihtiyacımız oldu
ğunu belirtmeyi vazife saymaktayız. 

Aziz arkadaşlarım, Köy İşleri Bakanlığının 
1973 malî yılı bütçesi hakkındaki fikirlerimizi 
kısaca özetlemiş bulunuyoruz. Ancak, konan 
ödeneklerin, hizmetin gereği kadar olmadığını 
ve daha fazla ödeneklerle, daha hızlı hizmetler 
götürülmesi gerektiği inancında olduğumuzu 
belirtmek istiyoruz. 

Sözlerimizi burada bitirirken, Cumhuriyetçi 
Parti Millet Meclisi Grubu adına Yüce Meclise 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Balcı, buyurun efendim. 

A. P. GRÖBU ADINA İSMET HİLMİ BADCI 
(Tolkaıt) — Sayın Başkan, Yüce Türk milletinin 
iazıiz temsilcileri; sayın Köy İşleri Ba<kanı ve 
Balltanlığmm güzide mensupları; Adalet Partisi 
Millet Meclisi Grubu adına Köy İşleri Ba-
ıkanlığı 1973 yılı Bütçesi üzerindeOd gö
rüşlerimizi arz edenken, aziz milletimizin ka-
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yıtsız şartsız hâkimiyetinin tecelligâhı olan bu 
mukaddes kürsüden memleketimizin hakikî 
efendisi, gerçek sahibi köylülerimize derin 
saygı, derin sevgi ve gönül dolusu mııibabbet-
İcrimizi grulbumuz adına sunarız. 

Sayın milletvekilleri, Köy İşleri Balkanlığı 
Bütçesini önce fizikî bir 'tahlile talbi tutup ten
kit, temenni ve görüşlerimizi o esas ve o ger-
eJelk üzerinden değerlendireceğiz. 

Filhakika, Köy İşleri Bakanlığı, hizmetleri 
yönünden ele alındığında, ıteşjkilâıtı tetkik edil
diğinde görülür ki, muhatap geniş ve bir kitle 
(bizzat köylü; hizmetler, altyapı hizmetleri; 
çerçeve ise bütün vatandır. Sosyo - ekonominin 
geliştirilmesi, sosyal adaletin gerçek anlamında 
tahakkuk etmesi, bu 'teşkilâta ve dolayısıyle bu 
hizmetlere doğru ve eddıdî bir açıdan bakmakla 
mümkündür. 

'Nitekim, nüfusumuzun % 70'ini teşkil elden 
aziz köylülerimizin sorunları fizikî olarak tetkik 
edildiğinde; yol, okul, su, elektrik, toprak - su 
ilişkileri, ne yazıktır ki, değil arzu edilen sevi
yede, normalin altımda dahi tahakkuk edeme-
miıştir. 

Gerçekten köy ve köylü hizmetleri; Cunı-
huniyete kadar, Cumhuriyet devri, plânlı dö
nemler olarak, tetkik edildiğinde, bu hizmetle
rin demokratik nizaimm tahakkuk ve teessüs et
mesi ve o çığırın açılması ile başladığını görü
nüz. 

Adalet Partisi Grubunun görüşlü odur ki, zor 
günlere saklanan ve zor günlerde • hatırlanan, 
•Kafkasya^dan, Mıohaçlara kadar at koşturan, 
Yüce imparatorluklar Ve imparatorlar yarat
mış, İstiklâl Savaşımızın azliz kahramanları ve 
ıMisalkii Millinin aşılmaz bekçileri, muhterem 
Türk köylüsü olmuştur, 

Türk köylüsünün engin sağ duyusu, mese
lelerle sloğukkanlı bakışı ve devamlı vekârı, fe
dakârlık ölçüleri; yurdumuzun maddî ve ma
nevî kalkınmasının da öncüsü ve müjdecisi 
olarak, millî irade hâkimi ve sahibi olarak genç 
demokrasimizin de koruyuousu olmaya devam 
edecektir. 

Adalet Partisinin kuruluş ve hizmet felsefıe-
fesinin ağırlık noktası, eibetlteki, köy ve köylü
dür. 

Yolu olan köy, bir yudum suyu olan köy, 
dkulu olan köy, elektriği olan köy, devlet yö

netimlinde kontrolü, yani oyu olan köylü hür 
Ve demokratik nizamın garantisi olan köylü. 
Kısaca, yakın mazisini izlediğimizde, devlete 
daima kurucu ve kurtarıcı olmuş Türk köylüsü, 
daima zor günler bahanesiyle, dehşet ve 
terörle bir tazyik grubu haline getirmiş, 
deVlet kapısını açmak marifet sayılmış 
gayriinısanî, gayrimedenî, tabiî, M, gayri-
ıhufcuikî usullerle, vergiler alınmış, bürok
rasinin taassubunda, istihlâk maddelerinin 
tevziinde maalesef Türk köylüsü 2 nci sınıf va
tandaş haline getirimiş idi. 

(Şehirli - köylü tefriki had safhaya ulaşmış; 
köylü üvey evlât muamelesi görmüş; güler 
yüz, şefkat ve iyi muamele, köylünün unut
tuğu şeyler olmuş idi. 

Bütün bu maddî vc; manevî baskılar, bugün 
şikâyetini yaptığılmız usul, şahıs ve zümrelerin 
doğuşuna sebelbolmuşt'ur. Yavaş - yavaş Türk 
köylüsü, insanî halklarının, haysiyet vc izzeti 
'liefsiinin mücadelesini vermeye zorlanmış ve ha-
ızırlanımıştır. Ne haizin ve ne acı gerçektir ki, 
i25 yıllık demokratik mücadelede, bu yolda, faz
la bir ilerleme kaydedilmemiş, bürokrasi çar
ıkının köylü lelhin'e işleyişinde istenilen ölçüde' 
bir ahenk sağlanamamıştır. 

Yapılan hizmet, lütuf; verilen haklar, atı
fet kabul edilmiştir ve maalesef, 50 nci yılda 
Cumhuriyeti kuran ve koruyanların en tabiî, 
en medenî vc insanî baklanımı,, kıyasıya müna
kaşası yapılmaktadır. Yöneitime iştiraki tartı
şılırken, gayribukukî, gayriciıddî tenfcidletfden 
geri durulimamaktadır. 

Ouımlhuriyetin 50 nci yılında, yüzyıllarca 
tehlikede ileri, nimet günlerinde d'e geri ittiği
miz bu saygı değer kitlenin hür ve demokratik 
nizamın vazgeçilmez unsuru olduğu, hâkimiyete 
kayıtsız ve şartsız saihibolduğu, millî iradenin 
temeli olduğu inancı artık müspet mânada yer
leşim elidir. 

Adalet Partisi olarak, aziz milletimizin büyük 
bir dilimini teşkil eden köylümüzün maddî ve 
^manevî varlığını kalbul mücadelesinin başlıca 
yardımcısı bükmüyoruz. Türk köylüsüne sade
ce kaderde ve tasada değil, kıvançta da ortak 
olacağız. Tabiî hak ve hürriyetlerinin, haysiyet 
ve izzeti nefsinin mücadelesinde daima onlarla 
omuz - omuza olacağız. Türk köylüsünü biran 
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-evvel insanî ye medenî bir hayaıt düzeyine ulaş-
tırîma şerefine biz nail olacağız. 

Aziz milletvekilleri, köye yönelime, köye hiz
met ettirme, köy sorunlarını ele alıma, onu sevmek
le ve onu tanıma'Ma mıümlkündür. 

Sofrasını beğenmediğiniz, yolunda yorgun
luk duyduğunuz, sohbetinden zevk almadığınız 
kitleyle hjizame't etmemiz müimlküm değildir, 

Hayatı bizzat yaşıyanlarla, gerçekleri ak
törce canlandıranlar arasında farlk vardır. 

Geçen yıl da arz etlmiştim, daha çok yalkm 
Ibi-r maziye kadar, nüfus cüzdanlarından köyü
nün ismini sindirenler, bulgun bir Anadolu fca-
ısaJba veya köyü ile ilişki kurmayı övgü telâikM 
ederler. Bu blir aşamadır. 

Aziz milletvekilleri, yanlış ve boş sloıganla-
rm ardından gitmek yerine, Türk Milletinin 
(medeniyet .ve etkimek kavgasında •öncü olmak, 
her kademedeki görevli kişiler için, en büyük 
şeref .madalyası olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, simidi kontumuza aydın
lık vermesi bakımımdan, bâzı teknik rakamları 
ımukayeseli olarak arz edeceğim. 

Yıllık itibariyle köy ve şehir nüfusu şöyle 
'seyretmiş'tir : 

1950 yılında şehirli nüfusu % 18,5 iken, köy 
nüfusu % 81 IV} 

Köylük yellerde yaşıyan nüfus, genel nüfu
sumuzun, 1960 -1965 döneminde, % '65,5'olmuştur. 

Yine 1965 > tifüs sayınıma göre, çalışan nüfu
sun % 75'i tarıma, % 12isi sanayie, % 13'ü diğer 
hizmet sektörlerine dağıtılmıştır. Halen tamında, 
aşağı yukarı 1 milyon işgücü fazlası vardır. Ta
rımda fert hasma yıllık gelir, 1 - 50 dekarda 485 
TL.; 51 - 200 dekarda 11L7 TL.'dır. Bu rakam, 
endüstride işgücü hasma 15,5 liradır. 

ettiği, 'ekip hiçliği 26 milyon hektar arazi, harın
ına -sınırının altına düşmüştür. 

Aziz arkadaşlarım, hu gerçekler karşısında 
Köy İşleri Bakanlığının teşkilâtı nedir, teçhiza
tı nedir, bütçesi nedir?.. Onu tetkik edelim. 

Değerli milletvekilleri, plânlı dönemde, plâ
nın öngördüğü hedefler bakanlık sektörlerince 
aşılmıştır, ancak, istenen, ideal seviyeye ulaşa
mamıştır. Bunun izahı maalesef güçtür. Plânın 
ıma-'kro hedeflerine köy hizmetlerinin küçük tu
tulması şayanı eseftir. Tek teselli, köye hizmeti 
bilinçli bir şekilde benimsemiş YSE teşkilâtının 
bu hedefi % lOO'den fazla bir rakamla, aşmış ol
masıdır. 

Üçüncü Plân döneminde 9300 kilometrelik 
köy yolu hedef tayin edilmiştir. Bu yılda 2000 
kilometre köy yolu demektir. Şu hale göre, Dev
let Planlamaya göre Türk köylüsünün yola. ka
vuşması, ancak 10 tane beşer yıllık planla, yani 
50 yılda mümkün olabilecektir. Şükranla arz 
edelim ki, sayın. Köy İşleri Bakanlığımız teşki
lâtı bu 50 yıllık hedefi 10 yıla indirmiş; 10 yıl
da bütün köylerimize yol yapılması Bakanlık 
plânlamasına göre öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, Plânlamanın bu tutu
mu ya çelişkidir, ya da sorunlara gerçekçi bir 
ş©kilde eğilenıemenin ve bilememenin neticesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Köy İşleri Bakanlı
ğı, •malûmlarınız olduğu üzere; Yol, Su, Elektrik; 
'Topraksu; Toprak İskân ve Köy Araştırma 
ve Geliştirme Genel Müdürlüklerinden ibarettir. 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun sev
gi, takdir ve tebrik hislerimi, Türk köylüsüne 
gecesini gündüzüne katarak hizmet veren grey
der operatörüm dem, en büyük teknisyenine :ka-
da.r YSE personeline yüce huzurunuzda belirtme
yi ve iletmeyi şükran borcu biliyorum. 

Bugüne dek süregelen başarılarının daha da 
devamını diliyoruz ve övgü ile karşılıyoruz ki, 
Yol, Su, Elektrik'in amacı ve parolası; «Daha 
çok iş, daha kaliteli iş»''tir. 

YSE Genel Müdürlüğü, halen 52 milyon do
larlık makine parkına sahiptir. Bütçesi 1971 yı
lında 837 milyona ve 1973 yılımda 1 300 000 000' 
a varmıştır. YSE Genel Müdürlüğünün bütçe 
grafiği bir üçlüden ibarettir; yani Devlet - Özel 
İdare ve Köy katkıları. Şayanı memnuniyet ve
rici bir durum şudur ki, köy katkısı 1965 yılın
da 44 milyon iken, 1971 yılında bu, 9c '500 ar-

Yine tarım lireti minin millî gelir içindeki 
yeri, 1965 de <safî hâsılaya 'göre, 37,1 ve 25 milyar 
Türk Lirasıdır. 1971 cari fiyatlarına göre ise % 
26,2 ve 42 milyardır. . 

Kısaca bu rakamlar, Türk köylüsünün kal
kınmasının çdk yönlülüğünü ve çdk zorluğunu 
ifade etmektedir. Bu duruma göre, Türk köylü
sünün kalkınabileceği, yer neresi olmalıdır? Tama
men tarım sektöründen sanayie kaydırarak ve şe
hirleşmeyi teşvik ederek tarım - sanayi ve şehir
leşme üçlüsünün dengeli kalkınmasında mr arama
lıdır? 22 milyon köylümüzün, çiftçimizin iştigâl 
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tısla 210 milyona varmıştır. Bu da Türk köylü
sünün bilinçli kalkınma duygusuna ve YSE teş
kilâtına büyük inancına bağlıdır. 

Yol hizmetleri. 

Osmanlı İmparatorluğundan 1965 yılına ka
dar sadece 18 000 kilometre koy yolu, yapılmış
ken, yalnız 1970 yılında yapılan yolun uzun
luğu 8 500 kilometre, yani bu Cumhuriyet ve 
Osmanlı İmparatorluğu dahil, o yıla kadar ya
pılan köy yolunun % 50'si demektir. 1965 - 1970 
yılları arasında 38 000 kilometre kaplamalı köy 
yolu yapılmıştır. Halen yapılmış cilan köy yolu 
toplamı 71 000 kilometreyi bulmuştur. Bütün' 
yol ihtiyacına göre, değerli arkadaşlarım, ha
len yolların % 41'i tamıamlanmış, % 10'u tes
viye halinde, % 507si ise maalesef ham yoldur. 
Bir başka deyimle, köy nüfusumuzun % 45'i yo
la kavuşmuş, % 55 oranı teşkil eden 12 milyon 
insanımız ise henüz yoldan mahrumdur. 

YSE Genel Müdürlüğünün içme su hizmetleri 
de övgüye lâyıktır. 1965 yılında, 1.5 00Ö ünitede 
su mevcut iken; 1.965 - 1970 yılları arasında, 
buna ilâve edilerek, 39 596 ünite suya kavuş
turulmuştur."* Ancak, halen 25 382 köyümüz iç
me suyundan mahrumdur. Bu içme suyu konusu
nun Plânlamaca 3 yılda halledilmesi karargir 
olmuştur; bu da övgü i'le karşılanan bir karar
dır. 

YSE'nin elektrik hizmetleri de hızlı bir tem
po takip etmiş, 250 köyden 4 350 köye varmış
tır. Ancak, köye elektrik götürmede halen bir 
dar boğaz vardır; YSE ve çıkarmış bulunduğu
muz TEK Kanunu. Elektriğin bakım, yapımı 
ki, bilhassa bakımı 'konusundaki hangi teşkilâ
tın bunun üstesinden geleceği bir sorun hal inde 
oıtada durmaktadır. Sayın ilgili ve yetkililerden 
ve sayın Bakanımızdan bir ricamız vardır. Sayı
ları yüzleri aşan köylerde elektrik tesisatı ta
mamlanmıştır ; şartele bastığınızda köy aydınlı
ğa kavuşacaktır. Ancak, bir veya iki yıldır böy-
lo bekletilen köyler vardır. Sebep? Katılmada 
iştirak aczi; daha ziyade formalite. Sayın Bakan
dan ricamız, bu aydınlığa mani olan ve şartelin 
•arasına sıkışan bu formalite kâğıtlarını ve zihni
ye tini yok etsinler. Yok etsinler ki, kırsal alan
da tarım teknik hale gelsin. Yok etsinler ki, ta
rım, teknik ve mekanik hale gelsin; 'köye küçük 
•sanatlar girsin, köye el sanatları girsin. Böyie-
ce köydeki âtıl işgücü kapasitesi azalsm, istih

dam imkânı artsın, Herşeyden önemlisi, köye 
medenî, hattâ insanî bir hayat düzeni! sağlansın. 
Bunun yanımda, elektrikte tarım teknoloji için 
bir yeşil tarife, ucuz tarife getirilmesi de öngö
rülmesi gereken bir konudur.. 

Köprü hizmetleri de, savanı memnuniyet ve
rici bir derecede artmıştır. 120 metretul köprü 
bugün 2 880 veyahutta 3 000 kilometreye var
mıştır. Yurdumuzun dengeli ve hızlı kalkınması
nın güzel bir örneğini YSE Genel Müdürlüğü, 
Güneydoğu illerimizdeki içme suyu hizmetleriyle 
vermiştir. Nitekim, 1966 yıllında 28 milyon Türk 
Lirası ile 350 köye, 1967 yılında 30 milyon ile 
423 köye ve 1971 yılında 54 milyon lira ile 970 
köy ünitesine su getirilmiş ; böylece yıllar yılı bir 
yudum su için kan döken ve Kerbelâ havasını 
andıran bu güzide bölgemiz, içme suyu sorunla
rının büyük bir kısmını halletmiştir. 

'BAŞKAN — İlk sürenizin dolmasına bir da
kika var efendim. 

İSMET HİLMİ BALCİ (Devamla) — Doğu 
Anadolu ve orman köyleri1 için kurulan ekipler, 
büyük hizmetler vermiştir. Kısaca, yol, su ,elek
trik hizmetleri 1965 ve 1970 yılları arasında; 
yol hizmetle rinde % 200; içme suyu hizmetlerin
de % 125; elektrik hizmetlerinde % 1191 ve köp
rülerde % 2 OOO'i aşmıştır. Bu kadar ba,şanya 
rağmen YSE Genel Müdürlüğünün içinde bulun
duğu dar boğazlar vardır. 52 milyon dolarlık 
makinle parkı ve 18 000 kişilik personeli ile takri
ben 10 - 12 000 kilometre yol yapılırken, 5-6 000 
üniteye su getirilirken, bütçeden ayrılan dilimin 
az olması Genel Müdürlüğün dolayısıyle bu he
defe varması imkânsız gibi görünmektedir. 

Makine parkı artık eskimiş.; bu makine par
kının ciddî bir proje ile yenilenmesi gereklidir. 

Sayın milletvekilleri1,, Cumhuriyetin 50 nci 
yılını kutlarken köy nüfusunun % 50'siniiı yol
dan mahrum kalacağı gerçeğinden tümümüzün 
üzüntü inancındayız. 

YSE Genel Müdürlüğünde bugünlerdeki en 
mühim dar boğazlardan birisi de teknik perso
nel konusudur. Teknik personelin yan ödemeler 
konusu Hükümetçe halledilmediği takdirde, bu-
günedek, üzülerek ifade edeyim, bu Genel Mü
dürlükten ayrılmış 200 teknik personelin üzeri
ne bir 200 daha eklenebilecektir. 

Asırlarca severek can verdiği vatanında köy
lümüze, insanca haysiyetli yaşama ortamını ha-
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zırlamakta olan YSE hizmetlerinin, Üçüncü 
Beş Yıllık Plânda mutlaka büyük bir kısmı ile 
lıalledilmiş olmasını arzu etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, yukarıda bir cüm
le ile tarım sektörü ile endüstriyi ve yaşayan 
nüfusu, fert başına düşen millî gelir bakımından 
mukayese etmiştim. Tarım arazimizin barınma 
.sınırında olduğundan söz etmiştim. Tarım tek
nolojisinin yetersizliği, tarımsal eğitim ve öğre
timin başarılamayışı, modern girdilerin köye 
sokulmasındaki büyük ihmal, kırsal alanda 
ümiddettiğimiz, beklediğimiz kalkınmayı ger
çekleştirememiştir. 

Bu itibarla Toprak - Su hizmetlerinin ehem
miyeti büyüktür. Toprak - Su insan, tabiat ve 
toprak üçlüsünün, teknolojik sayede Türk köy
lüsü lehine uzun mesafeler kaydettiğine şahidol-
maktayız. Yılların ihmaline uğrayan köylümüz, 
çoğu kez hıncını topraktan almıştır; onu haşin
ce kullanmıştır, ona bakmamıştır. Neticede, 26 
milyon hektar araziden % 30'u erozyondan kur
tulmuş ise de, % 70'inde orta ve şiddetli dere
cede erozyon vardır. 

Topraksu Genel Müdürlüğü, toprak ve su 
kaynaklarından en iyi şekilde faydalanmak su
retiyle birim sahadan azamî ürün alınmasını, 
daha fazla gelir temin edilmesini sağlamak üze
re çeşitli hizmetler vermektedir. 

Memleketimizde tüketici kullanımlara ayrı
labilecek su potansiyeli 88 milyar metreküptür. 
88 milyar metreküp su rezervinin 8 milyar met
reküpü yeraltı suyudur. Tarımda sulanabilecek 
arazi miktarı, 8,5 milyon hektardır. Memleketi
mizde 1972 yılı sonu itibariyle sulamaya açılan 
sahanın miktarı 1 939 000 hektardır. 23 senelik 
bir süre içerisinde, ceman 3 630 000 hektar ala
nın sulamaya açılması da öngörülmüş bulun
maktadır. 

Böylece, bunu diğerine eklediğimiz ve ileriki 
yıllarda da her sene 200 bin hektar alanın sula
maya açılması sağlandığı takdirde, küçük sula
ma problemimizi 40 yılda ve sulamadan sonra 
yapılan devalopmanlarm da, öngörülen hızla 
sağladığımız takdirde de, ancak 80 yıl sonra 
tamamlanabileceği aşikâr olarak ortaya çıkmak
tadır. 

Böylece, Topraksu Genel Müdürlüğünün, bu
güne kadar yapmış olduğu çeşitli hizmetler so

nunda, millî ekonomimize yapmış olduğu katkı 
1 milyar lirayı aşmıştır. 

Adalet Partisi Grubu olarak Türk köylüsü
nün, çiftçisinin cebine bir kuruş fazla girmesini 
ve bir lokma ekmek yemesini temin eden bu teş
kilâta şükranlarımızı iletiyoruz. 

Topraksu Teşkilâtının bugün birkaç proble
mi vardır. Onlar da, Topraksu Kanununa göre 
tavan 500 litre saniyedir. Ancak, Devlet Su iş
leri, taban olarak, kaynaklarımızın bolluğu iti
bariyle, 2 bin veya bin litre saniyeden aşağı ine-
memektedir. Binaenaleyh, bu tavan ve taban 
arasındaki fark açık kalmaktadır. Bunu orga
nize etmek gerekir. 

Topraksu yılda 600 milyon lira harcayan bir 
teşkilâttır. 2490- sayılı Kanunun kısır hükümle
rinden bu teşkilât kurtarılmalıdır. 

Sulama developman ekipmanının dış kaynak-
larclen elde edilmesi dolayısiyle, yine formalite
den hizmeti kurtarmak bakımından, gümrük 
muafiyeti sağlanmalıdır. 

Topsıı Birlikleri Kanunu çıkarılmalıdır. 
Değerli arkadaşlarım, memleket nüfusunun 

% 70'i kırsal alanda ve sayıları 65 bini aşan 
ünitede yaşadığına göre, bu kütlenin problem
lerini başka açıdan da tetkik edip, bunu çeşitli 
yönleriyle araştırmaya tabi tutmak gerekir. 
Bu yönüyle Köy Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğünün hizmetlerinin önemi ve amacı or
taya çıkmaktadır. 

Yeni bir kuruluş olan Köy Araştırma ve Ge
liştirme Genel Müdürlüğü, bu yukarıda belirt
tiğimiz görevleri daha yaygın ve etkin bir sevi
yede geliştirebilmek bakımından birtakım dar
boğazlar imindedir. Bu darboğazlardan birisi 
kadro meselesidir. 

Diğer bir dariboğaz da, bu kadar yaygın 
kitleye hizmet götürürken, bütçelerle, kendisi
ne ayrılan tahsisatın azlığıdır. Bu itibarla, 
Köy İşleri Bakanlığının bu yeni kuruluşunun 
teşkilât ve malî olanaklar bakımından gelişti
rilmesi, köy ve köylü sorunlarının çözümlen
mesi bakımından önem taşıdığı görüş ve kanaa
tindeyiz. 

Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü de bu
güne dek çok ideal ve pratik hizmetler ifa et
miştir. 1971 yılı sonuna kadar 446 bin çiftçiye 
22 milyon dönüm arazi dağıtmıştır. 30 bin dö-
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nüm mera, köy hükmî şahsiyetlerine tahsis edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz ettiği
miz hizmetlerle, Köyün altyapı hizmetleri bit
tikçe daha önemli meseleler zuhur etmektedir. 
Köyün iman, köyün mesken meselesi; yani fi
ziksel yerleşim ortaya çıkmıştır. Kjöyü artık ya
şanır hale getirmek, sadece altyapı hizmetleri 
ile kâfi değildir. Altyapı ile beraber amme hiz
metlerini, sanayi tesislerini tamamlamak ge
rekir. 65 200 üniteye bu imkânların götürül
mesi uzun yıllara vabeste olacağından, merke
zî köylerin tespiti artık kaçınılmaz olmuştur. 
•Maddî ve teknik yardımlarla köyü imar etmek 
artık hedefimiz olmalıdır. 

Hür ve demokratik nizam içerisinde, iş ve 
güç birliğiyle, asırlarca ihmal ettiğimiz köy ve 
köylülerimizin kalkınabileceği 'kanaatindeyiz. 
Kalkınma zorundayız . ve kalkınma yolunda
yız. 

Bu gerçekler ışığı ve inancı içinde 1973 
'bütçesinin 'Türk köylüsüne ve Bakanlığa ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyor, yüce Mec
lisi saygı ile selâmlıyorum. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN _ Sayın Dakiai, Adalet Partisi 
Grubu adına süreyi ikmal etmek üzere buiyuru-
ıı uz efendim. 

AP GRUBU ADINA MÜNİR DALDAL 
(îz'miı*) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda toplam yatırımlar 
içindeki tarım sektörü yatırımları, geçmiş plân
la t'daki nispetlerden çok aşağılarda olup, % 
11,7 nispetinde ve toplam olarak 33 milyar lira 
civarındadır. 

Tarım aile sayısı ve tarımın pekç'ok prob
lemleri dikkate alınınca bu miktarın yetersiz
liği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 33 mil
yarlık tarım yatırımının % 43,1'i toprak ve su 
kaynaklarına, % 33,8'i tarımsal makine ve trak
töre, % 9,3'ü ormancılığa ayrıldığıma göre, 
geriye kalan % 13,8'i tüm diğer toprak yatı
rımlarına kalmaktadır. Bu durumda, toprakla 
uğraşanların gelirleri nispî olarak azalmakta 
devam edecektir. Zira plân bunu göstermekte
dir. 

1972 yılından 1995 yılma kadar toprakla 
uğraşan nüfusun azalacağı, gelirlerin gaynisafî 
yurt içi hâsılasındaki payınım düşeceği hesap

lanmıştır. Bu durum takdirle karşılanacak ise 
de, gayrisafî yurt içi hâsılasından aldığı pa
yım dengesizliğini giderecek seviyede görülme
mektedir. 

1972 yılında tarım sektöründe çalışan fert 
başına 5 300 Türk Lirası düştüğü halde, bu mik
tar sanayi sektöründe 24 700 Türk Liraısıı, hiz
metlerde ise 25 500 Türk Lirasıdır. 

Plânda yer alan rakamlara göre, 19712'den 
1977 yılına kadar tarımda çalışanların 5 yıllık 
gelir artışı sadece 1 200 Türk Lirası olduğu 
halde, bu artış miktarı sanayide 5 600 lira, hiz
metlerde ise 2 500 Türk Lirası olmaktadır. 

1972 - 1987 yıllam arasında da, tarımda ça
lışanların geliri 5 800 TL. arttığı hakle, sana-
yidekilerin 30 800 TL., hizmetlilerin ise 21 100 
TL. artacağı açıkça görülmektedir. 15 yıl son
ra, tarımda çalışan bir kişinin 14 100 TL. gelir 
sağlamasına karşılık, sanayide çalışanların 
55 500, hizmetlerde çalışanların ise 36 600 lira 
gelir elde etmeleri, tarım sektörünün nispî ola
rak geri kalmasının planlandığını ortaya çıkar
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, eğer bu durumun 
toprak reformu uygulamasıyle giderileceği dü
şünülüyorsa, verilen rakamlar yine bizi ümide 
değil, yeise sevketmektedir. 

BİL" başka bütçe münasebetiyle de bahset
tim, sayın Köy İşleri Bakanı, toprak reformu 
ile 32 114 214 dönüm toprak dağıtılacağını, 
bununla 539 000 yeter toprağı olmayan veya 
404 900 topraksız çiftçiye yılda 15 000 TL. ge
lir sağlayacağını; Türkiye'de 2 221 3122 yeter 
toprağı bulunmayan ve 1 G68 000 topraksız ol
mak üzere, 3 900 422 ailenin toprağa muhtaç ol
duğunu ve 4 323 büyük işletme bulunduğunu 
beyan etmiştir. 

Köy İşleri Bakanlığı haber bülteninde de, 
reformun, 15 yılda bitirileceği ve malî portenin 
90 milyar lira civarında olacağı bildirilmekte
dir. 

Kısaca, Toprak Reformu Kanun tasarısıyle 
yalnız 8 332 979 dekar arazinin kamulaştırıla-
rak dağıtılması gerçekleştirilecek ve bununla 
15 yılda 46 192 dekar toprağım çiftçi ailelerine 
dağıtılması sağlanacaktır. 

Her yıl nüfus artımı ile 47 966 çiftçi ailesi 
teşekkül etmektedir. Şelıirc akımın olmadığını 
kabul edersek, bunların 15 yıl sonra sayısı 
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7J9 490'L bulacak ve toprak reformu uygula
masına rağmen, toprağa muhtaç aile sayısı 
3 909 422'den 4 582 720'ye yükselerek tarımsal 
yapı daha da bozulaca'ktır. 

90 milyar lira sarf ederek gere ekleştirilmek 
istenen toprak ve tarım reformunun dalha ciddî 
sebeplere dayanması, daha büyülk faydalar sağ
laması ve inandırıcı hükümlere sahip olması lâ
zımdır. Reformun ekonomik amacına ağırbk ve
rilmesi zorunluluğu vardır. 

Diğer birçok faktörler yanında, bunları sı
ralamakla vakit almak istemiyorum, meselâ 
yeraltı ve yerüstü sulama projelerinin sayısı
nın artırılamamaısı halinde sadöce toprak da
ğıtıl maşımdan ne be'klenebilir? Tarımsal alanlar
da sulanan bölgeleri ıslah etmek, bir kaç ürün 
alaibilece'k sahaları genişletmek ve nadaslı ara
zileri azaltmak yohıyle toprak ve su kaynakla
rından faydalanmak zorunluluğu vardır. 

Sulama potansiyelimizden azamî, istifade 
düşünülürken, özel sektör sulamalarının da 
teşvik tedbirleriyle ele alınması gereklidir. 

•Taibiî kayna/k halindeki sularımızın kendi 
halinde bırakılması), kalkınma politikiasıyle hiç
bir zaman bağdaşamaz. 

Dünya memleketleri içerisinde tabiî su kay
nakları bakımından zengin imkânlara sahip 
sayılırız. Sayılırız, ama bunların israfı yanında 
motopomp ve boru imalâtı sanayiine yer ve
rilmezse, kredilerle sulamaya öncelik tanın

mazsa, sulamada özel sektör teşvik görmezse ve 
bunların hiç biri plânda yer almazsa siz iste
diğiniz kadar tabiî kaynaklara sahibiz deyin... 

Sulama randımanını artıracak olan lüzumlu 
ıbüyük makine ve ekipman ithalini kolaylaştı
racak tedbirlere bir an önce gidilmelidir. 

Verimsiz araziler ıslattı edilerek taran ara
zisi haline getirilmedikçe; tarım yapılan arazi
de su erozyonu önlenmedikçe; çorak arazinin 
ıslaihı ve sulama şebekeleri yanında drenaj şe
bekeleri ve toprak tahlil lâborattuvarları ta
mamlanmadıkça; özel sektör sulamaları teşvik 
ve kısa vadeli projelere öncelik verilmedikçe; 
sulu ziraattan doğacak ürtim fazlasının pazar-
lanması düşünülmedikçe; Toprak - Su kredile
riyle, Toprak - Su Birlik Kanun tasarısı) ele 
alınmadıkça dağıtılan toprakların hiçbir kıy
meti olmayacak, çıkarılması düşünülen kanun 
aldatmaca ve yasak savmadan ibaret kalacak
tır. 

Zamanın kifayetsizliği sebebiyle sözlerime 
burada son veriyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Saygıla
rımla. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Mjuttıterem arkadaşlarım, prog
ramımız gereğince bütçe üzerindeki müzakere
lere saat 21,00'de devam etmek üzere 'Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanılma saaltli : 19,35 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21,00 

BAŞKAN : Ba^kanveMli Kemal 'Ziya löatürk 

KÂTtPLER : Vehbi Meşhur (Amasya!) Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Mille/t Meclisinin 68 nci Birle
şiminin 3 nen oturumunu açıyorum. 

H. CAVİT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Baş
kam, 'Bakan yok. 

M. ZEKEBİYA KÜEŞAD (Kahraman Manas) 
— Bakan ve temsilciler dışarda, 

BAŞKAN — Köy işleri. Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki müzakerelerimize devanı ediyoruz. 

Komisyon yerini almıştır, Sayın Bakan da 
'gelmişlerdir. Söz, C. H. P. Grdbu adına.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sıra 
bende efendim, 

— 209 — 



M. Meclîsi B : 68 

BAŞKAN —. Efendim, zatıâliniz yeni ®öz is
tiyorsunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sıra be
nim ©tendim. 

BAŞKAN — Söz istemiş misiniz efendimi 
HASAN TOSYALI (Kastamıonu) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Hayır, listemizde isımimiz yok

tu da efendim, onun için söyledim. Grup adına 
siz mi sözcüsünüz 1 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet 
erendim, 

BAŞKAN — Buyurum şu halde 'eritendim. 

M. G. P. Grulbu adına Sayın Tosyalı, buyu
runuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın millıetve-
küleri; 

Değerli raportör 'milletvekili ve senatör ar
kadaşlarımızın Köy İşleri Bakanlığımızla cid
dî ve iyi bir işlbirliği hadinde çalışarak her sene--
kinden çok daha mülfcemımel bir muhteva ve ter
tip ile meydana getirdikleri Köy İşleri Bakanlı
ğı 1973 yılı bütçe raporu ve 1972 yılı Bakanlık 
faaliyetleri kitabı hepimizde m'eveudolduğundan, 
Iben kıymetli zamıammızı almamaık için; yalnız 
Millî Güvem Partisinin köy kalkınmasındaki te
mel görüşlerimi, 1972 yılı faaılijyetllerinim tahlili
ni ve 1973 yılı bütçe tatbikatı ve faaliyetlerinde 
faydalı olur kanaatti ile yalnız dilek ve temenni
lerini arz etmıefcle iktifa edeöeğimı. 

Vatan sathına geniş ölçüde yayılmış bulu-
ınan köylerimizle, nüfusu 3 binden aşağı köy ni
teliğini henüz muhafaza eden küçük kasabaları
mızın ve buralarda yaşayan nüfuzumuzun bü
yük kısmını teşkil eden köylümüzün yaşayış ve 
kalkınması bakımından birinci derecede rol oy
nayan Köy İşleri Bakanlığının bütçesi üzerinde 
Millî Güven Partisi Millet MöclM Grulbu adına 
'görüş vie temennilerimizi arz etmek için huzuru-
muzdaynm 

Değerli milletvekilleri, sözlerime başlar
ken değerli Köy İşleri Bakanımızı ve.bu Bakan
lığım seçkin ve fedakâr mensuplarını büyük tak
dir duyguilarımızla Gruibum adına selâmlamak 
'isterim. 

Millî Güvem Partisi, Türkiye'nin kalkınma-
'smda tenle! hedef olarak köyün ve köylünün 
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kalkıınmasiinın ele alınmasını zorunlu görmekte
dir. 

Yüzyıllar boyunca devam etmiş ihmallerin 
ımaalesieıf geri ve fakir bıraktığı köylerimizin 
bu geri kalmışlık Ve az gelişmişlik çemlberini kı
rarak hızlı bir kalkınmayı getrçekleştirelbilmelsi 
için, Devletimizin bütün imânları ile köy ve köy
lü sorumları üzerine eğilmesi lâzım geldiğine 
şüphe yoktur. 

Türkiye'de köy kalkınmasının önemi ve ön
celiği, artık genellikle, herkes tarafından iyice 
anlaşılmıştır. 

Köyün yol, su, elektrik, okul, cami, küçük 
sanatlar, çamaşırlık ve sıhhî tesisler gibi ilk 
plânda gelen hizmetleri ciddî plân 'uıygulamala-
rıyle sağlanır hale geldikçe, Türkiye'nin gerçek 
ka:llkınmasının da doğru yolu üzerimde yür'üdü-
ğümıüze inanabiliriz. 

Bu kalkınmada, özellikle daha çok geri kal
mış ve gelir imkânları daha kıt olan bölıge'lerin 
kalkıınımaisı uğrunda gayret sar£edilm'esi, millî 
ve insanî bakımdan kaçınılmaz bir görev teşkil 
ede?. 

Kalkınma handelerine bu anlayışla girişilme
si, sosyal Devlet anlayışının da bir icabıdır. 

Şu halde, Türkiye'nin kalkınmasında köy ve 
köylü kalkınması davasını topyekûn kalkınma
mızın temel şartı olarak kaibul ediyoruz. 

Böylece, sosyal dengemin kurulması 'Ve sosyal 
adaletin gerçekleşmesi bakımından, özellikle ge
ri kalmış yurt köşelerinin ihtiyaçlarımın karşı
lanmasına öncelik tanınmasını istiyoruz. 

İmkânlarımızı bu temel hedef üzerinde tek
sif ederek, ciddî ve plânlı çalışma yapmamız su-
netiyledir şi, en büyük milliyetçi Atatürk'ün 
söylediği gibi, «Türk köylüsü milletin efendiliği
ne» maddeten de kavuşmuş olacaktır. 

Türkiye'nin köy ve köylü davası çözümlen
meden, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet 
seviyesine yükselme idealimiz de gerçekleşemez. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Güvem Parti
si, vatan, ve millet bütünlüğünün her türlü dış 
ve iç düşmanların saldırısına karışı korunmasın
da em sağlam ve en imanlı unsurun Türk köylü
sü olduğu inancındadır. 

Bu balkımdan, köy ve köylü sorunlarına ver
diğimiz önem, millî bütünlüğün korunması ve 
milletç'e topyekûn kalkınmanın gerçekleşmesi 
için de temel şart sayılmalıdır, 
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Diğer baıkaınlıklaır bütçeleri üzjeriiınıcle grubu
muzun görüşlerini bu kürsüden açıklayan arka
daşlarım; taırını, sağlık ve eğitim gibi temel so
runların köy ile olan ilgilerini de belirtmiş ol
duklarından, burada konuları daiha ziyade Köy 
İşleri Bakanlığı faaliyetleri açısın dan| 'ele almak
la yetineceğini. 

Millî Gıüven Partisi, yalınız bir zümrenin ve
ya bâzı bölgelerin değil, bütün vatanın, bir bü
tün halinde Türk milletinin kalkınmasını iste
mektedir. 

Bu kalkınma ancak dengeli ve istikrarlı ol
duğu takdirdedir ki, vatan ve millet bütünlüğü 
gereği gilbi korunmuş ve sosyal adalet fiilen ger
çekleşmiş olur. 

Köylerde yaşayan nüfusumuz gizli ve açık 
işsizlikten kurtarrlmadığı, köylü vatandaşları
mıza daiha üstün bir geçinme, iş ve kazanç im
kânları sağlanamadığı takdirde; köylerden bü
yük kasaba ve şelıirlere olan hızlı göç durmaya
cak ve yeni soisyal ve ekonomik güçlükler mey
dana gelecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketin sanayi
leşme daıvaisıınm çözülmesi ile ve sınaî gelişme
mizle orantılı olarak şehirleşmenin meydana ge
lişinde sakınca yoktur. Ancak, bunun dışındaki 
büyüık şehirlere olan köylü göçü, Türkiye'nin 
bir taraftan üretim imkânlarını daraltır, diğer 
taraftan da çözümü daiha güç sıosyal ve ekonıo-
mik denigesdzliklerie Ve meselelerle bizi karşı 
karşıya elgtirir. 

Türk köylüsü genellikle tarım alanında ça
lışmaktadır. Bu bakımdan köy kalkınmasında 
ziraî üretimi artıracak ve randımanı yükseltecek 
üretim maliyetini düşürecek köylünün ürettiği 
malların pazarlanmaısını Ve satışını kolaylaştı
racak bütün tedbirleri birbiriyle ahenkli bir şe
kilde uygulamak gerekir. 

Köylünün ürettiği malların, mümkün olan 
ölçlüde üretim yerinde değerlendirdimesini müm
kün kılacak; ve aynı zamanda köylümüzle yeni 
iş sahası açacak küçüklü büyüklü sanayi tesis
leri köylere kadar yayılmalıdır. 

Bu da ancak yol ve köye elektrik getirmek-
le mümkün olur. 

Bu düşüncelerimiz, köy denilmlediği halde 
nitelikleri balonundan köy durumunda olan, 
nüfusu 3 binden aşağı kasabalarımız için de ay
nen caridir. 

Köylünün tarım faaliyetleri bakımından 
muıhtaçjolduğa iyi kaliteli tonum, ucuz fennî 
gübre, traktör, maikîne ve aletler, tarım alanın
daki her çeşit mücadele ilâç ve makineleri bol 
ve ucuz olarak ihtiyaç yerinde ve zamanında te
min edilirse; sulama işleri, özellikle tarla sulama
sı daiha geniş ve yaygın alan bulaibilirse.; hem 
üretim maliyetlerini düşürmek ve hem de üre
timi artırmak imkân dahiline girer. 

Ancaik, alınacak tedbirlerin yanında, eğitim 
noksanlığını gidermek Ve köylünün muhtae'Oİ-
duğu krediyi, yeterli ve adaletli ölçüler içinde 
sağlamak lâzım geldiği de unutulmamalıdır. 

Üretim maliyetini düşürücü ve üretimi artı
rıcı tedbirlerden başka üretilen malların değer
lendirilmesini sağlayacak tedbirlere biraz evvel 
işaret etmiştim. 

Bu tedbirler arasında, köylünün ürettiği 
mahsullere, uygun taban fiyatı tespiti Ve tespit 
edilen fiyatların zamanında ve o mahsulü ekme
den evvel açıklanmış olması bilhassa önem taşır. 

Köylü ürettiği malları düşük fiyatla ve hat
tâ maliyetlinin altında bir fiyatla elden çıkarmak 
zorunda bırakılmamalıdır. 

Köylünün ekmeğinin ve alın terinin tam kar
şılığı mutlaka köylünün eline geçmelidir. 

Devlet bu alanda destekleme alımları yap
mak ve pazar bulmak hususunda daima köylü
nün yanında olduğunu fiilen göstermelidir. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; Mil
lî Güven Partisinin köy ve köylü kalkınması 
hakkındaki temel görüşlerini bu şekilde arz et
tikten sonra, şimdi de, Köy işleri Bakanlığının 
faaliyetleri hakkındaki mütalâa ve temennile
rimizi arz edeceğim. 

Millî Güven Partisi olarak, Köy İşleri Ba
kanlığı ile bu Bakanlığa bağlı genel müdürlük
lerin, bölige ve il seviyesindeki taşra teşkilâtının 
bir bütün olarak görev ve yetkilerini ve büt
çe imkânlarını en iyi bir şekilde kullanarak, 
kendilerine verilen vazifeleri büyük bir gayret 
vatanperverlik, fedakârlık ve başarı ile tahak
kuk: ettirdiğine kani olduğumuzu memnuniyetle 
belirtmek isteriz. 

Köy işleri Bakanlığı pertsonelinin ve Bakan
lık teşkilâtı emrindeki makine ve vasıtaların 
daha randımanlı hizmet görmesine imkân vere
cek tedbirler üzerinde de kısaca durmak istiyo
rum. 
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Bakanlığın ve Bakanlık teşkilâtının mıerkez-
de ve taşrada ağır ve yorucu görevlerini yüklen
miş olan teknik personelinin durumu maddî ba
kımdan düzeltilmıeye muhtaçtır. 

Melen Hükümetinim yan ödemelerle ilgili ola
rak hazırladığı kararnamenin, düzeltilecek hu
susları büyük ölçüde karşıladığını memnuniyet
le ifade ettaek isiteriz, Noksanlıklar kalırsa, bu
nun da tıelâfisine tezeıüden gidilmesini temenni 
ederiz. 

Böylece, bu personelin bugünkü hayat şart
ları bakımından çıok kifayetsiz olan aylık, inti
bak, yan ödeme ve harcırah durumları kısmen 
ıslah edilmiş olmaktadır. 

Köy İşleri Bakanlığına tahsis edilen bütçe
ler yüzyılların -ihmaline uğramış köy sorunlarını 
ve ihtiyaçlarını kısa zamanda halletmeye yetme
mektedir. Cumhuriyetin 50 nci yılında dahi, köy
lerimizle şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik ve 
ıgeri kalmışlık farkı 50 - 100 senedir. Bu farkın 
kısa zamanda ortadan kaldırılarak, Anayasamı
zın emrettiği sosyal adaletin sağlanması için, hiç 
olmazsa bundan sionraki yıllar içerisinde, Köy 
İşleri Bakanlığına bugünkü bütçesinin 3 - 5 mis
li fazla bir bütçe imkânı verilmesi suretiyle bü
ğlüne kadar ki, ihmal suçumuzu gidereceğimize, 
ve bu kitleye olan şükran borcumuzu ödemiş ola
cağımıza kani bulunuyorum. 

Köylü aleyhine olan bu haksız kalkınma, sos
yal adalet ve sıosyal güvenlik dengesizliğini ve 
haksızlığını telâfi için Köy İşleri Bakanlığının, 
bundan sonraki yıllar boyunca bütçelerine geç
im iş yıllara nazaran çok dalha fazla tahsisat ko
yarak köylümüzün geri kalmışlığını, çıök daha 
kısa zamanda telâfi etme yolunu açmış olan Me
len Hükümetini takdirle karşılıyoruz. 

Köy İşleri Bakanlığının Hükümet teklifi 
bütçesine Bütçe Karma Komisyonunda daha 
fazla ilâveler yapılmasını da yerinde buluyor, 
takdir ve şükranla karşılıyorum. 

Ümidederiz ki, 1973 yılı sonunda başka saha
lardan iktis-aibed.ilen artırımlar da köy kalkın-
'masıma tevcih edilerek, Bakanlığın daha fazla iş 
yapma kapasite ve azmi değerlendirilmiş olsun, 

Köy İşleri Bakanlığı teşkilât ve görevlerini 
(belirtecek kanunun, Bakanlığın önem ve vazife 
kapsamlarına uygun olarak kanunlaşmasını ka
tı bir zaruret olarak görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Köy İşleri ile ilgili 
mevzuat noksanlığı arasında, yıllardan beri üze
rinde durulduğu halde, bugüne kadar çıkarıla
mamış olan Köy Kanununun da bir an evvel çı
karılması zaruretini bir defa daha hatırlatmayı 
faydalı buluyoruz. 

Köy İşleri Bakanlığının ve 4 genel müdürlü
ğünün, 19172 yılındaki başarılı faaliyetleriyle, 
Köy İşleri Bakanlığı 1973 yılı Bütçe raporunu, 
çok faydalı ve değerli bilgilerle mücehhez bir şe
kilde hazırlamış ormalarından dolayı hem Sayın 
Bakanlığı Ve hem de değerli raportör senatör 
ve milletvekili arkadaşlarımızı takdirle karşıla
rı^. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, Dev
let Plânlama Teşkilâtının 1972 yılı program 
kararının 12 nci sayfasının 39 ve 40 ncı madde
lerinde tespit edilen ve Melen Hükümetince, 

bunlara yeniden ilâve edilen, geri kalmış il ve 
ilçelerimizin köyleri ile binlikte, Köy İşleri 
Bakanlığımızın kendisine düşen konularda 1973 
ve müteakip yıllarda etüt, plân, proje ve ic
raat ta bu geri kalmış bölgelere bütçe, para, 
makine, vasıta ve eleman tahsisi bakımından 
öncelik vermesini bilhassa arzu ve temenni et
mekteyiz. 

Ancak böylelikle, Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları dâhilinde, bir bölgenin diğer bir 
bölge ile, bir il ve ilçenin diğerleriyle 50> -
100 yıllık kalkınmışlık: ve geri kalmışlık farkı 
giderilmiş olacaktır. 

Bu arada, bilhassa yurdumuzun en geri 
kalmış yerleri olan dağ ve orman köylerinin 
ön plânda ele alınmasını diliyoruz. 

Fakir ve işsiz olduğundan dolayı köyüne yol, 
köprü, içme suyu elektrik, toprak su ve kü
çük sanayi tesisi1 getirmek için katılım payı ola
rak para vermeye takati olmayan köylerimiz
den katılım payının ya hiç alınmaması veya 
alınacaksa bu nevi Devlet hizmetleri Devlet 
.eliyle bu gibi köylere gittikten ve bu hizmetler 
sayesinde köylü çalışma, kazanç ve gelir im
kânına kavuştuktan sonra alınması yoluna gi
dilmesini ısrarla talep ediyoruz. 

Aksi takdirde, katılım payı vermesi müm
kün olmayan bu gibi çok fakir köylerimizle hiç
bir Devlet hizmeti gitmeyecek demektir ki, bu
nu Anayasamızla, sosyal adaletle ve Devlet 
anlayışıyla bağdaşitıramıyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, vatan sathına ve 
kahraman milletimizin en büyük ve en aziz 
kitlesine Devlet hizmetlerini ve kalkınmasını 
başarı ve fedakârlıkla götüren ve daha başarı
lı olarak götüreceğine lemin olduğumuz ~Köy İş-
ıleri Bakanlığı ile, bu Bakanlığa bağlı; YSE 
Genel Müdürlüğü, Toprak - Su Genel Müdür
lüğü, Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Mü
dürlüğü, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür
lüğü merkez ve taşra teşkilâtı mensuplarına, 
yaptıkları değerli hizmetlerinden dolayı teşek
kürlerimizi ve üstün başarı dileklerimizi suna
rım. 

1973 malî yılı Köy İşleri Bakanlığı Bütçe
sinin sevgili vatanımıza, kahraman milletimi
ze, (köylü kardeşlerimize ve Bakanlık men
suplarına hayırlı olması dileğiyle hepinize Mil
lî Güven Partisi Grupunun sevgi ve saygılarını 
sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın İlyas Kılıç, buyurunuz elen
dim. 

C. H. P. GRUBU ADINA İLYAS KILIÇ 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; C. H. P. Millet Meclisi Grubu adına Koy 
İşleri Bakanlığı 1973 malî yılı bütçesi üzerin
de partimin görüşleriyle tenkit ve temennile-
lerini yüksek huzurlarınızda dile getirmek üze
re söz almış bulunuyorum. 

Bakanlık, genel olarak aşağıdaki anakuru-
iuşlardan teşekkül etmektedir. 

Yol Su Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü, 
Topraksu Genel Müdürlüğü, Köy Araştırma ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğü, Toprak ve İskân 
İşleri Genel Müdürlüğü. 

Şimdi, bu kuruluşları, birer Ibirer analiz 
(etmeden evvel genel olarak Bakanlığın duru
munu eleştirmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Köy İşleri Bakanlığı, 
nüfusumuzun % 70'inin yaşamakta bulunduğu 
köylerimizin iktisadî, malî, kültürel, idarî, sos
yal ve sağlık yönünden hızla kalkındırılmasını 
sağlamak ve bu görevlerin yerine getirilmesin
de ilgili diğer bütün bakanlıklar arasında da 
koordinasyon sağlamak ıgörevinin yanında köy
lerimizin kalkındırılmasında temel altyapı hiz
meti olarak köyleri, şehir ve kasabalara; köy, 
şehir ve kasabaları bİTİbiriine bağlayan köy yo
lu şebekelerini ve köprülerini yapmak, bakım 

ve onarımlarını sağlamak, yine köy yöreleri
ni sıhhî ve kâfi içme suyuna kavuşturmak, bu
nun için gerekli tesisleri yapmak ve onarımını 
sağlamak, toprak ve su kaynaklarım tarım 
için geliştirmek, sulama tesisleriınji kurmak, 
tarım arazilerinin ıslahını yapmak, erozyona 
önlemek, azamî verimi sağlamak için gerekli 
toprak ve su tahlillerini yapmak, teknik zi
raat için köylüyü eğitmek, teşkilâtlanmasını 
sağlamak ve ziraî çalışmaları teknik ve malî 
yönden desteklemek; topraksız ya da yeteri 
kadar toprak sahibi olmayan köyleri topraklan
dırmak, mera ve yaylakları tahdit; köy, kasa
ba ve şeihir tüzelkişilik] erine tahsis etmek, 
köyden şehre, köyden köye yahut kasabalara 
muhtelif nedenlerle yapılmakta olan göçleri 
durdurmak, müsait yerlere iskân etmek, üret
ken hâle gelmeleri için gerekli yardımları yap
mak, köysel yerleşim sekililerini düzenlemek, 
köy konutları ve tarımsal işletme yapılarını 
ıslah etmek, köylülerimizin kendi sorunlarını 
kendi güçleri ile çözebilmeleri için örgütlenme-
ılerini, böylece üretken hâle gelmeleri için top
lum kalkınması mevzuunda yetiştirmek, bunun 
için gerekli öğretimi yapıp teknik yardımı sağ
lamak; köylerde Anayasanın öngördüğü sosyal 
yaşantının gerektirdiği iktisadî ve mâli kalkın
manın müspet aracı olduğu bilinen köy kalkın
ma kooperatiflerini kurmak, faaliyete geçirmek, 
geliştirmek; teknik, idarî ve malî yönlerden 
desteklemek; köylerimizde Jboş zamanları değer
lendirmek, genellikle köylü kadınlarını ve 
genç kızlarını el sanatları bakımından yetiştir
mek, ekonomik faaliyetlerde katkıda bulun
durmaya alıştırmak, teknik ve malî yardımlar
da bulunmak Köy İşleri Bakanlığının görev
leri ımeyanındadır. 

Kısaca, görevlerinin bir kısmını yukarıda 
belirtmeye çalıştığımız Bakanlığın, bu saydığı
mız ve konuşmayı uzatmamak için zaman dar
lığı dolayısiyle sayamadığımız görevleri yapa
bilmesi için öngörülen 1973 bütçe teklifi, tüm 
Bakanlık için 2 066 371 036 liradır. Buna Kar
ma Bütçe Komisyonunun ilâve ettiği 308 400 00,0 
lira da eklenince 2 374 771 036 liraya yükse
liyor. İleride Bakanlık kuruluşlarını ayrı ay
rı incelediğimizde göreceğiz ki, Bakanlık bu 
bütçe ile hizmetlerini istediği ve beklediği şe
kilde yapıp, Türk köylüsünü içinde bulunduğu 
durumdan kısa zamanda kurtarıp, büyük Ata-
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türk'ün öngördüğü muasır medeniyet seviyesi
ne çıkaramayacaktır. 

Bakanlığın karşı karşıya bulunduğu proble
mim ağırlığını ve önemini milletçe benimseme
miz için aşağıdaki misali vermek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, İngiltere nüfusunun 
•% 8'i tarımla iştigal etmektedir. Böylece, 50 
milyonluk İngiltere'ye ve denizaşırı bâzı ülke
lere de bakmayı başarmaktadır. Amerika nü
fusunun % 4'ü tarımla iştigal etmekte; bunun
la 20/0 milyonluk Amerika'ya baktığı gibi geri 
kalmış bütün ülkelere de yardım etmektedir. 
Bize gelince; nüfusumuzun % 70'i tarımla iş
tigal edip köylerde yaşadığı halde, bırakınız 
memleketin İhtiyacını karşılamak, kendi iühti-
yacmı dahi karşılıyamamaktadır. Bununla or
taya koymak istediğimiz gerçek, Türk köylüsü
nün çalışmaz, tembel bir yapıya sahip olduğu 
değildir. Aksine, Türk köylüsü, . İngiliz ve 
Amerikan köylüsünden daha çok çalışmakta, 
hepsinden daha çok tarımda gayret sarf etmek
te ve yıpranmaktadır. 

O halde, neden çabası kendine yetmemekte
dir? Sebep: 

1. Teknik bilgiden mahrumiyet; 
2. Teknik aletlerden mahrumiyet; 
3. Noksan ve kâfi gelmeyen eğitim; 

4. Toprak dağılımındaki dengesizlik, ada
letsizlik ve topraksızlık; 

5. Sunî gübreyi yeteri kadar kullanma
mak; 

6. Hangi toprakta hangi gübrenin kulla
nılması gereğini bilmemek; 

7. Sulu ziraat yapmamak, kaliteli tohum 
kullanmamak; 

8. İlkel usulle ziraate devam zorunluluğun
da bulunmak; 

9. Ziraatteki girdilerin çok pahalı oılması 
- Traktör, pulluk, biçerdöver gibi - ve nihayet 
kooperatifçiliğin istenilen seviyeye ulaşamamış 
bulunması; 

10. Kredi imkânsızlığı ve kredi faizlerinin 
yüksek olması ve köylünün zamanında kredi 
alamamış bulunması. 

Ortanan solundaki C. H. P. nin görüşüyle 
köylünün kalkınmasını, anahatları ile aşağı
daki gibi tânımılıyoruz. Köylünün kalkınması; 

1. Üretiminin artırılmasına; 

2. Bu üretim artışından meydana gelecek 
değerin geniş ölçüde köylünün olmasına, köy
lünün artan ekonomik gücü ile yurdun hızlı 
sanayileşmesine 'katkıda bulunmasına; 

3. Tarım İş Kanununun çıkartılarak, tarım 
kesimindeki işçilerin çalışma koşullarının ada
letli ve insanca bir düzene bağlanarak, sosyal 
güvenliğin sağlanmasına; 

4. Otlaklar, yaylaklar, kışlaklar belirli 
kişilere değil, Devletin veya köylülerin mülki
yetine verilerek, köylülerin bunlardan ada
letli ölçüler içerisinde faydalanmasına; 

8. Köylüyü, büyük aracı ve tefecilere muh
taç bulunmaktan kurtaracak yeteri kredi mal
ılarını topluca değerlendirmek için kooperatif 
ve kooperatif birlikleri kurulmasına bağlıdır. 
Bunlar sağlanırsa, tarımda verim yükselecek, 
maliyet düşecek, tutarlı bir taban fiyat poli
tikasıyla kazanç artacak, köylünün geliri) yük
selmeye başlayacaktır. Köylü gelirindeki bu 
yükselişin bir kısmı, daha iyi yaşayabilmek ih
tiyaçlarını karşılayacak köylünün tüketim gü
cü artmış olacak; iş hayatına canlılık* gelecek, 
esnafın, sanatkârın, sanayicinin, nakliyecinin 
ide kazançları yükselecektir. Böylece geıliri 
yükselen köylü tasarrufa dönecek; bu tasar
ruflarını, bir yandan daha ileri tarım tekno
lojisine yatırarak tarımda verimi daha çok artı
racak, bir yandan da kooperatifleri ve üst ör
gütleri yolu ile tarım sanayiine ve zamanla 
daha başka sanayi dallarına yatırım yapmaya 
yönelecektir. Tarım makine araç ve gereçleri 
ve tarım ilâçları ile sunî gübre imal eden sa-

5. Tarım tekniğıhdeki yeniliklerden fay
dalanmada, küçük büyük çiftçileritn, âdil esas
lara göre tarım makine araç ve gereçlerinden 
istifade edecek şekilde örgütlenmesine; 

6. Her yerde çok yönlü tarıma geçilebile
cek tedbirleri almaya; bunun için de, her böl
genin doğal ve ekonomik koşullarına göre, çift
çilerin asıl tarım konuları dışında tavukçuluk, 
arıcılık, hayvancılık, mandıracılık; meyve
cilik, zeytincilik, bağcılık veya sebzecilik 
yapmaya, boş zamanlarında küçük el sanatları 
ile uğraşmaya teşvik edilmesine ve bu maksat
la özendirme kredilerinin verilmesine; 

7. Ayrıca tabiî ve sunî göllerde, çay ve ır
maklarda, barajlarda ve deniz kıyısı köyler
de balıkçılığın teşvik edilmesine; 

- 214 -



M. Meclisi B : 68 25 . 2 . 1973 O : 3 

nayiin genellikle çiftçiler, üreticiler eliyle 
kurulup geliştirilmesi sağlanacaktır. Binnetice 
köylü, kendini îktisadeaı ezen (traktör nıoantaj 
sanayii yerine, kendisinin sahip ya da ortak 
olacağı gerçek bir. traktör sanayii kurulmasına 
öncülük edebilecektir. Böylelikle tarımdan sa
nayie kaynak aktarması hızlandırılacak ve bu 
kaynaklar geniş ölçüde köylünün, üreticimin 
•elinde kalacaktır. 

Tarım kesimindeki üretim artışından meyda
na gelen değerle kurulacak sanayinin başlıca 
sahibi veya ortağı köylü olacaktır. Köylü hem 
tarımdan, hem ele sanayiden kazanarak, geli
şen Türkiye'nin temel gücü olacaktır. Köylü 
için tarım sigortası, sosyal sağlık sigortaları 
kurulacak, 'böylelikle köylülerin, çiftçilerin 
tabiat âfetleri karşısında veya kötü ürün yılla
rında sefalete düşmeleri önlenmiş olacaktır. 

'Sayın milletvekilleri, konuşmamın başın
dan beri, 65 277'yi bulan köy yerleşim ünitele
rinde yaşıyan 22 milyonun üstündeki köylü 
vatandaşlarımızı, muasır medeniyet seviyesine 
ulaştırmak için Köy İşleri Bakanlığının neler 
yapması lâzımgeldiğini izah etmeye çalıştım. 
Bu kadar çok yerleşim ünitesi ihtiyaçlarının 
mevcut bütçe ile karşılanmasının zorluğunu yu
karıda arz etmiştik. 

Belirtmek istiyorum ki, bu ünitelerden 
yanyana gelmesi mümkün alanları birleştiril
mek suretiyle yerleşim ünitelerinin sayısını 
azaltmak, mümkündür. Toplu ve büyük üni
teler meydana getirmek suretiyle, köylerimize 
yol, su, elektrik, okul, PTT, sağlık ünitele
ri, sosyal tesisler, küçük sanayi dalları ki, 
bir kelime ile medeniyeti götürmek, daha kısa 
zamanda götürmek, etkin hâle getirmek elbet-
te'ki mümkün olabilecektir. Hepinizin bildiği 
giibi, medeniyet pahalı bir nimettir. Bu ni
metten istifade ötmek kalkınmayla mümkün
dür. 

Bunun için köyleri, mümkün olan şekil ve 
tarzda, toplu hale getirmek, iktisadî ve sosyal 
sebeplerden dolayı köyden şehre göçü de ön
ler. 

ıSaym milletvekilleri, şimdi sözü YSE Genel 
Müdürlüğüne getirmiş bulunuyoruz. Bu kuru
luşa 1973 bütçesinde öngörülen toplam ödenek, 
1 132 OiOO 000 lira idi. Karma Bütçe Komisyo
nu bu ödeneği 250 milyon lira civarında artı

rarak, 1 382 000 000 liraya çıkarmıştır. Buna 
göre genel müdürlüğün durumunu inceleyelim. 

YSE Genel Müdürlüğü, köy. yolu, köy içme 
suyu ve köy elektrikasyonu hizmetlerini yap
maktadır. Köye yönelmiş tüm hizmetlerin tu
tarlı ve birbirini tamamlar bir şekilde yürütül
mesi için, bu hizmetlerin gerek uzun süreli 
plânlar ve gerekse yıllık programlar içinde 
koordine edilmesi zarurî olduğundan YSE Ge
nel Müdürlüğü; Devlet Plânlama Teşkilâtı, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, orman köyle
rinin kalkındırılması ve orman istihsalinin nak
li için Orman Bakanlığı, âfet ve iskân işleri için 
İmar ve İskân Bakanlığı, yol, su, elektrik özel 
idare hizmetlerinin düzenlenmesi için İçişleri 
Bakanlığı, askerî garnizonların yol, su, elektrik 
hizmetleri için Genelkurmay Başkanlığı ve Mil
lî Savunma Bakanlığı, Devlet il ve köy yolları 
kaplama asfalt ve plânlama işleri için Karayol
ları Genel Müdürlüğü, baraj sahaları altında 
kalacak olan köylerin nakli ve yer tespiti için 
DSİ, köy elektrifikasyonu için TEK ve İller 
Bankası ile devamlı temas halinde bulunmak 
zorundadır. 

YSE'nin yol, su, elektrik götüreceği yerleşim 
ünitesi 65 277'dir. Buna göre köy yollarının 
durumu, tüm uzunluk 162 055 Km. dir. Yapılmış 
kaplamalı köy yolu 62 750 Km. dir. Tasviyeli 
köy yolu 25 587 Km. dir. İz veya patika köy yo
lu 73 718 Km. dir. Kaplamalı yolu mevcudolan 
köy adedi 18 668'dir. Devlet Plânlama Teşki
lâtınca Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde ya
pılması düşünülen • toplam köy yolu yapımı 
9 845 Km. dir. Bu koşullar altında köy yolu 
yapımına devam edildiği takdirde tüm köy yol
larının bitimi 50 yılda halledilecektir. Bu du
rum, Köy İşleri Bakanlığı 1973 malî yılı Bütçe 
raporunun 19 ncu sayfasında belirtilmiştir. Bu, 
çok uzun bir devredir. Demek ki, 50 yıl daha 
illerin birçok köyleri yol bekleyecektir. Bunu 
ıbeklemek- değil, düşünmek bile insanı rahatsız 
ediyor. Yol olmadan acaba diğer sosyal, kültü
rel ve ekonomik faaliyetler kırsal alana nasıl 
götürülecektir? ıSulama kooperatifi, iskân işleri 
nasıl geliştirilecektir'? 

Acaba 50 yıl sonra köyüne yol gidecek va
tandaş ne düşünmektedir? Bu arada, bakımı 
yapılmayıp da bozulan köy yolları da hesaba 
katılırsa bunun sonu gelmeyecek demektir. Bu 
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sebeple köy yolu sorunu, Üçüncü Plânda, diğer sek
törlerle olan ilişkisi düşünülürse, önerilen 9 845 
Km. lik, herhalde beş yıl için değil bir yıl için 
düşünülmüştür. Sözü buraya getirmişken, Ba
kanlık ilgililerini, bir hususta köy yollarını ço-
buk bitirmek için arz edeceğim tedbirler üze
rinde düşünmeye davet etmek istiyorum. 

Mesele şu: Bâzı memleketlerde; Almanya, 
Yugoslavya ve Bulgaristan'da standart yol, ge
nişliğine göre beton bloklar fabrikalarda dö
külmekte, ve bunlar da tesviyesi yapılan yol
lara döşenmek suretiyle yapılmaktadır. Böyle
ce de kısa sürede ucuz sağlam yollar yapıl
maktadır. Bu usul neden düşünülmemektedir? 

Aslında köy yollarının, özellikle kıyı şerit
lerinde, narenciye, tütün, sebze ve meyva yetiş
tiren yerlerde tarımsal ürünlerin ağırlık aldığı 
bölgelerde, asfalt olarak kaplanmasına da biran 
önce geçilmelidir. Zira, bu takdirde hem yol 
bakım masrafları azalacak, hem de tarımsal 
ürünlerin kailte ve kantite artışları sağlanmış 
olacaktır. 

Orman Bakanlığı orman içi ve orman kenarı 
köylerin yol ve köprü yapımlarında, makine ve 
maddî yardımda, istenen çabukluk ve kolaylığı 
gösterememektedir. Bu kolaylığı sağlamak için 
Orman ve Köy İşleri Bakanları, teşkilâtlarına 
hiçbir yoruma meydan vermeyecek şekilde ke
sin emirlerini vermelidir. II YSE Teşkilâtı ile 
orman teşkilâtı arasında bu koordinasyon sağ
lanmadığı için yazışmalarla zaman kaybolmak
ta ve istenen sonuç zamanında alınamamakta
dır. 

Köy yolu yapımında köylü katkısı asla ih
mal edilecek gibi değildir. Ancak, köylü köyü 
için, gerek okul, gerek su, gerek yol ve gerek
se elektrik getirilmesi faaliyetlerinde, dünya
nın hiçbir medenî memleketinde görülmeyecek 
kadar ve maddî yapısı ile de asla mukayese edil
meyecek tarzda, fedakârlık göstermektedir. 
Üzülerek belirtmek isterim ki, köylümüzün bu 
fedakârlığını ıDevlet olarak karşılayamaz du
rumdayız. Şu halde, arz etmek istiyorum ki, 
YSE'nin elindeki malzemeler bugün •% 50 ömür
lerini bitirmiştir ve zaten çoğu da yardım mal
zemesi olduğundan işlemez haldedir. Parça ih
tiyacı hissedilir derecede artmıştır. Bu gerçek
ler önünde yapılacak tek iş; köy yolları ma
kine parkı her türlü fedakârlık gösterilerek 

takviye edilmeli ve gerekli malzeme köy yolla
rına temin edilmelidir ki, köy yolu yapımı 
Üçüncü. Beş Yıllık Plân dönemi sonunda tamam
lanmış olsun. 

Her türlü fenalığın yolsuzluktan geldiğini 
bildiğimize göre, ' işin önemi bir kat daha art-
maJktadır. Hepimizin milletçe görevi, her türlü 
yardıma ve hizmete lâyık olan Türk köylüsünü, 
Anayasanın öngördüğü insanca yaşama düzeyi
ne ulaştırmak olmalıdır. Olumsuz tabiat şartla
rı ve insan gücü mücadelesinin bir başarı örne
ği olan Zap Suyu üzerindeki YSE'nin yapmış 
olduğu köprüyü takdiri e ifade ve yadetmek is
tiyorum. 

Köy içme sularına gelince; toplam yerleşim 
ünitesi s&yısı 65; 277; içme suyu yeterli olan 
'ünite 39 596; içme suyu yetersiz olan ünite sa
yısı ise 11 974; içme suyu bulunmayan ünite 
13 772'dir. Eldeki bilgilere göre, YSE Genel 
Müdürlüğü, içme suyu yapımına her yıl, plân 
hedefini aşmak suretiyle devam etmiş ve Üçün
cü Beş Yıllık Plâna 22 000 köyün su ihtiyacı 
intikal ettirilmiştir. Şu halde, bu plân dönemi 
sonundan evvel, memleketimizin köy içme suyu 
prdbleml halledilmiş ve memnuniyet verici bir 
sonuca ulaşmış olacaktır. YSE Genel Müdürlü
ğünce ele alınan grup içme suyu yapımlarına 
hız verilmelidir. Ancak, köylünün telknilk ve 
malî olanakları dışında olan grup işlerin bakım 
ve işletilmesi konusunda da gerekli kanunî 
mevzuat bir an önce getirilmelidir. 

içme ,sııyu sorunu yanında, günümüzün önem 
'kazanan «Çevre sağlığı hiçmetleri» ne de kırsal 
alanda başlamak zamanı gelmiştir. Köylerde 
kanalizasyon, fosseptik çukurları, suların klor
lanması işleri süratle geliştirilmelidir. Artık, 
Türk # köylüsü de, çeşmesinden değil, evindeki 
'muslulktan su içmek için her türlü yardımı esir-
gememektedir. Köy içme suları için Üçüncü 
Beş Yıllık Plânda öngörülen 22 000 üniteye 
içme suyu götürülmesi işi, gerekli bütçe imkân
ları sağlandığı takdirde mümkün olacaktır. Ak
si takdirde, asırların ihmaline uğramış Türk 
köylüsüne ieçceği suyu götürmek:, daha uzun 
yıllar problem olmakta devam edecektir. 

YSE Genel Müdürlüğü hakkındaki sözleri
mi bağlamadan önce de, inşaat mevsiminde bir
takım şeklî hususlarla zaman kaybını önlemek, 
inşaat mevsimini tam değerlendirmek için, iha-
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le işlerinin .mutlaka kış mevsiminde bitirilecek 
şekilde tanzim edilmesindeki faydayı, ' takdir
lerinize bırakıyorum. Ayrıca, köy katkılarında 
varlıklı, imkânı bol İd iyi er varlıksız köylere ter
cih edilmemelidir. 

Yol, su, elektrik hizmetlerinin kısa sürede 
bitirilmesi için, yılı içerisinde fazla mesai, çift 
vardiya ve şantiye esasına göre iş programları 
düzenlenmeli ve fedakârca çalışan işçilerimizin 
iş sonunda daha fazla zaman kaybetmeleri ön
lenmelidir. Şantiyelere gidip gelme süreleri 
kısaltılma! ıdır. 

Türk köylüsünü yola, suya, elektriğe kavuş
turmak hususunda büyük gayretler sarfedcn ve 
köye götürülecek hizmetlerin başarıya ulaşma
sında lokomotif vazifesi gören YSE Genel Mü-
dıürlüğü bünyesinden her gün kopan teknik 
personel eksikliğinin giderilmesi için neler dü
şünüldüğünü, öğrenmek istiyoruz. Ayrıca he
men şunu da ilâve edeyim ki, bu gidişi ilerisi 
için endişe ile izliyoruz. Bu durumun, Bakanlı
ğın diğer teşkilâtlarında da başka türlü olduğu 
kanaatinde değiliz. 

Sayın milletvekilleri, Toprak - Su Genel Mü 
dürlüğüne gelince; Devlete ait yabanî zeytin
lik, sa'kızlık, funda]ilk, makilik.ve alkali asitli 
veya turbiye toprakları, kurutulmuş sahaları 
ziraat toprağı haline getirme'k, sulu ziraat saha
larında arazi tesviyesi ve diğer tarla işi sulama 
ve drenaj hizmetlerini yapmak; sulama suyu 
ihtiyacı bulunan sahalarda sulama tesislerini 
kurmak, ıslah etmek; tevzi ve işletilmesini sağ
lamak, toprak haritalarını yapmak, toprak tah
lillerini yaparak hangi gübrenin hangi toprak
ta kullanılacağını tespit ederek, köylülere bil
dirmek, toprak verimliliğinin artması için ara
zi ıslahı ve arazi tevhidini sağlamak, ziraî su
lama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı gibi faa
liyetlerde icabı halinde birlikler, ortalıklar, 
mütehavvil sermayeli ve gerekirse hükmî şah
siyeti haiz işletmeler kurmak, toprak sn kredi
leri üe çiftçi yatırımlarını teşvik etmek hizmet
leri bu Genel Müdürlükçe ikmal edilmiştir. 
Memleketimiz de toprakların yanlış kullanıl
ması, ormanların tahribi, meraların aşırı otla
tılması, arazi açmaları ve hatalı sulamalar, bil
hassa tarım arazilerinin hatalı işlenmesi uygun 
olmayan ziraat âlet ve makinelerinin kullanıl
ması, yanlış ziraat tekniği, topraklarımızın zi-

raatteki dengesizliğini hızlı olarak artırmak
tadır. Bu ise, ziraatte verimi azaltmakta, veri
min aızlığı emeği değersiz hale getirmekte, de
ğersiz emek köylünün kazancını düşürmekte, 
dolayısiyle köylünün hayat seviyesini bozmakta 
ve netice olara'k Türk köylüsünü dışarıya avuç 
açar hâle getirmektedir. 

Köylüyü bu durumdan kurtarıp, alıcı değil, 
satıcı, tüketici değil üretici, fakir değil zen
gin hale getirmekte Topraksu Teşkilâtının 
önemi ve görevi büyüktür. Memleketimizde ta
rım genellikle yağmura tabi olmaktadır. Top
raksu Teşkilâtı büyük çapta tarımı yağmurdan 
kurtarıp sulamaya dönük hale getirmek için 
çalışmaktadır. Bundaki başarısı Türkiye'yi ta
rım ürünleri bakımından dışa dönüklükten kur
tarıp içe döndürecektir. Yurdumuzda yıllık ya
ğış ortalaması 670 mm. dir. Bu, istenen ve bek
lenen sonucu vermekten çok uzak ve aynı za
manda tesadüfi bir durumdur. Bâzı hallerde 
bunun felâket haline gelmesi ayrıca bir sorun
dur.- Yurdumuzda tarıma müsait 23,5 milyon 
hektar arazi vardır. Topoğrafiik olarak 16,7 
milyon hektarı sulamaya müsaittir. Mevcut tas
niflere göre, bunun % 74'ü, yani 12,5 milyon 
hektarı sulanabilecek durumdadır. Halen yer
altı ve yüzey suyu baikımından 174 milyar met-
reküb suyumuz vardır. Sulamaya elverişli 12,5 
milyon hektar araziye bu su yeter giibi görünü
yorsa ela, ekseri hallerde suyun olduğu yerde 
sulamaya müsait arazi yok, arazinin varolduğu 
yerlerde de su yok. Böylece, Topraksu Teşkilâ
tınca kontrol hizmetleri yürütülen Topraksu 
kredi projeleri 42 341 hektar sahayı kaplamak
tadır. Çiftçilerin bu kredi .kooperatiflerine kat
kısı ise 8 291 836 lira tutmaktadır. Toplam 
olarak 27 268 436 liralık yatırım yapılmış du
rumdadır ve bunun 18 977 050 liralık kısmı Zi
raat Bankasmda.n temin edilmiş görünmekte
dir. 

Mütevazı bütçenin öngördüğü bu yatırımla
rın getirdiklerini bilmek, ilgilileri tebrik, teş
vik ve tenkit bakımından faydalı mütalâa edil
mektedir. Toprak etüt ve toprak tahlil lâbo-
ratuvarlarınm, toprağa göre gübrenin kullanıl
masını bilmek, bilerek ziraat yapmayı sağla
mak bakımından okluğu kadar; toprakların 
hayatiyetini uzatmak bakımından da faydaları 

. sayılmayacak kadar çoktur. Bu maksatla, bu 
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tip faaliyetlere büyük önem vermekteyiz. Kü
çük su kaynaklarının geliştirilmesiyle köylü
nün tarımsal gelirinin artırılması öngörülmek 
suretiyle erozyona mâruz bölgelerde dağ ve or
man köylerinide sebze ve meyve, narenciye ye
tişen sahalarda küçük sulamalara ait projele
rin ele alınmasını ve 23 227 hektarlık sahası
nın sulanmasını, sonuç olara'k 34 682 çiftçi 
ailesinin bundan istifade ötmesi keyfiyetini ye
tersiz de görünse - memnuniyetle karşılıyoruz. 
Bu yolda yapılan 82 643 222 liralık yatırımı 

"gelecek için ümit verici görüyoruz. Bu sebeple, 
sarf edilen 42 654 362 liralık yatırımı teşvik 
ediyoruz. Arazi devalopmanı suretiyle arcanan 
93 227 00(0 liralık yatırımla 24 234 hektarlık 
sahaya hizmet götürülmüş olmasını, tarım ara
zilerinin modern ziraat tekniğine alıştırılmam 
olarak görüyoruz. Bunların, Türk köylüsünün 
üretimini artırmak, satmalma gücünü yükselt
mek, piyasaya iştirak kalbiliyetini geliştirmek, 
başka bir deyimle, Türk çiftçisinin hayat sevi
yesini yükseltmek; için yapıldığını memnuniyet
le izliyoruz. Verimin artırılması için bir başka 
yol olarak da arazilerin toplulaştırılmasını ka
bul ediyoruz. Zira,küçük parçalar halindeki ta-
rımm verimsiz olacağına, herkes, gibi çiftçinin 
de inandırılmasını istiyoruz. 

Bilindiği gibi; toprak ve su kooperatifleri ta
rımı geliştirmek, çiftçi, Devlet ve tarım ilişkile
rini tanzim etmek, ziraî sulama, toprak muha
faza, arazi ıslahı ve drenaj tesislerini kullana
cak çiftçileri geliştirmek için kurulmuştur. 
Ü972 yılında bu maksatla 68 adet toprak su 
kooperatifi öngörülmüştür. Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis Grubu olarak, Anayasal kuruluş 
olan bu tip kooperatiflerin istenen sonuca ulaş
masını, çiftçiler için mutlu bir gelişme olarak 
niteliyoruz. Evvelce kooperatifleri yerenlerin 
dahi bizimle beraber olmasını ve bizim gibi dü
şünmelerini sevinçle karşılıyoruz. V<e ilâve ede
rek soruyoruz; sanayiciler için uygulanan teş
vik tedbirleri, neden kooperatiflere tathik edil
memektedir'? Kredi işinin de gerek kooperatif
ler için, gerek çiftçiler için miktar ve faiz yö
nünden tatmin 'edici olmayışı ve ziraate ait gir
dilerin fiyatlarının her yıl kontrolsüz bir şe
kilde astronomik olarak tek taraflı bir şekilde 
artırılması, taban fiyatlarının daima köylünün 

aleyhine işlemesi. Türk köylüsünün her geçen 
yıl fakirleşmesinin başlıca nedenlerinden dir. 

Köye gideceık hiznuctler bakımından köye sa
hip ç&ma görevini üzerine almış bulunan Köy 
İşleri B'alkanlığı bilmelidir ki Türfk köylüsü her 
yönden bir mahrumiyet içinde bulunmaktadır. 
Bu yetmiyormuş gibi, hizmetlerin götürülmesin
de köylü - şehirli farkı devam etmektedir. Şe
hirlerde her hizmet, özel kuruluşlar taraflından 
karşılıiksız ve katkısız yapıldığı halde, köy hiz
metlerinde, köylüden katkıda bulunması bek-
lenrrielkteidir. Köylü bunu seve seve yapmakta
dır. Bu yetmiyormuş gibi, köylünün en tabiî 
hakkı olan yaşama hakkının dahi sosyal garan
tisi sağlanmamıştır. Ço!k Sayın Bakan, köylü 
ve şehirli arasıridaiki bu hizmet farklıllaşmasını 
ortadan kaldıracak tedbirlerde lütfen köylünün 
yanında vaziyet alınız. 

Köylünün, tarım, alanındaki halklarının savu
nucusu olan Ziraat Odaları maalesef köylüye 
henüz istenen desteği sağlayamamaktadır, Bu 
kuruluş aksine, birçok hallerde destek olmak
tan ço!k, köylüye köstök olmaktadır. Türk köy
lüsü tarımla iştigal etmekte, plânlı devrenin Bi
rinci ve İkinci Beş Yıllıik bölümünde tarımda 
artış hızı, plânın gerisinde kalmıştır. Hayvan
cılıkta % 2 ile, sulamada % 50, gübrelemede 
% 35 ile geride kalmıştır. Gelir dağılımındaki 
adaletsizlikle Bakanlık ilgilenmelidir. Muayyen 
kimseler ve zümreler gelir dilimlerinden azamî 
faydayı sağlarken, bir tarafta saygılı bir tarz
da sessiz duran köylü zümresinin kaybolan hak
larının verilme zamanı gelmeyecek midir? Köy
lünüz maalesef, verilen ve sağlanan imkânlar
la ancalk görülen ve bilinen durumdan ileriye 
gidememelkteıdir. Mucize hariç, Tüıik köylüsü
nün bu imlkânlarla görünenin üstünde bir hızla 
kalkınması mümkün değildir ve olmayacak gi
bi görünmektedir. 

Tıopralbsu Teşkilâtının, mütevazı bütçesi 
ile ziraî kalkınmamıza katkıda bulunmak için 
sarf ettiği değerli hizmetierini teşvik tebrik ve 
başarılarını temenni ederiz. 

Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdür
lüğü, yerleşim yerlerinin doğurduğu özel sorun
ları ve bilhassa orman ve dağ köylerinin kal
kındırılması malkısadıyl'C Orman Bakanlığı ve 
diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli ted
birleri almak, köy ve köylünün kıalkındırılma-
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sı ile ilgili çok yönlü tedbirleri tespit etmek ve I 
bunların mahallî ve millî seviyede programları- I 
nı yapmak, toplum kalkınması metodunu geliş- I 
tirmeîk, köylülere benimsetmek ve bu maksatla I 
millî ve iller seviyesinde toplum kalkınması I 
müesseselerini kurmak, Devlet memuru ile köy I 
liderlerini kaynaştırmak, köylerde kooperatif- I 
çjiliği teşvik ve geliştirmek, bu maksatla eğitim I 
yapmak, teknik ve malî yardımda bulunmak, 
mamul maddeleri destekleyici faaliyetlerde bu
lunmak, köylerde kooperatifçiliğin başarıya 
ulaşması için gerekli kanunî ve teknik denetim- I 
leri yapmak, köy sanatlarının araştırılmasını, I 
geliştirilmesini, yurt sathına yayılmasını ve ta
nıtılmasını sağlayıcı tedbirleri almak, kurslar I 
açmak, köylülerin yeni bilgi ve hünerler edin- I 
ımelerine yardımcı olmak, pazarlama imkânları- I 
m da düşünerek el sanatları liderleri vasıtasıy-
le köyde el sanatını yapmak ve el sanatları ma
mullerini pazarlayıcı kooperatifler kurmak ve 
netice olarak Genel Müdürlüğün çalışma alan
larına giren -hizmetlerle ilgili konularda araştır
ma, eğitim ve öğretim yapmak üziere enstitü ve 
eğitim merkezleri ile geçici ve sabit kurs mer
kezleri açmak, bu genel müdürlüğün başlıca va
zifeler indendir. 

Bütçe raporuna göre, bu genel müdürlüğün 
tahsisatını, Komisyonun, 2 922 000 lira ilâve
siyle 102 4-97 000 liraya yükseltilmiş olmasını 
anlayışla karşılıyoruz; fakat kâfi görmüyoruz. 
Bu genel müdürlüğün, orman içi ve orman ke
narı köylülerinin kalkındırılması için sarf ede- I 
ceği her türlü gayreti desteklemeye hazırız. 

İnanıyoruz ki, sessiz sedasız, mütevazi yöre- I 
lerinde kalkınma çabası gösteren 8 milyonun 
üstündeki bu vatandaşlarımızın insanlık anla
yışına uygun, insan hak ve hürriyetlerine ya
kışır bir düzeye getirilmeleri en tabiî hakları
dır. Orman içi ve civarı köyleri için bugüne dek 
süregelen evvelâ ağaç, sonra insan düşüncesini I 
değiştirerek; evvelâ insan; sonra orman fikrine 
yönelmelk, orman varlığının,'halikla Devletin I 
elele vereceği bir demokratik işletmecilik an- 1 
layışı içinde değerlendirilerek, bin bir türlü 
mahrumiyet içerisinde yaşayan ve bizden, me
deniyetin nimetlerini bekleyen insanların hiz- I 
metine bütün millî ve demokratik imkânları
mızla gitmenin bizce zamanı geçmek üzeredir. | 

Bu insanlara, ydksulluğun, bir alın yazısı ve 
kader olmadığını ispatlamak zorundayız. 

Sayın Balkan, orman ürünlerinin tümünü, bu 
ormanları bekleyen ve her türlü mahrumiyete 
göğüs geren insanlarla paylaşmak millî bir va
zife, insanî bir davranış olmalıdır. Hülâsa, or
man köylüsü, yaşayabilmek için suç işler duru
ma düşmekten kurtarılmalıdır. Suçluluk duy
gusu ve ezikliği içerisinde bulunmaktan, hapis
lerde sürünmekten kurtarılmalıdır. Böylece, 
adı, geçen köylü için Devlet - orman yabancı
lığı sona erecek, köylü, Devleti karşısında de
ğil, yanında görecek; sonuç olarak, orman ve 
ürünleri, köylünün rızkını kesen değil, rızkını 
veren bir kaynak durumuna gelecektir. 

İşte, orman içi ve orman kenarı köylüsünün 
kalkınması için ortanın solundaki bir politika
nın anahatiarı bunlardan ibarettir. Bu genel 
müdürlüğe dair sözlerimi bağlamadan önce, bu
güne kadarki vazifelerinden dolayı teşekkür 
eder, gelecek vazifeleri ve başarıları için teşvik 
etmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Toprak ve İskân Genel Müdürlüğüne gelin

ce : Bu genel müdürlüğü kısaca şöyle tamıanı-
lamak istiyoruz : 

1. — Hazine arazisini tespit ve tapuda Ha
zine adına tescil ettirmek, 

2. — Dağıtımla ilgili olarak ele alman ara
zînin tarıma elverişliliğini ve kullanma sınıfla
rını tayin etmek, bölgesel koşullara uygun iş
letme tiplerini araştırmak, tespit etmek, bunla
rın uzun vadeli plânlarını hazırlamak, toprak 
reformu ile ilgili olarak topraksız köylüye, pro
jelerine uygun olarak toprak vermek. Toprak 
verilen bu çiftçilere Toprak Reformu Kanunu
nun getirdiklerine paralel olarak verimi artırı
cı mahiyette aynî ve nakdî kredi vermek, dona
tım araç ve vasıtaları edinme kolaylığını sağ
lamak, «kooperatifleş meyi teşvik etmek, mera 
ve yaylak düzenlerini tanzim ile istifadeli hale 
koymalk, göçmen ve göçebelerin iktisadî, sos
yal ve ekonomik faaliyetlerini tanzim ile, kredi 
(karşılığı yerleşmelerini sağlamak. Tarım fazlası 
nüfusu eğiterek, tarım dışı sektörlerde iskân 
etmek, serbest göçmen işlerini yürütmek, iskân 
için Hazine arazisinden yararlanmak. Gerekti
ğinde, arazi ve arsa satmalarak kamulaştırmak, 
köylerin yerleşme plânlarını konut projelerini 
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ve imkânlarını inceleyerek yerleşme düzeyleri
ni tanzim etmek, köylerin modernleşmesini sağ
lamak: ve böylece yurt sathımda modern bir 
'köylü iskân sahası yaratmak görevini yüklen
miş durumda olan bu genel müdürlüğün bütçe 
imkânı; 145 856 036 liradır. 

(Bu tanımlamaya göre, Toprak Reformu Ka
nununun getirdikleri ile Toprak Reformu Müs
teşarlığı kurulduktan sonra bu genel müdürlü
ğün durumunun nasıl mütalâa edildiğinin kısa
ca aeıiklamaismı faydalı mütalâa etmekteyiz. El
bette ki, görevi mühim ve büyük olan bu genel 
müdürlüğün mevcut bütçe ile istenen hedefe 
ulaşamayacağını vie beklenen neticeyi vereme
yeceğini söylemek büyük bir kehanet olmasa 
gerek. Bununla beraber, sade imkânları ile 
'Türk köylüsüne kendi çapında hizmet eden bu 
genel müdürlük personelini teşvik ve tebrik et
mek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin sonuna gel
miş bulunuyorum. Sözlerimi bağlamadan evvel 
bâzı sorular sormak istiyoruz. 

1. — Bugüne dek çalışmaları ile kırsal alan
da ve köy yörelerinde büyük tecrübe sahibi 
olan Bakanlığın, topralk reformu uygulamasın
da ömeımli ve başrol almasının sizce bir faydası 
görülmekte midir? 

2. — Mevcut makine parkının % 50 ömrü
nü tamamladığı söylendiğinle göre artan yedek 
parça ihtiyacını gidermek ve makine parkını 
takviye at m. ok suretiyle köy yolları ağını 3 ncü 
plân döneminde ça'buk bitirmek için yeni mal
zeme alma fikrini ve tatbikatını nasıl görüyor
sunuz ? 

3. — Çimento fabrikalarını takviye etmek 
suretiyle, plâka halinde betonlarla köy yolu ya
pımının çabuik ve sağlam olacağına ve bunun 
ucuz bir sistem olduğuna inanıyor musunuz ? 

4. — Orman içi ve dağ köylerinin biran ev
vel kalkındırılması için, mevcudun dışında çok 
yönlü bir proje düşünebiliyor musunuz? Bu 
ınalksatla, öngörülen bütün tahsisatların ve iş
lemlerin Köy İşleri Bakanlığında toplanması 
fikrini nasıl karşılıyorsunuz? 

5. — Tüm görevleri teknik imkânlara ve 
bilgiye dayalı olan Balkanlığm bünyesindeki, ar
tan teknik personel ndksanlığıııı karşılama'k 
için öngörülen tedbirleriniz var mı? Varsa ne
lerdir? Köy elektrifikasyonu işlerinin TEK'e , 

devredilmesinin bünyenizde yarattığı kolaylık 
ya da mahzurlar nelerdir ? 

6. — Millî kalkınmamızın müessir aracı ola
rak nitelenen her türlü kooperatiflerin birleş
tirilerek Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde belli 
bir isim ve kuruluş olarak ele alınmasını nasıl 
karşılıyorsunuz ? 

7. — Toprak ve gübre münasebetlerini iyi 
ayarlaımalk ve birim sahadaki verimi artırmak 
için, yurt sathında topralk tahlillerini Üçüncü 
Plân Döneminden evvel bitirip, köylünün eline 
geçmesi için nelerin yapılmasını öngörüyorsu-
nıı ? 

8. — Muhtelif bakanlıklar bünyesine dağıl
mış olan çeşitli el sanatlarının, Köy İşleri Ba
kanlığı bünyesinde birleştirilmesinin faydalı 
olacağına inanıyor musunuz? 

•9. — Türk köylüsünün kalkınma çabalarını 
menfi yönde etlkileıyen nedenlerden birinin de, 
nüfus plânlamasının köylerde tatbik edilmeyişi 
olduğunu kabul ediyor musunuz? Ediyorsanız, 
Ba'kanlığm bu husustalki düşüncesini öğrenmek 
istiyoruz. 

1973 yılı Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin, 
Türk köylüsüne hizmet götürme çabası içinde 
bulunan Bakanlığnmızm şerikin elemanlarına, 
köylü vatandaşlarımıza, tüm memleketimize ve 
milletimize iyi sonuçlar geçtirmesini gönülden 
diler, Cumhuriyet Halk 'Partisi Grubu adına 
hepinize saygılar sunarım. (ıC. II. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayım Hasan Değer, buyurun. 

DP GRUBU ADINA HASAN DEĞER (Di
yarbakır) —> Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Köy İşleri Bakanlığı İ973 malî yılı büt
çesi üzerinde Demokratik Parti Millet Meclisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek, tenkit ve te
mennilerimizi dile getirmek amacıyle huzuru
nuza çıkmış 'bulunuyorum, 

Kjöy İşleri Bakanlığı, Türkiye'de, tabana 
yaygın hizmetlerin ve toplum kalkınması dedi
ğimiz köy kalkınmasının bütün sorumluluğunu 
üzerinde taşıyan önemli bakanlıklardan biridir. 
25 . 12 . 1963 tarihinde 4951. sayılı Kanunla 
kurulan Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş ve 
Görevlerine dair Kanım tasarısı henüz kanun-
laşmamış bulunmaktadır. Söz konusu kanunun 
çıkartılmamış olması, hizmetlerin ifasında ve 
gelişmesinde olumsuz etıkiler yapmaktadır. 
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Köy ve köylümüze büyük hizmetlerde bu
lunmak ve kalkınmaları için temel hizmetler ile 
geliştirici çalışmaları yapmakta bulunan Köy 
İşleri Bakanlığının, bir an evvel kuruluş ve gö
rev kanununa kavuşturulmasını temenni et
mekteyiz.. 

Köy İşleri Bakanlığı, Türk köylüsünün dert
lerine, ihtiyaç ve meselelerine en kısa zamanda 
çareler aramalk ve bunları halletmek için ku
rulmuştur. Demokratik Parti, Türkiye'nin kal
kınmasında temel hedef olarak köyün ve köy
lünün kalkınmasının ele alınmasını zorunlu 
görmektedir. 

Yüzyıllar boyunca devam etmiş ihmallerin 
maalesef geri ve yoksun bıraktığı köylerimizin, 
bu geri kalmışlık ve az gelişmişlik çemiber'ini 
kırarak hızlı bir kalkınmayı gerçekleşt'ire'bil-
mesi için devletimizin, bütün imkânları ile köy 
ve köylü sorunları üzerine eğilmesi gerektiği
ne şüphe yoktur. Türkiye'de köy kalkınması
nın önemi ve önceliği artık genellikle kabul 
edilmektedir. Fakat bu Bakanlık, bu ağıır yükü 
kaldıramamış olması nedeniyle, çalışma sistem 
ve metotlarımda istenilen gayeye ulaşamamış
tır. Zira Bakanlık, • bâzı partizan valilerin elin
den kendini bir türlü kurtaramamıştır. 

Türkiye'nin köy ve köylü davası çözümlen
meden, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeni
yet seviyesine yükselme idealimiz de gerçekle
şemez. Ancak, imkânlarımızı bu temel hedef 
üzerinde birleştirip, ciddî ve plânlı çalışma 
yapmamız suretiyledir ki, en büyük milliyetçi 
Atatürk'ün söylediği gibi, Türk köylüsü mille
tin efendiliğine maddeten de kavuşmuş olur. 

Kanaatimize göre, Köy İşleri Bakanlığı, en 
ziyade önem verilmesi gereken bakanlıklardan 
biridir. Bugün, samimî olan inancımıza göre, 
Köy İşleri Bakanlığına ayrılmış olan ödenek
le, 23 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 
köyleri kalkındırmamıza ve Köy İşleri Bakan
lığının arzuladığı plânlamayı gerçekleştirmemi
ze ve hizmetleri gereken seviyede yapmaları
na imkân foktur. < 

Demokratik Parti, yalnız bir zümrenin ve
ya bâzı bölgelerin değil, bütün vatanın ve bir 
bütün halinde Türk Milletinin kalkınmasını is
temektedir. Bu bakımdan, köy ve köylü sorun
larına verdiğimiz önem, millî bütünlüğün ko
runması ve milletçe topyekûn kalkınmanın ger

çekleşmesi için temel şart sayılmalıdır. Dünya
nın her yanında, az gelişmiş sahaları, yani köy
leri kalkındırmak için gayretler sarfedilmek-
te, metotlar geliştirilmekte ve bu metotlar tat
bik edilmektedir. Fakat, burada en önemli fak
tör ve hepsinden daha önde ,gelen bir etken de, 
hiç şüphe yok ki para meselesidir. Bildiğim ka-
darryle, programa alman işlerin dahi, Bakanlı
ğın onayından sonra, zamanla, bâzı valilik
lerce veya Bakanlıkça değiştirilerek, program 
dışında ve siyasî mülâhaza ile bir çok işlerin 
ele alındığı da bir vakıadır. Bu durum köylü
leri bedbin kılmaktadır. 

Bu acı gerçekleri bilen politikacılar ve 
Hükümet olarak, bütün imkânlarımızla vatan
daşlarımızı, Anayasanın öngördüğü yaşama dü
zeyine getirmek mecburiyetindeyiz. 

Bu istikamete yönelmedikçe, sadece kanun 
çıkararak bugünkü anarşiyi önlememize, bu
günkü problemleri çözmemize imkân yoktur. 

Rejimi kurtarmak istiyorsak, elbirliği ile bu 
davalara eğilmemiz gerekmektedir. Çok partili 
hayat, köylülerimizde yeni birtakım ihtiyaç
lar, istekler doğurmuş, köyün bir an önce kal
kınması görüşünü hâkim kılmıştır. 

Köy İşleri Bakanlığı bütçesine başka bir 
açıdan bakmak, onda, yurt kalkınmasının te
mel soranlarını bulmak ve tahlil etmek, o de
ğeri izafe etmek gerekir. Gerçekten, yurdumu
zun hızlı ve dengeli bir şekilde kalkınmasında 
köy ve köylü sorunları büyük yer işgal eder. 

Muhterem milletvekilleri, asırlar boyu, 
Türk köylüsü kaderiyle başbaşa kalmış, tabi
at - insan - toprak ilişkisinin ötesine varama
mıştır. Esasen, köy kalkınmasının politik, hu
kukî, sosyal ve teknik bir çalışma düzeyine 
ulaşabilmesi için köylü sorunları üzerinde bir
leşmeli ve buna hep beraberce eğilmeliyiz. Bu 
arada önemli bir noktaya temas etmek istiyo
rum Şöyle k i ; İkinci Bıeş Yıllık Kalkınma Plâ
nı • devresinde 17 500 km. lik yol yapılması ön
görülmüş olmasına rağmen, Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı statüsü içimde 9 485 km. lik 
yol yapılmasının plânlanmış olmasını esefle kar
şılıyoruz. Zira, geçmiş beş yıllık hizmete naza
ran ve yapılacak beş yıllık köy hizmetlerinde 
% 50 oranında indirim göze çarpmaktadır. Hal
buki Köy İşleri Bakanlığına ayrılan ödenek
lerde, bu plân döneminde artış vardır. Sadece, 
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1978 yılı bütçesinin 2 339 793 000 liraya yük
selmiş olması da bu artışı göstermektedir. 

Esefle belirtmek isterim ki, köy hizmetleri 
ilerleme değil, gerileme kaydetmektedir. Örne
ğin bu gerileme, bir genel müdürlüğün hizme
tini kapsayan bir gerilemedir. Diğer genel mü
dürlüklerin hizmetlerinde de bu açıdan bakı
lırsa, Türk köylüsünün bir asrı aşkın zamana 
kadar dahi tam hizmete kavuşamayacağı, Köy 
İşleri Bakanlığı bütçesi ve çalışma raporunun 
incelenmesinden anlaşılmaktadır. Bu tabloda
ki çalışma yetenekli değildir. Y. S. E. Genel 
Müdürlüğü tarafından 1968 yılında yapılan 
uzun vadeli plâna göre, köy yolu hizmetleri
nin 1'5 yılda, köy içme suyu hizmetlerinin ise 
10 yıl zarfında tamamlanmasını öngörmüş ol
masına rağmen, Üçüncü Deş Yıllık Kalkınma 
Plânı döneminde 9 485 km. köy yolu yapımının 
hedef olarak alınması calibi dikkattir. 

bayırı milletvekilleri, Türkiye'de halen 40 
bin köy vardır. Beher köy için 5 kırı. İlk yol 
yapılmasını hesaba alırsak, 200 bin km. lik yol 
yapılmasının gerektiği ortaya çıkar. Plânlama 
Dairesinin Üçüncü Beş Yıllı'k Kalkınma Plâ
nında kabul etmiş olduğu, yani beş yıllık hiz
meti kapsayan 9 485 'km. lik köy yolunun ya
pılmasını hesaba alırsak, 100 yılda 189 700 km. 
köy yolunun yapılmış olması ile ve İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı ile gerçekleştirilmiş bu
lunan 17 500 km. lik köy yolunun ela ilâvesiy
le 207 200 km. lik köy yollar! ihtiyacını bitir
miş oluruz ki, bu duruma seyirci kalmaya ne 
Türk köylüsünün tahammülü, ne de sayıaı yüce 
Meclis üyelerinin rızası var. Bu acı ve gerçek 
tablo, Hükümetin dikkatini çekmez mi? Buna 
Meclisçe bir çözüm yolu mutlaka bulunmalı
dır. Bu sadece, Köy İşleri Bakanlığına bağlı 
-bir genel müdürlüğün hizmeti. Diğer üç genel 
müdürlüğün hikmetleri de bu yönde planlandı
ğına göre, köy hizmetlerine ayrılmış bu öde
nekler, Türk köylüsünün unutulmuş olduğu in
tibaını uyandırmaz mı? 

Muhterem milletvekilleri, 23 milyon Türk 
köylüsünün arasında tek bir anarşist veya ko
münistin banındı rılması gibi bir vaka olmuş 
mudur1? Hayır. 23 000 nüfuslu kasaba veya şe
hirlerde dahi böyle kimselerin barındığı vakı
alarına sık silk rastlanmaktadır. Oysa, Türk 
köylüsü asla ve asla, böyle kanun dışı eylem

lerde bulunan kimseleri barındırmamış ve mü-
şafhede ettiği takdirde en seri vasıtalarla Hü
kümeti haberdar etmeyi başarmasını] bilmiş ve 
Hükümete daima yardımcı olmaya çalışmıştır. 
İşte iftiharla söyleyebilirim ki, biz Türkler 
böylesine vatanperver köylülere sahibiz. Türk 
köylüsü, Türk Devletinin belkâsıdır. Özellikle, 
Türk köylüsüne lâyık olduğu ehemmiyeti önce
likle vermek, zarurî hizmetlerini bir an evvel 
ayağına götürmek ve hizmete kavuşturmak lü
zumuna kaniiz. 

Köylüm üzün iktisadon kalkınabilmesi için 
yola, suya, okula, sağlık teşkilâtına, elektriğe, 
köy imamlıklarına ve köy muhtarlığı) kadrola
rına öncelik ve ivedilikle kavuşturulması, köy
lü! erimizin refahı ve kalkınması demek olduğu 
gibi, Türk milletinin topyekûn kalkınması de
mektir. Bu hususta Hükümetin dikkatini çeke
riz. 

Sayın milletvekilleri, Köy İşleri Bakanlığı
nın teknik eleman sorunlarında ilerleme değil, 
gerileme olduğu göze çarpmaktadır. Ilaıtitâ, 
mevcut teknik eleman!anını dahi zaman zaman 
kaybetmiş olması acı bir gerçektir. Zira 657 sa-

" yılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla değişik hükümleri muvacehesinde tek
nik personelin eline geçen aylık oranın azal
ması, gün begün güçleşen geçim şartları karşı
sında ve ayrıca 23 ncü maddesi ile verilmesi 
derpiş edilen yan zamların zamanımda ve tat
minkâr bir şekilde verilmemesi konusuyle ilgili 
ve senelerden beri ödenmekte olan mahrumiyet 
zamlarının kaldırılmış bulunması teknik perso
neli büyük huzursuzluğa sevketmiş, kaliteli ve 
bilhassa tecrübeli 200'ü aşkın teknik elemanın 
ayrılmasına sebep olmuştur. Özellikle, YSE Ge
nel Müdürlüğü bünyesinde ve 1 - 4 unvan de
recelerinde çalışan elemanlara yeterli kadro 
verilmemiş olması, il düzeyindeki diğer ka
mu kuruluşlarma göre yatırım hacmi çok 
fazla olan ve zor koşullar altında, kırsal 
alanda çalışan 67 il YSE müdüründen an
cak 20'sine kadro verilmiş olması yönünde de 
malhzurlıı neticeler doğurmuştur. Bıölgo mer
kez teşkilâtında kontr/ol ve projede çalışan di
ğer elemanlara da yeterli kadro ve yan ödeme 
verilmemiş olması bu çelişkileri devam ettire-
gelmektedir. Bu yönde de personel çözülmeye 
yön tutmuştur. Esasen kıt olan teknik gücün 
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daha da azalması kamu hizmetlerini aksatmak
tadır. Bilhassa Dt>ğu bölgelerine yeterli tek
nik eleman temin edilememesi, yatırım prog
ramlarını etkilemektedir. Bu itibarla, teknik 
elemanların istihdamını sağlayacak tedbirler 
süratle alınmalıdır. 

Özellikle Doğu bölgelerimde çalışan perso
nel, terfi ve kadrto yokluğundan mağdur edil
miştir. Bu Bakanlığın kuruluşu ile, mukaddera
tını bu Bakanlığa bağlayan personelin 8 yıl
dan beri kadro kifayetsizliği dolayısıiyle hiz
met mükâfatını alamayışı, Köy İşleri Bakanlı
ğı camiasında üzüntü ile karşılanmaktadır. 

Bizim anlayışımızla hizmet yalnız maddiyat
la değil, teknik ve mütehassıs personeli mükâ
fatlandırmakla gerçekleşecektir. Bu itibarla. 
yem eleman ve mütehassısların alınmasında za
ruret vardır. 

Diğer taraftan, sık silk rastladığımız şikâ
yetlerden biri de, personelin intibak haklarını 
halen dahi tam mânasıyle alamadıkları gerçeği
dir. Muvaffak olabilmek için yeterli ödenekle 
birlikte kıymetli eleman ve mütehassısların ve 
personelin, lâyık olduğu terfi, kadro, intibak 
haklarına bir an evvel kavuşturulması gerekli
dir. Bu itübarla, Bakanlığa yeni ve kaliteli tek
nisyen ve mütehassıs elemanların alınmasıyle 
mevcut teşkilâtı yeniden revizyondan geçirmek 
suretiyle Bakanlık hizmetlerinin ve köy so
runlarının değer bulacağına işaret etmek iste
niz. 

a) Köy .işleri Bakanlığı, kuruluşu sırasında 
300 milyon liralık bütçe ile işe başlamış ve her 
yıl aıtömak suretiyle 1972 malî yılı bütçesini 
1 649 195 000 lira ile kapatmıştır. Bu nedenle, 
•kısmen de olsa, köy hizmetlerinde başarıya 
ulaşma çabasını sarfetmiş olduğunu müşa
hede etmekteyiz. 1073 malî yılı bütçesinin 
2 339 793 000 liraya yükselmesine karşılık, Dev
let Plânlama Teşkilâtı ve Hükümetin, geçmiş 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına nazaran köy 
hizmetlerine % 50 indirimle ödenek koyduğu
nu esefle kaydetmek isteriz. Bu anlayış ve tu
tum içinde köye hizmet götürülmekten çok uzak 
kalınmaktadır. Geçmiş yıllar bütçelerine göz 
atarsak, bu bütçeler ödeneklerinden birçok ma
kine, atelye, malzeme ve tesisler bu bütçeden 
alınmış ve kurulmuş olmakla beraber, artık hiz
metin daha seri şekilde köye ulaşması iktiza et

mez -mi? Tüm bunlara rağmen gerileme kaydet
mesi ve Hükümetin de buna lakayt kalması 
üzüntü vericidir. Dolayısıyle, Köy işleri Bakan
lığının kuruluş felsefesi geçmiş yıllara naza
ran köye ve köylüye hizmet götürmekte iler
lemedir. Hakikatte ise ilerleme değil, gerileme 
vardır. Bu tutum köylüye hizmet götürmek de
ğil, köylüyü ıstıraplarıyle başbaşa bırakmak 
anlamımı taşır. 

Plânlı kalkınma devresine girmiş olan mem
leketimizde Türk köylüsünün ve köyünün kal
kınmasında önemli rol oynayan altyapı hizmet
lerinden yol, elektrik, su hizmetlerinin de daha 
hızlı ve plânlı bir şekilde köylerimize götürül
mesi gayesiyle Köy işleri Bakanlığı bünyesinde 
1 . 7 . 1905 tarihinde YSE Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. 

YISE Genel Müdürlüğünün 1973 malî yılı 
bütçesini yeterli bulmuyoruz. Kanaatimizce 
YISE Genel Müdürlüğüne daha geniş imkânlar 
tanınmalıdır. Mezkûr bütçe ile hizmetin olumlu 
neticeler vereceğine inanmıyoruz. Zira, Genel 
Müdürlüğün, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nına göre asgarî 20 000 km., azamî 25 000 km. 
yol yapıldığı takdirde 35 yıl içinde 180 bin km. 
lik köy yolları ihtiyacını tamamlayabileceğine 
inanıyoruz. 

içme suları ise azamî 15 yıl içinde bitirilme
lidir ve elektrik konuları da bu paralelde ol
malıdır. Demokratik Parti olarak görüşümüz; 
diyoruz ki, dağ köylerine öncelikle, yol, ova 
köylerine de öncelikle su götürülmelidir. Kal
dı ki, çalışma metotlarına göre ise tam aksine, 
dağ köylerine önce su, ova köylerine de önce 
yol götürülüyor. Esasen bu metot bir çalışma 
metodu değil de, sadece fazla sayı katetme me
todudur. Zira, dağ köylerinde su bulunur yol 
bulunmaz, ova köylerinde yol bulunur su olmaz, 
Mühim olan bu konuyu teşhis etmek ve parmak 
basmaktır. 

Bu cümleden olarak, artezyenle içme suları
na önem verilmeli ve üzerimde hassasiyetle du
rulmalıdır. Demokratik Parti, geri kalmış böl
gelere öncelik ve ivedilikle hizmet götürmek 
zaruretine inanmaktadır. 

Motorlu vasıta görmeyen köylerimiz var, 
hem de çok. Bunları bir an evvel yola kavuştur
mak ve hâlâ sarnıç sulan içen köylülerin içme 
suyu problemlerinin bir an evvel çözümlenme-
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si içlin kaynak sularını köylülerimize içirmek 
imkânlarını sağlamak arzusundadır. Örneğin 
Urfa'nun 230 köyü, Diyarbakır'ın 340 köyü. 
Mardin'in 190 köyü, Siirt'in 125 köyü, Gazian-
tep'in 1*50 köyü ve Muş'un 100 köyü halen sar
nıç. suları içmekte ve % 95 oranında köylerimiz 
yoldan mahram ve bir kısmı da mağaralarda il
kel hayat yaşamaktadır. Şuna inanıyorum ki, 
Türkiye'de birçok yerlerde hayat hu şekilde do
ğanın tüm imkânlarından yoksun bir vaziyette 
devam edcıgelmektedir. 

iSaym milletvekilleri, Toprak - Su Genel Mü
dürlüğünün bütçesi ile ilgili konulara gelince; 
Toprak - Su 19'5!2 yılında, Tarım Bakanlığı Zi
raat İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Sula
ma ve Kurutma Şubesinin teşkili ile kurulmuş
tu. 19157 yılında Toprak Muhafaza Sulama Re
isliği haline getirilmiş ve 1960 yılında da 7457 
sayılı Kanunla Toprak .- Su Genel Müdürlüğü 
olarak faaliyete geçmiş, daha sonra Bakanlar 
Kurulunun 16 . 7 . 1964 tarih ve 3349 sayılı 
kararı ile kurulan Köy İşleri Bakanlığına bağ
lanmıştır. 

20 yıllık bir mazisi olan bu Genel Müdür
lük hizmetinin, istenen neticelerde köylüye ulaş
mamış olması calibi dikkattir. Haddizatında bu
nu küçük sulamalarla çiftçi ailelerimin tarım
sal gelirlerinim artırılması ve bahusus küçük zi
raat işletmelerinde sebze ve meyve ziraatınım 
geliştirilmesiyle köy ve köylüyü kapalı ekono
miden kurtarıp pazar ekonomisine yöneltmek 
içlin birinci derecede tesislerin köye götürül
mesi ve toprağın değerlendirilmesi hususumda 
çiftçiye krediler verilmesiyle ilgili olarak ku
rulmuş bir Genel Müdürlük şeklinde görmek-
teyiiz. Şunu hemen belirtmek isterim ki, bu 
amaç, felsefe ve kuruluştan çok uzak ve yok
sun kalmış, köylü çiftçilere sırt çevirmiş, hiz
metten ziyade, ahbap devleti kurmayı benimse
miştir. Bu yolu tercih ve takip etmiş olması, 
köy çiftçileri camiasında büyük infial yarat
mış ve köylüleri birbirinden tefrik etmiş, gü
dümlü politikayı tercih etmek suretiyle köy 
hizmetlerinin saniyen yapılmamış ve sik sık şi
kâyetlere de meydan vermiş olması bir gerçe
ğin ifadesidir. Zira birçok köy hizmetleri prog
rama abnmış, bir kısmında ise başlamak sure
tiyle köylüyü teşvik etmiş ve birçok yerlerde 
"işlerin neticelenmemiş ve hattâ o işten vazge

çilmiş olmasının, köylüleri maddî ve manevî 
yönde de mağdur etmiş olduğu açık bir vakıa
dır. 

Diğer yönde, ancak arzu edilen köye kredi 
verilmiş, arzu edilmeyen köyler de bu kredi
nin dışında bırakılmıştır. Tüm bunlara rağ
men, kuruluş felsefesi ile, saniyen programa 
alman köylere dahi h'izsmet gö'türülmüş denilöbİ-
lir mi? 

Ancak ahbaplar tercihe şayan faydalanmış 
ve arzu edilen kimselere de gelişi güzel ihale
siz olarak taahhütler verilmiş ve bir zümreyi' 
Ikalkmdırmış olması inkâr edilmez bir gerçek
tir. Aicalba, Bakanlığın Toprak - Su yöneticiileri 
teftiş dışında mı bırakılmıştır, yo/ksa Bakan
lık sorunları dışında mı kuralmuiş bir Genel 
Müdürlüktür? Çünkü faaliyet ve icraatları bu 
meyanda olmuştur. 

,Saym milletvekilleri, Köy Araştırma ve Ge
liştirme Genel Müdürlüğünün bütçesi ile ilgili 
bâzı hususlara işaret etmek isterim. 

Bu Genel Müdürlüğün 1973 malî yılı bütçe
sinin 102 597 000 lira olduğu göze çarpmak
tadır. Bu itibarla, adı/geçen Genel Müdürlük, 
8 . 8 . 1967 tarifti ve 2484 sayılı «olur» ile Teş
kilâtlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü na
mı altında kurulmuş olan Genel Müdürlük, bir
çok fonksiyonlardan sonra Bakanlık makamı
nın 8 . 5 . 1971 tarihinde Köy Araştırma ve 
Geliştirme Genel Müdürlüğü haline getirilmiş 
'olup, 28 Ekim 1971 tarihinde 67 il ve 16 böl
gede faaliyet göstermeye başlamıştır. Bunlar
dan ancak 20 il ve 6 bölge müdürlükleri fa
aliyete geçebilmiştir. Ayrıca 5 yerde el sanat
ları ve eğitim hizmetleri açılmış olduğu müşa
hede edilmiştir. Güya teşvik edilen, desteklenen 
ve adetleri 3487'i bulan köy kalkınma koope
ratiflerinden ancak, malî yardım takibinde bu
lunan 1400 'kooperatif var, 

Diğer yandan, «işletme safhasına geçmek 
üzere 350 civarında olan ve 1973 yılı yatırım 
programında yer alan ve ayrıca 111 adet koo
peratif kendi öz kaynakları ile yatırıma ge
çip, muhtemel olan 100 kooperatifle birlikte 
1973 yılında toplam 561 kooperatifin muhte
lif konulardaki kendi talepleri söz konusu ola
caktır;» denilmektedir. 
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Mevzuubahis Genel Müdürlük için 4 yılda 
3 sefer isim değiştirilmiştir. Temenni ede
rim ki, bu son isimle iktifa edilsin. Her ne
dense işten ziyade isim arayıp bulmak çaba
sından Bakanlık kendini kurtaramamıştır. 
Tenkitlerimizde, 1971'de kurulan Genel Mü
dürlük için, bu kadar iş başanlabilmiştir, de
mekte haklıyız. 

Yukarıda arz ettiğim faaliyetlerden dolayı, 
muhtelif sebeplerle 561 kooperatifin 150'si faa-
liyetli bir şekilde değildir ki, bu kooperatif
lere köylünün katkısı da dahildir. 

5 y*erde açılmış bulunan ve ancak bin ta
lebeyi kapsayan bu el sanatları ve eğitim 
kurslarına, ancak 300 talebenin keşmekeş için
de, idarei maslahat düşüncesi içinde kurs gör
mekte olduğunu müşahede etmekteyiz. Zira, 
bâzı yerlerde yatak vardır, çalışma yeri yok
tur ; bâzı yerlerde de yatak yok, çalışma yeri 
vardır. Diğer yönde de, işlenecek malzeme 
yoktur. Onun içindir ki, randımanlı bir ça
lışma yeteneğini de kaybetmektedir. Temen
nimiz, el sanatları ve eğitim hizmetleri kurs
larının birçok yerlerde açılması ve hattâ bü
yük köylere götürülmesi, buradan mezun olan 
talebelere kredi imkânı temin edilerek bu 
kredi vasıtasıyle elde e-dilecek mamulleri pi
yasalarda satma imkânlarının sağlanmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, Toprak ve İskân İş
leri Geneli Müdürlüğü, genel bütçe içinde özel 
yeri olan, 7116 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desi mucibince İmar ve İskân Bakanlığına 
bağlı iken, Bakanlar Kurulunun 16 . 7 . 1964 
gün ve 6/3349 sayılı Kararı ile Köy İşleri Ba
kanlığına bağlanmıştır. Mazisi eski olan Top
rak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü köylünün 
anadert ve davası ile ilgili bir Genel Müdür
lüktür. İsmi oldukça büyük, topraksız çiftçi
leri topraklandırmak ve gerekse meskensiz 
köylü vatandaşlarımızı barındırmakla mükel
lef olan bir Genel Müdürlüktür. Bu Genel 
Müdürlüğe ümit bağlayan milyonlarca çiftçi 
ailelerinin intizar halinde beklemeleri belki 
arzularının bir gün gerçekleşeceği kanaatidir. 

Köy İşleri Bakanlığı 1973 malî yılı bütçe 
raporunda, adı geçen Genel Müdürlüğün yap
tığı işlere büyük yer vermiş olması, hakikatle 
ilgisi olmasa dahi yine de sevindirici nitelik
tedir. Temenni ederim ki, ben yanılmış ola-

f yun. Şunu hemen ilâve etmek isterim ki, Top
rak İskân Genel Müdürlüğü politikacılar elin
den kendini kurtaramadıkça başarılı hizmet
ler yapacağına bizleri inandırmak şöyle dur
sun. Türk çiftçisini nasıl inandırabiilr Bil
diğim kadarıyle, 25 yıldan beri birçok top
raksız çiftçi, toprak iskân müdürlüklerinin 
ve toprak tevzii komisyon başkanlıklarının 
daireleri önünde hâlâ da sıra bekliyor ve 
Devlet babadan ümidini kesmek istemiyor. 
Belki gelecek sene işim olur diye kendini 
teselli ediyor. Midesini ararsanız 40 gelecek 
bulursunuz. Bu yetmiyormuş gibi, saf ve te-

I miz çiftçilerimize akıl hocalığı yapmaya kal-
I kısıyorlar; yani Bakanlığı gösteriyor, valiye 

gönderiyor bir dahası mahkemelere gönderi-
riyorlar. Binlerce çiftçi vatandaşımız mahke
me kapısında perişan olmaya mahkûm edili
yor. 

Genel Müdürlük ve bağlı teşkilâtı, vatan-
taş ma'hyle Devlet malını biribirinden ayır-
dotmekle görevlidir. Yıllardan beri bu yönde 
çalışan teşkilât, bir türlü, Hazinei Umumi-
yeyc ait arazi ve emlâkini ayırıp, tam mâna-
sıyle topraksız çiftçiye vermek gücüne sa-
hibolmamıştır. Bir yer üzerinde etüt, ölç
me ve miktarını tespit etmek için aylarca, 
Ihattâ yıllarca çalışırlar. Devlete mülyonlara 
mal olur, askıya verilir, 30 gün askı müd
deti bitmeden, askıda kalan listeler yerinde 
sayar durur. «Tavşan kaç, tazı tut» mâna
sını ortaya koyar. Zavallı çiftçi ümitsiz yere 
yıkılır. 

Bu cümleden olarak, ya politik mülâhaza 
ile valiler toprak tevzi komisyonu teşkilâtını 
oradan çeker veyahut anlaşma suretiyle ihti
yatî tedbir konulduğunu zavallı köylü öğre
nir. Artık, köylü, ayları değil, y ı la r ı saymak 
suretiyle yolları boylar. 

Örneğin, Diyarbakır merkezine bağlı Hacı 
İş Köyü 1958'de 8 600 dönüm tespit edilmiş, 
1 600 dönümü tapuludur. İshakaıı Köyü 1950'de 
30 000 dönüm tespit edilmiş, 5 000 dönümü 
tapuludur, liste hâlâ askıdadır. 

.Silvan ilçesine bağlı Hayderekân ve Kani-
masyan köyleri 1958'de 12 130 dönüm tespit 
edilmiş, 4 000 dönümü tapuludur. Mermer 
Bucağına bağlı Katin Köyü 1950'de 16 500 
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dönüm tespit edilmiş, 5 500 dönümü tapulu
dur. 

Silvan ilçesine bağlı Soran Köyü 1950'de 
24 000 dönüm tespit edilmiş, 4 000 dönümü t 

tapuludur. 

Diyarbakır merkezine bağlı Selimi, Yu
karı Mollafeyât, Bozpınar, Ambar, Güzelfare 
ve Karabaş köyleri 1955'te 75 000 dönüm 
olarak tespit edilmiş, 25 000 dönümü tapulu
dur, listeler hâlâ askıdadır. Bu tarzda tespit 
ve beklemeden dolayı 1 000 köyü dahi ortaya 
koymam mümkün olacaktır. Elimde mevcut 
delilleri vardır. Yegâne tesellimiz, biran ev
vel Toprak Reform taşanlarının Meclliste 
olumlu bir şekilde kanunlaşması olacaktır. 
Böylece, bekleyen köylüler de arzularına ka
vuşma imkânına sahibolacaklardır. Muhterem 
Genel Müdür ve teşkilâtı bir asır daha ça
lışmış olsalar dahi, yine Hazineye ait arazileri 
zorbaların elinden almak gücüne sahip değil
dirler ve olamazlar. 

Çünkü, danışıklı dövüş içinde bir türlü 
kendilerini kurtaramamışl ardır. Bu sadece bir 
ilin örneğidir. Diğer illeri de bundan ayrı 
mütalâa etmek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, 7/2980 sayılı Karar
name ile işçi kontenjanı ve ayrılacak koopera
tiflerde aranacak şartlar, yatırım alanlarının 
tescili, uygulama ve bakanlıklar ar ası işbirliği 
esaslarına dair belirli b'ir yönetmelik mevcut
ken, maalesef, yapılan işler yönetmelik dışında. 
tasarruflardır. Örneğin, Genel MıüdürUük bu 
binaya geldiğinden, Teşkilâta ilci tip eleman 
almaktadır : 

a) Ziraat Fakültesinden 1950 yılında me
zun olanları - zira kendisi de 1950 yılı mezunu
dur -

b) Hemşehrileri olanları özellikle terefh 
etmektedir^ 

Bu şahıslara, hakları olmayan makam ve 
kadrolar verilmektedir. Nitekim, 1972 yılının 
son aylarında açıktan tayin edilen Ahmet 'Seç
kin, 4 ncü derece maaş ile Ankara Bölge Mü
dürlüğüne, Turan Ayyıldız 4 ncü derece maaşla 
Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne, Yaman Kuş-
çuoğiu 4 ncü derece maaşla Brzuram Bölge Mü
dürlüğüne, Şevket Oygun 4 neft derece maaş. 
ile Genel Müdürlük Müşavirliğine atanmışlar
dır. 

Tokat'ın Foça Kooperatifine aynı proje için 
hem kredi, hem de işçi kontenjanı verilmiştir. 
Genel Müdür, özellikle kooperatiflerin genel 
kurullarına iştirak ediyor ve başkanlarını An
kara'ya çağırıyor. Bir genel müdür ki, liste ba
şında yer almak için bir siyasî partiye angaje 
edilirse, diğer genel müdürlükte başka bir si
yasî partiye angaje edilirse, Köy işleri Bakan
lığının hizmeti, siya'sî kadere bağlanmış demek
tir., 

Bu itibarla, «cemaat ne kadar bilgili olursa 
olsun, imam bildiğini okur»1 demişler. 

Köy işleri Bakanlığının çalışma raporunda 
yer verilmeyen bâzı konulara da değinmek iste
rim. 

Hatırlanacağı vecjhile, 1971 yılında tekel 
maddelerine yapılan zamların köy hizmetlerin
de sarfedilmesi için karar alınmıştı. Adı geçen. 
zamlardan köylere ve köy hizmetine ne miktar1 

yardım edilmiş olduğundan maalesef, raporda 
bahsedilmemiştir. Diğer yönden, köylünün mad
dî ve manevî katkısından da bahseditmıemesi 
gerçekleri tahrif etmez mi, Bildiğim kadarı ile, 
hizmet giden köylerde, köylü maddî ve manevî 
yardımının esirgenmemişidir. Bu cümleden ola
rak, Köy işleri Bakanlığının 1973 malî yılı Büt
çesinin Bakanlık camiasına, Türk köylüsüne ve 
Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce 
Tanrıdan niyaz eyler, Yüce Meclise Grubum 
adına! saygılar sunarım.: 

BAŞKAN — Efendim, şahısları adına söz 
alan sayın üyelere gelmiş bulunuyoruz. Sayın 
Akova'nm feragati sebebiyle Sayın Okyayuz, 
buyurunuz, efendim. 

CAVÎT OKYAYUZ (içel) — Saym Başkan, 
sayını arkadaşlarım;. 

Ben çok kısa olacak konuşmama başlama
dan, siz arkadaşlarınım tertemiz hissiyatına da 
tercüman olduğuma da inanarak, gönül dolusu 
bir bağlılığın muhabbet, hürmet ve vefa dolu 
hissiyatı ile soruyorum; köy nedir, köylü kim
dir? Böyle soruyorum, çünkü yürekten ve sa
mimî olarak inanıyorum ki, köyü bilmeden, 
köylüyü tanımadan, tanıyıp sevmeden, ona 
inanmadan, saygı ve sevgi duymadan, kısaca, 
onunla elele, gönül gönülle olmadan onun, Türk 
köyünün ve Türk köylüsünün meselelerini çöz
mek hiç bir şart içinde mümkün değildir. 
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Köyü, duyan, özel bir yaşama ve hayat fel
sefesine sahip, canlı ve vakur bir varlık olarak 
kabul etmek ve bu vatan gerçeğini böylece yü
rekten hissetmek lâzımdır. 

Bizim mutlaka kanaatimiz odur ki, topye-
kûn kalkınmamız ancak, köyün ve köylünün 
refaha kavuşması ile mümkün olacaktır. Köy
lümüzün kalkınmasını, huzurunu, güvenini ve 
bu toprakların sıcak ve samimî güçleri ile ev
lâtları olarak haysiyetini millî bir mesele, bir 
medeniyi davası saymak lâzımıdır. 

Hayatını, sermayesinden çok emeği ile, alm-
teri ile kazanan köylü ve çiftçinin ekonomik ve 
sosyal şartlarını iyileştirmek hususunda yapı
lacak çalışmalara bu sebeple büyük ölçüde; ama 
çok büyük ölçüde ihtiyacımız vardır. 

Bu müspet ve sevindirici neticenin sağlana
bilmesi yönüriden, köye hizmet götüren kuruluş
ların daha tesirli yetki ve usullerle kuvvetlen
dirilmesinde ve hizmetin zaferle götürülmesinde; 
vazifeli çeşitli kuruluşlar arasında tam bir 
ahenk sağlanmasında, kanaatimce kesin zorun-
luk vardır. 

'Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, fakirliği 
hiçjbir zaman, hiçbir şart içinde Türk köyünün 
ve Türk köylüsünün bir kaderi olarak kabul 
etmeyen, köye ve köylüye medeniyetin nimet
lerini bütün zorluklara rağmen mutlaka ve 
mutlaka götürmek karann'da olanların, mevcut 
imkânları maddî ve manevî yönden seferber 
etmesini bilmeleri gerçekten şarttır. 

Bu yönden, bütün köylerimizin hep birlikte 
bu istikamette cihazlandırılmasın'daki isabet 
ve yarar çıok açık olarak görünüyor. Bu istika
mette toprak - su hizmetlerine, özellikle küçük 
'Sulamalara öncelik ve ağırlık verilmesinde isa
bet ve fayda vardır. Ben bu noktada, köy eko
nomisi yolu ile milllî ekonomimizi etkileyecek 
mühim bir hususa dokunmak, Hükümetin ve 
bilhassa yapıcı olduğuna, köylüyü çok sevdiği
ne yürekten inandığım Bakanm dikkat ve alâ
kasını çekmek istiyorum. 

Sayın Başkan, tamamen gerçeğin içinde ka
larak, mevcut olan ve Allah'ın bir lûtfu olarak 
önümüzde duran bir mevzuu bu yolla kısaca 
ifade etmek istiyorum. 

Buıgün şu anda, Devlet Plânlamada rantabi-
lite bakımından birinci numarada bekleyen 
ve hemen ele alınmasında Türk köyü ve Türk 

köylüsü ve millî ekonominin yararları yönünden 
değeri çok büyük birçok ziraî ve iktisadî mesele 
ele alınamamaktadır. 

Hepimizin bildiği gibi; projelerin iktisadî 
yetkinliği asla bir yana bırakılamaz ve mutla
ka bir yana bırakılmamalıdır. Yakînen bildiğim 
ve yıllardır çevresine ve vazifelilere açıkça ıstı
rap veren bir köy ve köylü hizmetinden misal 
vermek istiyorum. Mersin'in Erdemli ilçesine 
bağlı Ayaş, Tırtar ve Sondal köyleri civarı ik
lim şartları bakımından kış aylarında dahi açık
ça domates gibi sebze yetiştirilebilmeye müsait
tir. 8 300 dönümlük bir sahanın sulanması pro
jesi şu anda Devlet Plânlamadan ve Devlet Su 
İşlerinde hazır beklemektedir. 

Ayaş liman projesi veya Taşlık projesi ola
rak isimlendirilen bu sahanın sulanabilmesi ha
linde bütün bu saha narenciye ve sebze yetişti
rebilecek bir değer kazanacak, yaş meyve ve 
sebze ihracatına da büyük katkıda bulunacak 
ve bu civarın bütün köyleri, gözleri önündeki 
bu büyük nimeti kullanabilmenin saadetine eri
şerek, hürriyet içinde refaha erecekler ve Türk 
ekonomisine tam ve müspet bir etkinlikle hiz
met edeceklerdir. 

Bu ve bunun gibi projeler - bütün vatan sat
hında, Devlet Su İşlerinin elinde birikmiş işleri 
bakımından yaptığım tetkike göre - bugünkü 
sisteme rıza gösterilirse ancak 1977'de ele alına
bilecektir. Kanaatimce, bu gibi, Türk köyünü ve 
Türk köylüsünü koruyucu ve geçim zorlukların
dan kurtarıcı imkânların, elbette ve hemen üze
rine gitmek, hem de süratle ve kesinlikle gitmek 
lâzımdır. 

Teknik arkadaşlarımızın mütalâasına göre 
bu atılımın, bu muzaffer hamlenin çaresi var
dır, imkânı vardır. Hepimizin bildiği gibi; Top-
raksu Genel Müdürlüğünün çalışmaları saniye
de 500 litre su ile takyidedilmiştir ve bu ölçünün 
de dışına çıkamamaktadır. Bu miktar, Hüküme
tin ve Büyük Meclisin yapıcı karar ve hareketi 
ile saniyede bin litreye veya 1,5 metrekübe çıka
rılabilirse, Topraksu hareketlerini, köyün ve 
hepimizin aziz saydığımız Türk köylüsünün hiz
metinde daha verimli ve daha hareketli hale ge
tirmek mümkün olacak ve Ayaş - Taşlık projesi 
gibi gerçekten iktisadî, sosyal ve medenî ölçü
ler bakımından çok yararlı ve hayırlı hizmetler, 
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memleket sathında ele alınabilecek ve teknik, 
ekonomik ve kültürel gelişme sayesinde köyle
rimiz ve köylülerimiz millî ve sosyal hayatımız
daki yerini daha ağırlıkla hissettirecektir. 

•Sayın Başkan, köyden geçen ve köylünün 
emeği ile bir yekûn haline, bir güç haline gelen 
tarım sektörü her zaman, millî ekonomimizin te
mel dayanaklarından birisi olarak mutlaka güç
lü kalmalıdır. Bilmeliyiz ki, ihracatımızda tarım 
ürünlerinin daima büyük bir payı olacaktır. 
Küçük sulamaların, altın damlalar olarak hu
zur ve refah getiren altın bir göl halinde Türk 
köyüne ve Türk köylüsüne kazandırılmasında, 
vefakâr ve inançlı emeği geçenleri bu memleket 
daima şükranla değerlendirmeyi bilecektir. Ben 
bu sebeple diyorum ki, başta Sayın Bakan. Ge
nel Müdür ve arkadaşları, millî hayatımızın ta
lihlileri arasındadır. 

Sayın Başkan, bu talihe hak sahibi olmanın 
gücünü taşıyan başta Sayın Bakandan, teklif 
ettiğimiz istikamette gereken tedbirin alınması 
hususunda icabeden müessir çalışmayı, yapıcı 
çalışmayı, Türk köyünü, Türk köylüsünü ıstı
raptan bir an evvel kurtaracak koruyucu çalış
mayı yalnız Erdemli'nin Ayaş köylüleri değil, 
bu güzel vatanın bütün köylüleri inanarak bek
lemektedir ve bekleyeceklerdir. 

Sayın Başkan, hepimizin bildiği gibi küçük 
sulamaların rantabilite hesapları daima yüksek 
olmakta ve bu sebeple yatırımlar çok kısa za
manda geri dönmektedir. Küçük sulama hamle
leri ile,' yukarı havzalarda yerleşmiş .bulunan ve 
yıllardır mahrumiyetin gerçekten ağır yükünü 
cesaretle taşıyan dağ ve orman köylülerinin, 
dar gelirlerini en müessir şekilde artırmak, bil
hassa sevinç ve saadet verici olmaktadır. Diyo
rum ki, orman köylülerimizi - bu sahada daha 
etkili çalışarak, - Allah'ın nimetlerinin hırsızı ol
mak hicabından mutlaka kurtarmalıyız ve kana
atim odur ki, bu mübarek bir mücahede, hattâ, 
mübarek bir mücadeledir. Bu çalışmalar, yıllar
dır sürüp gelen orman tahribatının önüne geçe
cek ve bu verimli çalışma sayesinde, hayatî bir 
ehemmiyeti olan ormanlarımızın millî ekonomi
mize en uygun ve en yararlı şekilde korunması 
ve işletilmesine de yardım edilecek, hizmet edi
lecektir. 

Sayın Başkan, yılların uzunluğunda kendi 
imkânları ve kendi kaderi ile başbaşa bırakılmış 
Türk köylerini, dertlerine kapalı bir kutu ol

maktan çıkartıp, ona, hakkı olan maddî ve ma
nevî huzuru tam bir fırsat eşitliği içinde vermek 
kararı ile çalışan kifayetli, bilgili, inançlı insan
lara verdikleri hizmetin gerçek büyüklüğünü 
yüreğimden kopup gelen muhabbet ve hürmet 
hislerimle söylemek istiyorum. Biz hepimiz, Bü
yük Millet Meclisi olarak, isimli ve islmsaz, bu 
hizmet sahasında didinircesine çalışan bütün 
memleket çocuklarımıza şükranlarımızı sunu
yor ve emeklerinin daima muzaffer olması dile
ği ile Meclisimizi ve Saym Başkanımızı, köy hiz
metinde köylüye büyük bir muhabbetle çalışan 
Köy İşleri Bakanlığı müntesiplerini başta Ba
kan olmak üzere hürmetle selâmlıyor; bütçenin 
memlekete hayırlı olmasını diliyorum. (A. P. sı
ralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir. Söz sırası Sayın Hükümetindir. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ye
terliğin aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi oku
nup bitmeden lütfen söz. istemeyiniz. Bu, Genel 
Kurul tatbikatıdır efendim, emsal karar vardır. 
Bu nedenle Başkanlığı da müşkül durumda bı
rakmayınız. 

Köy İşleri Bakanı Saym Sönmez, buyuru
nuz efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI NECMt SÖNMEZ 
— Saym Başkan, Yüce Meclisin saym üyeleri; 

1972 yılını yoğun bir çalışma dönemi olarak 
sonuçlandırırken, millî kalkınmamız yönünden, 
demokratik sistem içinde Türk Milletine daha 
mutlu bir gelecek yaratma hazırlıklarını elbir
liği ile sürdürmekte olduğumuz bu dönemde, 
bütçe görüşmelerinden yararlanarak köy ve 
köylü sorunlarına özetle değinmek istiyorum. 

Plânlı döneme girdiğimiz 1963 yılından bu 
yana, kalkınma plânlarımızda köy ve köylü so
runları özel bir titizlik ve ayrı bir ağırlıkla ele 
alınmış, Türk Milletinin daha dengeli şartlarda 
kaynaşıp bütünleşmesi amacını güden kalkınma 
hedeflerine ulaşma politikaları son iki yılda 
geçmiş yılların tecrübeleriyle de yoğunlaşarak 
gelişmiş, bu suretle uzun dönemli strateji ve 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları hedefle
rine uygun olarak hazırlanan köy kalkınması
nın bütün unsurlarına daha belirli ağırlıklar ve 
açıklıklar getiren 1973 yılı uygulama dönemine 
yaklaşmış bulunmaktayız. 
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Kırsal bölgede yaşayan vatandaşlarımızın 
çalışma, kazanma ve yaşama şartlarının daha el
verişli hale getirilmesi gayretleri, plânlama ve 
uygulama olarak ilerisi için umut verici, güç 
verici bir düzeye ulaşmış bulunmaktadır. Mem
nuniyetle ve gururla arz etmek isterim ki, Türk 
köylüsü kendi kaderiyle başbaşa kalma veya 
bırakılma plânlarında öngörülmüş olan hedef
lerde gerçek yerini almış ve kalkınmaya katkı
da bulunma, millî kalkınmamıza bütün gücüyle 
katılma ve onu destekleme dönemine girerek, 
plân uygulamalarının sahibi ve takipçisi olmuş
tur. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve 
uzun dönemli stratejide, köy ve köylü sorunla
rımızın çözümü için öngörülmüş olan tedbirler 
ve ayrılmış olan ödenekler, gelişen uygulama 
tecrübesi ve teknolojinin ışığı altında, kırsal 
alanda yaşayan vatandaşlarımızın üretimi artır
ma, hızlı kalkınmamıza katılma arzuları da 
gözönünde tutularak değerlendirilirse, 1973 yı
lından itibaren kırsal alanda daha belirgin kal
kınma hareketlerinin birbirini izleyeceğini var
saymak mümkündür. 

Bizi bu ümitvar duruma getiren çeşitli et
kenler ve çeşitli faktörler vardır. Bir kere, plâ
nın bütününde, köye giden eğitim, sağlık, sana
yi, turizm ve imar iskân hizmetlerinin, köy kal
kınmasını, memleketimizin büyük bir kitlesinin 
millî bütünlük içerisinde beraber kalkınmasını 
öngören gayretleri yanında, tarım kalkınmamı
za verilen ağırlık, topraksu hizmetlerine veri
len ağırlık, toprak ve tarım reformu tedbirinin 
bir kalkınma aracı olarak getirilmesi gayretle
ri, çiftçinin teşkilâtlanması ve kendi sorunları
na çözüm yolu aramak üzere girişkenliğini ge
liştirmesi, altyapı hizmetlerinde köy ve kırsal 
bölgeye verilmiş olan ağırlıklar belirtilebilir. 

Bu faktörler, köy ve köylü sorunlarımızın 
gelecek yıllar içerisinde, 1973 yilmdan başlamak 
suretiyle daha belirgin bir şekilde hızlanacağını 
ve birçok sosyal ve ekonomik sebeplerin bu ge
lişme ve hızlanma sebebiyle ortadan kalkacağını 
göstermektedir. 

Filhakika bu gayretler içerisinde, bizi sevin
diren hızlı gelişmeler arasında, tarımsal sektör
de köy kalkınmasına ve tarımsal kalkınmaya 
verilen ağırlığı zikretmek mümkündür. 

Geçen yıllara nazaran iki katlık bir yüksek 
seviyeye ulaştırılmış olan 33 milyarlık bir yatı
rım hedefiyle Üçüncü Beş Yıllık Plân içerisinde 
tarım sektörü, demin arz ettiğim hizmetler ya
nında üreticinin (çiftçinin) imkânlarını ve üre
timini artırmayı amaç edinmiş bir yatırım he
defi getirmektedir. 

Bu noktaya gelmişken, sadece tarımsal kal
kınmanın destekçisi olan topraksu kaynakları
nın geliştirilmesi konusunda da 14 milyar lira
lık bir yatırımın Üçüncü Beş Yıllık Plân içeri
sinde öngörülmüş olduğunu belirtmek istiyo
rum. 

Köy İşleri Bakanlığının Topraksu ünitesinin 
yapmış olduğu haritalara ve bu yıl tamamlamış 
olduğu istikşaf i toprak haritalarına göre, mem
leketimizde 8 milyon hektar civarında sulanma
ya elverişli arazi bulunmaktadır. Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda ve uzun devreli dönem kalkınma
sında, topraksu kaynaklarına, bu hedefe ulaş
mak veya hiç olmazsa ona yaklaşmak üzere ça
lışmaların yoğunlaştırılması ilkeler halinde ko
nulmuş bulunmaktadır. Bu, 14,2 milyar liralık 
topraksu kaynakları yatırımıyle, Üçüncü Beş 
Yıllık Dönemde 650 bin hektarlık yeni araziler 
sulamaya açılacak ve bu suretle 2,5 milyon hek
tarlık arazi - bugüne kadar sulananlarla bir
likte - sulanma durumuna gelmiş olacaktır. 

1973 yılında ise, [50 bin hektarı büyük su, 
57 bin hektarı da küçük su kaynaklarının sula
maya açılması olmak üzere, buna ilâve olarak 
da 20 'bin hektarlık arazinin çiftçi imkânlariyle 
sulanması suretiyle 127 bin hektarlık arazinin 
sulamaya açılması, tarımsal üretimimizde bü
yük çapta etki yapacak kalkınma ve toprak 
su kaynakları developmanından güzel örnekler
dir. 

ıBunun yanında, Yüce Mecliste görüşülen 
toprak ve tarım reformunun uygulanmasiyle da, 
Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi içerisinde 10 
milyarlık bir yatırım öngörülmüştür. Bu yatı
rımın 6,2 milyarı, üretimin artırılması için kul
lanılacak ziraî kredilere tahsis edilecektir. Ge
ri kalan 3,8 milyarı ise kamulaştırma, toprak 
kadastro çalışmaları, toprak ve su kaynakları
nın geliştirilmesi, mera İslahı, tarımsal yerleşim, 
iskân, yol - su - elektrik gibi altyapı hizmet
leri, tarımsal yayın ve eğitim ve sağlık hizmet
lerine sarfedilecektir. Bu suretle tarımsal kal-
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kmmaya, tarımsal üretimin artırılmasına ve 
köylü sorunlarına; hem genel tarım hizmetleriy
le, hem toprak su kaynaklarının geliştirilmesi 
suretiyle, hem de toprak ve tarım reformu ça
lışmalarına verilen ağırlıkla köy kalkınmasını 
hızlandırmak yönünden bir öncelik verilmiş ol
maktadır. 

Toprak ve tarım reformu konusuna değin
mişken, Sayın DaldaPm sormuş olduğu bir so-
ruyo kısaca değinmek istiyorum. Bu konuyu 
Toprak ve Tarım Reformu kanun tasarısı Yü
ce Mecliste görüşülürken bütün ayrıntılariyle 
görüşeceğimiz için, burada sadece birkaç cüm
le ile anafikri belirtmekte yarar görüyorum. 

Köy İşleri Bakanlığının basın bülteninde 
ve bu bültene dayalı olarak da Köy İşleri Ba
kanının encümende yapmış olduğu açıklamalar 
Türkiye'de toprak ve tarım reformunun hangi 
çerçeve içerisinde uygulanacağını ve bu refor
mun hangi süre içerisinde nasıl bir strateji ile 
uygulanacağını uzun uzun açıklamıştır. Bu bül
ten incelendiği takdirde görülecektir ki, top
rak ve tarım reformu, sadece arazi kamulaştır
mak ve sadece, çiftçiye arazi vermek amaciyle 
yapılmamaktadır. Toprak ve tarım reformu, 
bugüne kadar yapılan çalışmalardan ilham alı
narak; 4753 sayılı Kanunun uygulanmasından 
ortaya çıkan bütün tecrübelerden yararlanmak 
suretiyle ve buna ilâve olarak da Türk köylüsü
nün bölgesel kalkınmasını bütün çerçevesiyle 
içine almak suretiyle, Türkiye'yi âdeta yeni 
baştan imar edercesine yapılacak çalışmaların 
bir bütünü olacaktır. O bakımdan, toprak ve 
tarım reformu için yapılacak olan yatırımları 
sadece kamulaştırma yatırımları olarak, sadece 
ölü yatırımlar olarak görmek mümkün değildir. 
Toprak ve tarım reformu çalışmalarında 241 
madde içerisinde, tarımın kalkınmasının bütün 
sorunları bu çerçeve içerisinde ele alınmıştır. 

Toprak ve tarım reformu için öngörülmüş 
olan yatırımların '% ifîO'ma yakınını tarımsal 
krediler teşkil etmektedir. Oeri kalan % 40 da 
kamulaştırma, altyapı tesisleri, tapu kadastro 
hizmetleri, YSE tesisleri ve diğer tesislere tah
sis edilmiştir. O bakımdan, verilen rakamların 
tümü, sadece kamulaştırma rakamları değil
dir. 

Toprak ve tarım reformu, ekonomik temele 
dayalı olarak tarımsal üretimi artırmak, verim
liliği artırmak, insan - toprak ilişkilerini düzen-
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I lemek, sosyal adalete uygun çalışmaları bölge
sel kalkınmanın bir esası olarak getirmek su
retiyle hazırlanmaktadır. O bakımdan, «Bu ya
tırımları sanayide yaptığımız takdirde daha 
fazla gelir getirmek mümkündür. Binaenaleyh, 
toprak ve tarım reformuyle, sanayi mukayesesi 
yapılıyor mu?» sorusu, zannediyorum ki bu ko
nuları daha ayrıntılı görüştüğümüz zaman daha 
vuzuha kavuşacaktır. 

Burada belirtmek istediğimiz şey şudur; 
•toprak ve tarım reformu projesi, Türkiye'de 
tarımsal kalkınmanın bölgesel seviyesi, bugü
nün teknolojisi ve modern anlayışına uygun 
olarak yapılması gerekenlerin tümünü kapsa
yan bir uygulama olacaktır, o bakımdan Türkiye'de 
tarımın kalkınmasına gönül veren herkesin öngör
düğü yatırımların tümü", toprak ve tarım re
formu içerisinde haliyle yer alacaktır. Bu ya
tırımların yekûnu eğer Ibüyük gözüküyorsa, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin, Türk 
köyünün ve köylüsünün kalkınmasına ayıraca
ğı yatırımların bir arada ifade edilmiş olma
sından ibaret olmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda Türk köyünün 
ve köylüsünün hızlı kalkınmasına ümitle bak
tığımızı belirten, gösteren diğer müşirler de 
şunlardır. Altyapı hizmetlerinde, Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda ve onu takibeden plânla ve strate
jide esaslar getirilmiştir. Hedefler tâyin edil-. 
mistir. Çok ümit verici bir noktaya gelinmiş 

• olduğunu belirtirken, Türkiye'de artık beş sene 
sonra, köy içme suyunun büyük bir problem ol
mayacağını ve bu hedefin plân içerisinde tespit 
edilmiş olduğunu düşündüğüm için, gördüğüm 
için söylemekteyim. Güney - Doğu illerimizde 
üç yıl sonra ve diğer illerimizde de beş yıl içe
risinde büyük çapta içme suyu meselesini hallet
miş, sadece yetersiz, sadece ilâve ve gelişen nü
fusun ihtiyaçlarını karşılama durumunda kalan 
bir içme suyu problemiyle karşı karşıya kalacak 
bir küçük ihtiyaca kadar, içme suları çalışma
larımızı geliştirme durumunda olacağız. Bu, 
cesaretle atılmış, verilmiş bir karar olarak, 
ümitlendirici ve huzur vericidir. 

Köy yolları konusunda sayın hatiplerden, 
özellikle Demokratik Parti Sözcüsü Sayın Hati
bin belirtmiş oldukları gibi, plânda bâzı rakam-

I l a r bizi, uzun seneler, köy yollarının yapılmasıy-
le meşgul edecek gibi gözükürse de, yine Köy 
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İşleri Bakanlığı en çok on sene içerisinde Tür
kiye'de köy yolu ihtiyacı olan 162 bin km. nin 
tamamlanabileceğini plânlamış ve bu suretle 
Dördüncü Plânın sonunda, köy yolları anaşebe-
kesinin, 162 bin km. nin - mevcutlara ilâve ola
rak yapılacak köy yollarıyle 162 bin km. nin -
tamamlanacağını plânlamış ve hedef olarak al
mıştır. Bu hedefe ulaşmanın dayanakları, millî 
bütçeden alacağımız ödeneklerdir. Memnuniyet
le görüyoruz ki, Yüce Meclis ve hükümetler her 
sene artan miktarlarda, Köy İşleri Bakanlığı 
bütçesine katkıda bulunmanın yarışı içindedir. 
Buna ilâve olarak da, Türk köylüsü, burada şük
ranla belirtmek istediğim büyük katkılarıyle 
kendi ihtiyaçlarını biran evvel tamamlamak 
için âdeta yarış etmektedir. 1964 yılından baş
layan faaliyetlerimizin, bugüne kadar toplam 
olarak bize gösterdiği rakam şudur; Türk köy
lüsü, kendi olanaklarıyle, kendi işgücüyle bir 
milyar civarında bir katkıda bulunma yarışma 
girmiştir, sadece YSE hizmetleri için. Bunun 
yanında toprak - su hizmetlerine yaptığı katkı
lar, kooperatiflerin gelişmesine yaptığı katkılar, 
bunlara ilâve edilmek gerekir. 

O bakımdan, Türk köylüsünün özellikle alt
yapı hizmetlerinde yapmış olduğu bu katkı için 
şükran borcumuzu buradan ifade etmek istiyo
rum. 

Bunun yanında, yine bizi, köy yollarımızı ve 
altyapı hizmetlerimizi bu süreler içinde bitirme 
ümidine götüren ve bu projeyi, plânı yapmaya 
sevk eden ikinci husus da, özel idarelerimizin bu 
hizmetlere verdiği ağırlıktır. Özel idarelerimiz 
de bir milyarın üzerinde bir katkı ile, kendi 
illerindeki, kendi bölgelerindeki köy yollarının 
ve içme sularının biran evvel tamamlanması 
gayretine, her sene artan hızla katılmaktadırlar. 
Bu bakımdan, köy yolları konusu, ana köy yolu 
ağı söz konusu edildiği takdirde, on sene sonra, 
Dördüncü Plân sonunda anahatlarıyle tamam
lanmış olacaktır. , Gayet tabiî, kış aylarında gi
dilmesi mümkün olmayan köyler hariç olmak 
üzere, bu anaşebeke ile bütün köylerimize, mev
sim müsait olduğu devrelerde gitmek imkânını 
bulabileceğiz. Bu, sosyo ekonomik gelişmemiz 
bakımından çok önemli ve cesaretle atılmış bir 
adımdır. 

Bu amaca ulaşmanın bir başka dayanağı da, 
ekipman bakımından, süresini doldurmuş ekip
manları yenilemek ve bu amaca ulaşmanın gay

reti içerisinde yeni ekipmanlar almak üzere bir 
ekipman projesi üzerinde çalışıyoruz. Bugün
lerde Devlet Plânlama ile mutabakata varmak 
üzere temaslara başlayacağız. Bu suretle, mev
cut ekipmanı, dış kaynaklardan takviye etmek 
suretiyle büyük çapta yol projelerini arzu etti
ğimiz şekilde programa ve projeye almayı sağ
layacak bir makine parkı sağlanmasına çalışa
cağız. 

90 bin km. lik bir hedefimiz var, 9 bin km. lik 
yıllık yol yapımı ile en geç on sene içerisinde 
bunu yapmanın güç olmadığına inanıyoruz. 

Yine bizi, gelişmede sevindiren noktalardan 
bir tanesi de, demin de bahsettiğim gibi, köylü
müzün kendi meselelerine dönük şekilde çalış
maya gayret etmesi, girişkinliğini artırması ve 
birbirleriyle bir araya gelmek suretiyle birlik
ler, kooperatifler ve hattâ şirketler halinde 
bâzı yatırımlara geçmeleridir. Bu 'bizi ümitli ol
maya sevk etmektedir. Bu bakımdan, (kooperatif
çiliğin önümüzdeki 1973 yılında ve daha sonraki 
yıllarda teşvik edilmesi suretiyle, özellikle Alman
ya'ya giden işçilerimizin, Devletin katkısı bulu
nan, Devletin garantisi bulunan, Devletin pro
je yardımı yaptığı yatırımlara yöneltilmesi su
retiyle köy kalkınmasına büyük katkılarda bulu
nabileceğine inanıyoruz. Bu bakımdan da plân: 
içerisine, Köy İşleri Bakanlığının desteklemiş ol
duğu köy kalkınma kooperatiflerinin daha, plânlı, 
millî plân amaçlarına uygun bir şekilde projeli 
yatırıma girebilmeleri için, Sanayi Bakanlığı, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı uzmanlarıyle müştere
ken, illere göre, bölgelere göre master plânlar 
yapmak suretiyle, Almanya Via ve Avrupa'da ça
lışan işçilerimizin tasarruflarının daha etkili 
bir şeikilde yatırımlara sevk edilmesi işini ınaster 
plânlar seviyesinde ele almış bulunuyoruz. Öyle 
ümit 'ediyoruz ki, 1973 'senesinden itibaren belirli 
ölçülerin üzerinde ekonomik katkıları bulunacak 
şirket kooperatif yatırımlarını Köy İşleri Ba
kanlığı yardımıyle yapmak imkânlarını bulaca
ğım 

Toprak - Su hizmetlerinin ıgeliştirilmösi konu
sunda 'biraz evvel bahsettiğim hızlı gelişme 'te
mayülüne,. temposuna paralel olarak toprak iskân 
hizmetlerinde de, özellikle toprak ve taran refor
mu çalışmalarının 1973 yılından itibaren uygu
lamaya geçmesi halinde insan - toprak ilişkileri
ni düzenlemede, toprak - su kaynaklarını geliş-
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itirmodö, yaylak, kışlak ve meralarrmızm daha 
'düzenli bir şekilde, sosyal adalete dalı a uygun 
'bir şekilde ve bakımlarının daha iyi ibir..şekilde 
ele alınması suretiyle kullanılacağını ve gelişti
rileceğini ümit etmekteyiz. Bu balkımdan, Top
rak ve Tarım Reformu tasarısının Yüce Meclisten, 
reform niteliğini koruyarak çıkacağına inandığı
mızı ve toprak ve tarım reformu uygulamasına 
başlandığı takdirde, Türkiye tarımının bugüne 
kadar içinde bulunduğu sıkıntıların tümünün böl
gesel çalışmaları ortadan kaldıracağına inandığı
mızı arz etmek istiyorum. 

1973 yılının, belirgin bir şekilde karşımıza çı
kardığı bir başka sorun da, köylerde fiziksel plân
lama 'sorunudur. Özellikle merkez köyler tespiti, 
merkez köylerin kamu .yatırımlarıyle desteklen
mesi, bu suretle hizmetin, merkezî hizmetlerin kö
ye yakın bir kademeye indirilmesi ve köylü va
tandaşlarımızın kendi ihtiya,çlarm], kendilerine 
yakın bir yerden sağlayabilmeleri, hem köylüye 
hizmetin yakınlaştırılması bakımından, hem de 
şehre göçün frenlenmesi ve plânlı bir şekilde or-
'ganlze edilmesi bakımından önemli bir 'adım ola
caktır. Devlet Plânlama Teşkilâtı ile vardığımız 
mutabakata göre bu yıldan itibaren, Köy İşleri 
Bakanlığınca hazırlanan proje esasına, uygun 
olarak, merkez köylere yatırımlar yapılması mı ve 
hizmetlerin bu merkez köylerde toplanmasına 
başlanacaktır. 

Bunun yanında, gerek Köy İşleri Bakanlığı
nın, gerekse diğer baikanlıkların .yapmış oklukları, 
Âfetler eliyle veya diğer maksatla yapmış olduk
ları köylerin birleştirilmesi meselesi, yani küçük 
ünitelerin büyük köylere yakın! aştın İm ası veya, 
onlarla birleştirilmesi konusu da 1973 yılında ele 
almama durumunda olacaktır. 

Bu hususlar bize gösteriyor ki, Türk köylüsü 
bir 'taraftan üretimini artıran gayretler içerisinde 
olurken, bir taraftan da Devletin, çeşitli yönler
den kendisine yaklaşan ve ulaşan hizmetleriyle, 
artık belirli bir kalkınma dönemine girme orta
mınla ulaşmış bulunmaktadır. Bu çalışmaları, ge
nellikle Türk köyünün ve 'köylüsünün gelişmesine 
dönük olan bu ana'hatları belirttikten sonra, Köy 
İşleri Bakanlığının 1973 yılı çalışmalarma, sade
ce rakamları arz etmek suretiyle özetleyerek de
ğinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi Köy İşleri Bakanlığı 1964 yı
lından beri faaliyettedir. Köylüye hizmet etmek 
suretiyle çalışmaktadır. Köye dönen hizmetleri 

koordine etmektedir ve köylünün girişkenliğini 
artırmak suretiyle köy kalkınmasını hızlandır
maya 'çalışmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde, 
bugüne kadar yaptığı hizmetleri ayrıca tadadet-
meye lüzum görmeden, sadece 1973 yılı içeri
sindeki hizmetlerine değinmek suretiyle çalış
maları özetlemek istiyorum. 

YİSlE çalışmalarında 1972 yılı programımız
da 7 ;889 kilometrelik bir köy yolu programı 
vardır. Demin söylediğim gibi, 9 bin kilometre-

. den biraz azdır. 9 bin kilometre aldığımız tak
dirde, 10 senede 90 bin kilometre yapmamız 
mümkündür. Binaenaleyh bu sene 1 000 kilomet
re kadar bir yolu, programı aşmak suretiyle 
tamamlamak istiyoruz. Böylece, 1/10 köy yo
lunu 1973 programına fiilen koymuş bulunmak
tayız. Bu, Üçüncü Beş Yıllık Plânda ve uzun 
dönemde, yazılan rakamların üstüne şimdiden 
çıkmış olduğumuz anlamını taşımaktadır. Bu 
da, mevcut makine parkımızla ve fedakârane 
çalışan teknik elemanlarımızın gayreti ile bu 
sene yapacağımız makine parkı ikmalleriyle re-
alizc edebileceğimiz bir amaçtır. Bunun yanın
da, bu yeni yol yapımı yanında, 71 bin kilomet
relik yolun bakımını da gayet tabiî bu sene içe
risinde yapmış olacağız. 

İçmesuları konusunda, demin de arz etmiş
tim; 5 yıl içerisinde, Türkiyede içmesuyu ol
mayan köy kalmayacağına göre, bunu da o se
viyede plânlamak (gerekmekteydi. Biz, 1973 yıl 
içerisinde 8 900 adet yerleşim biriminin içmesu-
yunu etüt ve projeye bağlayacağız ve bu sene 
2 320 köyün de içmesuyunu tamamlamış, getir
miş olacağız. 

Burada şu noktaya değinmekte yarar görü
yorum. Bâzı hatiplerin çok enteresan ve çok lü
zumlu bir noktaya değindiklerini zevkle müşa
hede ettim. Özellik C. II. P. sözcüsü Sayın Kı
lıç'm belirtmiş olduğu gibi amacımız, her köye 
yeter ve sıhhî içmesuyu götürmektir. Ama bu 
amacın tahakkuku sırasında ve bundan sonra 
hemen ikinci amacımız da, her eve bir çeşme 
götürmektir. Bu amacımızı birinci kademeyi ta
mamladıktan sonra, hattâ şimdiden yüzde yüz 
halk katımından yararlanmak suretiyle de - bâ
zı köylerimizde «terkos» ismini öğrenmiş
ler - terkos olarak içmesuyunu mutfaklarına 
kadar götürmek imkânlarını da bulduk. Bun
dan da ayrıca zevk duyuyoruz, ikinci kademe-
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de bu işi de inşallah yapacağız. Fakat ilk ama
cımız, beş senede içmesularmı bütün köylere, 
çeşmelere götürmek olacaktır. 

ıKöy elektriklerimiz konusunda, bildiğiniz 
gibi son. dört sene içerisinde, beş sene içerisin
de gayretlerimiz gelişti. Sınır köylerinden baş
ladık ve diğer enterkonnekte şebekenin gittiği 
köylerde elektrifikasyon hizmetlerini geliştir
dik. Tahminimizin üstünde bir hızla gelişti; 
4 703 köyün fiilen elektriğe kavuşmuş olduğu
nu, huzur içerisinde arz etmek mümkündür. Bu
rada bâzı sorunlarımız var, o sorunlara değinen 
hatiplere de cevap arz etmek suretiyle şunu be
lirtmek istiyorum. (Halen elektriği köye kadar 
gitmiş, ama Sayın A. P. sözcüsünün belirttiği 
gibi, şalteri açılmadığı için köye elektrik ener
jisi ve ışık veremediğimiz 100 kadar köyümüz 
var. Bunlara da, katılmalarını taınamlay anla
dıkları için veremedik. Elektrik veremediğimiz 
köylere bugünler içerisinde elektriklerini vere
ceğiz. Bu, katılım işini de başka yoldan hallet
me imkânı bulduk, onu da şimdiden cevabola-
rak arz etmek istiyorum. Bundan böyle Türki
ye 'Elektrik Kurumu Kanununda yazılı olan 
c/o 33 katılmaları yatırmak için köylünün kar
şılaştığı sıkıntıları yenecek bir fon tesisine de 
gideceğiz. Fakir olan köylerimizin, 2 - 3 tak
sitte borçlarını bu fona ödemek suretiyle elek
triklerinin açılmasını beklemelerini önlemiş ola
cağız. Üçüncü Beş Yıllık Plânda, (bildiğiniz gi
bi ı5 bin köyün elektriklenmesi söz konusudur. 
Ama 5 bin köyün elektriklenmesi bizi tatmin et
meyecektir. O bakımdan, enterkonnekte şebe
kenin gidemediği dağ köylerinde, kenarda ka
lan köylerde mevcut hidro - elektrik enerjisi 
potansiyelinden faydalanmak suretiyle, su po
tansiyelinden hidro - elektrik tesislere, küçük 
tesislere gitmeyi, ilgili teşekküllerle işbirliği 
halinde gitmeyi uygun görüyoruz. Bunun için 
de çalışmalarımızı 'hızlandıracağız. Köye elek
triği yalnız aydınlatma amacı ile değil, köye 
elektriği, hem aydınlatma; 'fakat ziyade köy 
elektrifikasyonunu geliştirmek suretiyle köy
deki yoğunlaştırmasını artırma ve el sanatla
rını geliştirme amacıyle götürüyoruz. O bakım
dan köy elektrifikasyonunun sadece sosyal de
ğil, ekonomik katkılarda bulunmasını sağlaya
cak bir priojc ve plâmlama politikası içerisin
deyiz. 

Toprak - su hizmetlerine gelince; toprak - stl 
çalışmaları, bildiğiniz gibi, vatandaşın kısa za
manda üretime, fazla üretime geçebilmesini ve 
kısa zamanda geriye ödemeyi, dönüşü sağlayan 
faydalı yatırımlardır. Bu yatırımları daha da 
çoğaltmayı Türk köylüsünün hem üretimini ar
tırıcı, hem de toprak kaynaklarından daha faz
la vatandaşın yararlanmasını sağlayıcı ve bu 
suretle nüfus baskısını ekonomik yönden hafif
letici, azaltıcı tedbirler olarak gördüğümüz için 
toprak - su hizmetlerine ağırlık veriyoruz. Bu 
ağırlığı 1973 yılı içerisinde bir politika ile de 
destekliyoruz. 'Sadece Devlet eliyle toprak - su 
hizmetlerinin yapılması değil, Devletin yardı
mı ve teşviki ile gerek çiftçinin bizzat, gerek
se özel sektörün arazi developmanı, arazi dre
najı ve sair esini yapmak suretiyle yardımlariy-
le senelik üretimimizi, senelik İslah ve su deve
lopmanı, toprak developmanı 'hizmetlerimizi ar
tırmayı kararlaştırmış bulunuyoruz. Bu suretle 
mevcut imkânlarımızın üstünde bir programın 
uygulanması mümkün olacaktır. 

1973 yılı programımızda, 6 kalemde toprak 
su hizmetlerini görmek istiyoruz. Bunlardan bi
rincisi, küçük su kaynaklarının geliştirilmesi 
hizmetleridir. 140 büyük proje içerisinde, grup 
projesi içerisinde 29 720 hektarlık bir sahaya 
bu developman hizmetlerini . götüreceğiz, 95 
milyon liralık bir yatırım yapacağız, bu mak
satla, İkincisi sulama developmanı hizmietleri-
dir. Bu hizmetler için de, 20 proje ile yine 
29 500 hektarlık bir sahaya sulama götüreceğiz 
ve 133 milyon liralık bir yatırım yapacağız. 
Projeleri hazırdır, Marttan itifbaren ilk fırsatta 
uygulamalarına başlayacağımız projelerdir. 
Arazi, toprak - su çalışmalarımıza, bütiün sula
ma developmanı sahalarında yoğunlaştırmak 
suretiyle devam edeceğiz ve bu -maksatla da 18 
milyon liralık bir yatırım öngörmüş bulunuyo
ruz, 

Toprak muhafaza ve havza ıslahı çalışmala
rına 1973 yılı içerisinde de devam edeceğiz. 22 
projede, 6 '005 hektarlık sahada 10 mülyon lira 
sarfetmek suretiyle toprak muhafazası ve hav
za ıslahı çalışmaları yapacağız. 1973 programı 
içerisinde drenaj ve arazi ıslahı konusunda 14 
milyon liralık bir yatırım tavanımız vardır. 
Bununla, 6 581 hektarlık bir arazinin drenaj 
ve arazi ıslahı çalışmalarını yapacağız ve 20 
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proje uygulayacağız. Bu sırada, Sayın Okya- | 
yuz'un belirttiği bir noktayı da açıklamak su
retiyle arz etmek: istiyorum. Toprak - su kay-
naklarmm geliştirilmesi konusunda Toprak - I 
Su îşleri Genel Müdürlüğü, mevzuatın gereği I 
olarak saniyede 5 litre olan suların develop-
mannıda çalışır. Saniyede 5 litrenin üstünde I 
olan suları DBÎ yapar. Biz, Sayın Okyayuz'un 
tavsiyelerine de paralel olarak, Devlet !Su işleri I 
Genel Müdürlüğü ile, özellikle kısa zamanda 
çiftçiye gelir getirme potansiyeli olan ve uzun I 
zaman beklendiği takdirde de çiftçinin zararına I 
olan bu noktada bir protokol anlaşmasıyle .5 lit- I 
re/tSn. yi 1 metrekübe veya biraz daha fazlaya 
1,5 metreküibe çıkarmak suretiyle toprak - su I 
hizmetlerine kaydırmak istiyoruz. Bunun temel 
mutabakatı sağlanmak üzeredir. Sayın Okya-
yüzdün bu temennisini 1973 senesi içerisinde re- I 
alize edeceğimizi ümit ediyoruz. Bu suretle, j 
büyük çapta bir ferahlama ve gelişme olacaktır. I 
Vatandaşlarıımızm bize müracaatları, bizimle 
DSÎ arasındaki gidiş, gelişleri bizi de üzmekte
dir. Bu suretle, bu işi halletme yolunda olaca
ğımızı huzurunuzda arz etmek isteriyorum. (Al
kışlar)! 

Bu noktadan hareket ederek, yine protokol
le çözüm, yoluna bağladığımız, göletilerdeki kret 
yükseklikleri konusuna değinmek istiyorum. 
Aynı esaslar içerisinde toprak - su hizmetleri 
sırasında belirli seviyede, belirli yükseklikte, 
7 metre yükseklikteki kret seviyesine kadar . 
toprak - su hizmetleri yapılıyordu. Aynı sıkın
tıları ortadan kaldırmak için -bunu 13 metreye, 
14 mietreye kadar çıkarmanın protokol hazır
lığım yaptık ve belirli süreden beri de bu tip 
yöretileri. yapmak suretiyle vatandaşın ihtiya
cını giderme hususunu DSt'den Topraksu'ya 
tranlsfer etmiş bulunuyoruz. Bu teklif de, bu 
anlayış içerisinde realize edilecektir. I 

Tapraksu'yun altıncı çalışma konusu ola
rak; 1973 yılı içerisinde araştırma ve eğitim 
hizmetlerine de önemle ağırlık vereceğiz. Özel
likle sulama developmanına geçilmiş olan yer
lerde çiftçinin hem sulamayı en iyi şekilde yap-
ıması, hem. de sulamada en uygun bitkiyi, en 
uygun miktarlarda yetiştirebilmesi için onlara, 
çiftçi eğitim servislerimizi kurarak eğitim yap
mak suretiyle yardımcı olacağız. Bu konuda, bu
güne kadar yapmış olduğumuz denemeler. iSey- i 

han projesi denemesi ve diğer denemeler çok 
ümitli sonuçlar vermiştir. Bu projelerden aldı
ğımız bilgileri diğer sahalara yaymak suretiyle 
sulama developmanı yapılan sahalarda çiftçi 
eğitimi yoluyle sulama masraflarını kısa za
manda ödemenin ve millî ekonomiye daha fazla 
gelir sağlamanın, dolayısıyle da çiftçinin daha 
fazla gelir sağlamasının yollarını bulmuş olaca-. 
ğız. Bu eğitim çalışmalarımızda, özellikle gübre 
kullanma konusunda çiftçinin eğitilmesi büyük 
bir ağırlık teşkil edecektir. Bildiğimiz gibi, 
gübre kullanması Türkiye'de büyük bir hızla 
artmaktadır. Gübre sıkıntıları çekmekteyiz. 
Bunun yanında da toprağa, iklime ve bitki çe
şitlerine göre gübre verimi eğitimi Tükiye*de 
istenildiği gibi yapılmamaktadır. O bakımdan, 
'toprak - su hizmieltlerini bir yayın hiızımeti ola
rak, çiftçi ile işbirliği halinde; hanıgi bölgede, 
Mim santiarında hangi bitki için ne miktar 
gübrenin nasıl verileceği konusunu da ayrıca 
yaygın eğitim şeklide çiftçi ile birlikte yapma
ya çalışacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; köy 
araştırma ve geliştirme hizmetlerinle de kısaca 
değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, bu genel 
müdürlük yeni kurulmuş olmasına rağmen, köy 
kalkınmasında soısyo - ekonomik sorulara eğil
mek suretiyle tatbikata ağırlık veren bir dü
zen içerisinde çalışmaktadır. Kurmuş olduğu 
ve teşvik ettiği 3478 köy kalkınma kooperatifi 
faal haldedir. Bunlardan 400'e yakını proje 
uygulamaya başlamış, bâzıları projelerini ta
mamlamış, bâzıları tamamlalmak üzeredir. Bu 
projelerden bir kısmı - örneğin, Denizli'deki ha
tırımla ,gelıiyor - 26 milyonluk bir projedir. Bir 
köy kooperatifinin, köylü vatandaşların boyun-
larındaki ve kollarındaki mücevherleri dahi 
katmak suretiyle 26 milyon lira giilbd bir yatırım 
yapmak üzere birleşebdlımesli, Tür/k köylüsünün 
kalkınmasında büyük bir aşamadır. O bakımdan 
bu genel müdürlük, 400 projeyi uygulayan 
kooperatiflerin 3 000'nin de proje uygulayacağı 
yılları veyaıhuitta zamanı görme heyecanı içeri
sinde bütün gayretlerini bu sahada sarfeltıınek-
teldir. 

1972 yılında kooperatifleri deıstekleımek üze
re bütçeye konulmuş olan 17 500 000 Türk Li
rasının 2 milyon lirası hibe olarak bu koope
ratiflere verilmiş, 15 500 000 lirası da kredi 
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şeklinde verilmek suretiyle bu kooperatiflerin 
projeli uygulamaya geçmeleri sağlanmıştır. 

Kooperatiflerin malî yönden desteklenmeleri 
için Devlet Bütçesinden serilen yatırımların 
kifayetsiz oluşu nedeniyle ıbaşka kaynaklar 
aranmış ve bu suretle de, bildiğiniz gibi Iş<gü-
cünü ^ Değerlendirme Projeli ortaya çıkanlmış-
tır. İşgücünü Değerlendirme Projesi, koopera
tif kuran köylü vatandaşlarımızın proje uygu-
lalmaları halinde Almanya'ya veya diğer mem
leketlere gönderilmesi projesidir. Bu projenin 
gelişmesi ve çığ gibi büyüyen tasarruflarla hız
lı bir gelişmeye tabi olması bizi sevindirmekte
dir. Bu projeler toplamı, prtoje sabit yatırımları 
tutarı 330 milyon liraya çıkmıştır. Ve bu su
retle bu proje ile 330 milyon liralık bir Serma
ye terakümü sağlanması hedef alınmıştır. Bu
nun 125 milyon lirası, bizzat dış memleketlere 
giden vatandaşlar tarafından verilecek olan pa
ralarla finanse edilecektir. Bu 125 milyon li
ranın 1972 yılında realize edilen kısmı 53 mil
yondur. Vatandaş, bu 53 milyon lirayı oradan 
giderken verdiği para ve oradan gönderdiği 100 
JMarlkUarla kendi kooperatiflerine katfkıda bu
lunmak • suretiyle birikmiştir ve yatırımlara 
döndürmüştür. Biz, bu kooperatiflerin proje, 
teknik eleman ,teknik yardım ve nakit kredi 
yardımı ile destelenmesini 1973 yılında da bü
tün gücümüzle sürdüreceğiz. 

Kooperatifleşmenin, Türk ekonomisine, Türk 
tanımının kalkınmasına, Türk köylüsünün kal
kınmasına ıgetireeeği büyük yararlar yanında, 
kabul etmıek lâzımıdır ki, getirdiği büyük sorun
lar da vardır, Kooperatifleşme, haddizatında bir 
eğitim meselesidir, bir bilgi meselesidir, müşte
rek çalışmayı kararlaştıtima meselesidir. O ba
lkımdan, kooperatifleşmenin bugün yer yer, za
man zaman ortaya çıkardığını gördüğümüz so
runlarını yadırgamamak gereikir. Bu sorunları
mızın haşbcaları şunlardır; 

'Eğitim sorunları, denetim sorunları, teknik 
ve malî destek sorunları. 

Kooperatiflerin sayısı arttıkça, bu koope
ratiflerin projeli uygulamaya geçmeleri hızlan
dıkça bu siorunları, boyutları itibariyle artarak 
devam edecektir. Bize düşen görev, bunları iyi 
bir eğitim sistemiyle eğitmek, denetim yoluyle 
denetlemek ve imkânları nipetinde teknik proje 
ile ve malî finansman yardımlariylıe desteklemek-

? tir. Ancak İm sstretle bu hareketin esas teaıneJ-
lerini sağlam tutmanın mümkün cM)ileeeğine 

j inanıyoruz, 1972 senesi içerisinde bu maksat-
| la büyük çapta eğitim ve denetim faaliyeti ya-
I pılmıştır. 1973te de bu eğitim ve dmedâm faali-
[ yeti Ticaret Bakanlığryle ve diğer iligili baik&m-
[ İtk ve özel kuruluşlarla, ıgönüllü kuruluşlarla 
[ işbirliği halinde devam «ettirilecektir. Ünivecsi-
I itelerle bu mânada, bu anlamda işbirliği yap-
I imaya karar vermiş bulunuyoruz. 

I iSaym Başkan, sayın milletvekilleri, Türki-
I ye'de 'köy kalkınmasının problemler yönünden 
I büyük ağırlığını orman köyleri teşkil etmekte-
I dir. Orman köyleri, özel durcBmları itilbariyle 1972 
I yıllında ele alınmış; Köy işleri Bakanlığının 

kendi hizmetleri ve diğer bakanlıkların hiz
metlerinin koordinasyonu suretiyle ornmn ve 
dağ köylerinim kalkınmam hfemıetkri nasıl yü
rütülebilir, konusunda çalışmalar sürdürülımlög-

I tür. Bu çalışmalar sırasında gröülnıügttür M, iyi 
I 'bir koordinasyonla ve özeli ağırlık verikmek .ve 
I orman köylerinin kendi özellükâerini de gözö-

nüne almak suretiyle bu köyterin kalkınmasına 
I ağırlık vermek 'gerekmektedir. Bakanlığsmuzea 

köye götürülmıekte olan bizmetlerde orman feöy-
I lerine ayrı bir öncelik verilmektedir. 1972 yılı 

içinde orman köyleri dalhil çalmak üzere tüm 
köylere götürdüğümüz hizmet programlarının 
dışında, Bakanlığımızea sağlanan tasarruflarla 
ortman köylerinin yollarının yapımı için doğru
dan doğruya YSE tarafından 10 milyon lira
lık bir yatırım yapılmıştır. Bunun yanında da, 
Orman Bakanlığının kendi ihtiyaçlarıyle birlik
te kamîbine edilen köy yollarım da müştereken 
yapma imkânlarını araştırmış ve uygulamaya 
geçirmiş duruımdayiiz. 

Dağ Ve orman köylerimizde küçük su kay
naklarının geliştirilmesi suretiyle 1972 yılı için
de normal programlarımıza ilâve olarak 16650 
dönüm arazinin sulanmasını öngören 99 proje 
hazırlanmıştır. Bu suretle orman yakınında ve 
orman içinde yaşayan vatandaşlarımızın küçük 
ziraat arazilerini sulu ziraate çevirmek sure
tiyle yonlann gerek hayvancılık, gerek tarım 
ve gerekse tarla ziraatinde gelişmelerine özel 
dikkat ve itina sarfödilmiıştir. Bu projelerden 
3624 çiftçi ailesi yararlanmıştır. 1973 yılında da 
yine bu amaçla 23 milyon liralık bir öıdö^k 

J tefrik edilmiştir, orman ve dağ köylerimin -
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Özellikle - fcoıprak - su kaynaklarını geliştirmek 
•ama eiyl e s a rf edile dektir. 

Dağ ve orman köylerimizde konut sorununa 
ıbdr çiözüm yolu getirmek amacıyle, bir saha araş
tırması niteliğinde ollmak üzere 15 ilimizde seçi
len 15 köyde - 3 orlman köyü ve 12 dağ köyün
de - yaşayan 11 123 nüfuslu, 2 088 aile reisine 
konut, işlietlme yapııları kredisi olarak 14,5 mil
yon liralık bir ödenek ayırtmış bulunmaktayız. 
Bu uygulamaya devaim edeceğiz ve bir saha 
araştırması olarak bumdan elde ettiğimiz sonuç
ları bütçeye aksetmek üzere sizlere arz edece
ğiz. 

1973 yılı içerisinde 5 dağ ve orman köyün
de 2 180 nüfustan ibaret 411 aile reisine aynı 
aımaçlarla 20 500 000 lira kredi yereceğiz. Or
man köylerimiz için, 1972 yılı normal proigraim-
larıımız dışında, Bakanlığımızca sağlanan tasar
ruflardan 40 milyon liralık ayrıca yatırım yap
mış bulunmaktayız. 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü mad
desiyle, müessese kalkınma kredisinden, 1973 
yılı Ocaik ayı sonuna kadar toplam olarak 
11 086 aileye 44 milyon liralılk ferdî kredi açıl-
ımıştır. Bu feıidî krediler alile işletmelerinin 
»güçlendirilmesi için açılmıştır. 

Ayrıca, orman 'köylerinin kurmuş oldukları 
/ko-operatifler'e açılan 17 milyon liralık kredileri 
miktarı 61 milyonu bulmuştur. 

Bunlara ilâveten, dış ülkelere işgücü gton-
derilmıeısinde Bakanlığımıza ayrılan % 15 kon
tenjanın yarısını orman öylertine taihsis etmiş 
Ibulunuyoruz. Bu suretle, onman içinde yaşayan 
ve çeşitli güçlüklerle karşı karşıya bulunan Va
tandaşlarımıza daha fazla yardım etme imkâ
nını araştırmak durumundayız. 

iBalkanİığıimızca, orman köylerine özel olarak 
götürülen bu hizmetlerin yanı sıra, /bildiğiniz 
gajbi, Orman Bakanlığınca da özel olarak döner 
Sermayeden tefrik edilen fondan 1972 senesinde 
ormian köylüsüne yaklaşık olarak 39 milyon li-
»rabk kredi açılmıştır. Orman köylerinde bonuit 
yapımına kullanılmak üzere 260 bin liralılk bir 
kredi, yine Orman Bakanlığınca orlman köylü-
jsününün bu yıl içindeki ihtiyaçları için verilmiş 
foıüunmaikitadır. 

Bunlara ek olarak, orman köylüsünün ihti
yaçlarına biraz daha fazla imkân ayırabilmek 
malksadiyle Orman Bakanlığımız Hükümet eliyle 

yeni bir kanun tasarısını daha Yüce Meclise sun
muştur. Bu suretle su ürünlerini, küçük evcil 
hayvanların geliştirilmesini ve buna benzer kay
nakları değerlendirmek suretiyle, orman içi köy
lerin orman işçiliğinden ve orman kaynakların
dan yararlanmaları dışında, kendilerine gelir 
kaynağı sağlanması da bu kanunun getireceği 
hükümlerle pekiştirilmiş olacaktır. 

Bu suretle, 1973 yılında orman ve dağ köy
lerine hangi açıdan, hangi yollarla, hangi metot
larla daha nasıl güç kazandırabileceğimiz de, bu 
çalışmaların bir sonucu bize verecektir. 

Orman köylerinin bu özel çalışmalarla ele 
alınması, orman köylerinin, bildiğiniz gilbi, Türk 
köyleri arasında ağırlık taşıyan sorunları bulun
masıdır. O bakımdan, Hükümetimiz ve Köy İş
leri Bakanlığımız ve bu konuya büyük ciddiyetle 
ve ayırmış olduğu çalışma ekipleriyle eğilmiş bu
lunmaktadır. 

Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
müz el sanatları eğitiminde de ayrı bir önem ver
mektedir. Vatandaşlarımızın boş geçen iş - güçle
rini, boş geçen zamanlarını değerlendirmek ama-
ciyle çeşitli dallarda el sanatları eğitimi yapmak
tadır. Sadece el sanatı eğitim yapmak yeterli 
ıleğildir. El sanatı eğitimini, aynı zamanda, eği
tilmiş insanın yapmasını sağlayacak aracı, parayı 
ve pazarı da bulmak lâzımdır. Biz bu konuda 
da; teşkilâtlanma konusunda, kredi konusunda 
ve ekipman verilmesi konusunda da plânlı bir 
çalışma içerisindeyiz. 

Sayın C.H.P. sözcüsünün, el sanatları eği
timinin değişik 'bakanlıklarda yapılması durumu 
karşısında bunların birleştirilmesinin düşünülüp, 
düşünülmediğini sorması üzerine şu cevabı arz 
etmek mümkündür; Köy İşleri Bakanlığı haddi
zatında bâzı hizmetleri doğrudan doğruya yap
mayı, bâzı hizmetleri de koordine etmeyi sorum
luluk olarak yüklendiği için, bu hizmetlerde iş
birliği yapmayı ve gerekenleri zaman içerisinde 
bünyesine almayı uygun görmektedir. 

Son olarak, Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü ile Türk köylüsüne ulaştırdığımız 
diğer bir yardım kolumuz da, köy teşvik ödenek
leri konusudur. Bildiğiniz gilbi, köylerimizin ge
lir getiren, gelir amaçlı yatırımlarına yardımcı 
olunmak üzere her sene takriben 6 - 7 milyon ci
varında bir parayı valilerimiz emrine veriyoruz. 
Valilerimiz de bu para ile, kendi sorunlarına dö-
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nük olan vatandaşlarımıza gelir getirici yatırım
larında (geçen sene 10 bin liraya kadardı, bu 
sene 25 bine çıkaracağız) 25 bin liraya kadar 
yardımda bulunmaktadır. Bu suretle de, toplum 
kalkınması ilkesini uygulamak suretiyle köylü
nün girişkenliğini artırma gayretlerini hızlan
dırmak durumunda oluyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Köy İş
leri Bakanlığına bağlı olan genel müdürlükler
den Ibir tanesi de Toprak ve iskân İşleri Genel 
Müdürlüğüdür. Bu Genel Müdürlüğün 1972 yılı 
sonuna kadar yaptığı hizmetleri rakamlarla siz
lere arz etmekten ziyade, 1973 yılı çalışmalarına 
değinmek istiyorum. 

Bu Genel Müdürlüğün 1973 yılı içerisinde, 
bütçenin getirdiği artan olanaklar muvacehesin
de, dağıtılacak arazilerin tespit edilmesi çalış
malarına devam edeceğini arz etmek istiyorum. 
Bir de kredileme politikasını uygulamaya devanı 
edeceğini belirtmek istiyorum. 

Krodidleme politikası, daha evvel topraklan
dırılmış olup da, kredi vermek suretiyle kendi
lerini güçlendireni ediğimiz vatandaşları, 5 sene 
geriye gitmek suretiyle krediyle destekleme 
politikasıdır. Geçen sene 41 milyon liralık bir 
kredileme suretiyle çiftçilerimize yapı, tesis, iş
letme ve onarma kredileri' vermiştik. Bu sene de 
buna 50 milyonluk bir kredi projesiyle katılmış-
olacağız ve böylece topraklandırılmış çiftçileri, 
bir taraftan da daha hızlı üretici ve daha çok 
kazanan çiftçiler haline getirme gayretlerimizi 
hırlandıracağız. 

Demin de arz etmiştim, Köy İşleri Bakanlı
ğımızın bu ünitesi, Toprak ve Tarım Reformu 
kanun tasarısı kanunlaştıktan sonra uygulamada 
büyük ağırlıkla hizmet alacak kuruluşlarımız
dan bir tanesidir. Esasen Köy İşleri Bakanlığı 
bütün üniteleriyle şimdiden, bir taraftan Meclis 
çalışmalarına katkıda bulunurken, bir taraftan 
da uygulamadaki programlarını ve uygulama ha
zırlıklarını yapmaktadır. Kanun çıktıktan son
ra da bu çalışmalara, başta Toprak ve İskân- İş
leri Genel Müdürlüğü olmak üzere bütün ünite
lerimiz hemen başlayacak bir hazırlık içerisine 
girmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Köy İş
leri Bakanlığının 1973 yılı bütçesi, Toprak ve 
İskân İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi dahil ol
mak üzere 2 339 790 000 Türk Lirasına ulaş

mış bulunmaktadır. Huzurunuza getirilen bütçe, 
bir yıl evvel Hükümetçe Parlâmentoya takdim 
edilmiş bulunan bütçeye nazaran % 41,8 daha 
yüksek bir seviyededir. Hükümetimizin teklifi 
% 25 bir artışı öngörmüştü. Yüce komisyonun, 
sizlerin adına yaptığı çalışmaları sırasında yap
tığı ilâvelerle % 41,8 oranında artırılmış bulun
maktadır. Bu fark, uzun vâdali strateji ve Ü-
çünoü Beş Yıllıik Kalkınma Plânında köy ve köy
lü sorunlarına verilmiş olan öneme paralel bir 
hizmeti yapabilecek bir düzeye ulaşmış bulun
maktadır. 

Bu suretle, birbirini takibeden hükümetler, 
Parlâmentomuzun da büyük desteğine güvenerek 
Köy İşleri Bakanlığına, kuruluşundan bu yana 
artan bir oranla ödenek ayırma, köy ve köylü 
sorunlarına ağırlık verme geleneğini 1973 yılın
da da muhafaza etmişlerdir. Köy İşleri Bakanlı
ğı bütçesi bu artışla, millî kaynaklarımızdan köy 
ve köylü sorunları için bugüne kadar ayrılmış en 
yüksek bütçe olmaktadır. 

Demin de arz etmiştim, bu yüksek rakam
lar yanında, köylümüzün ciddî ve artan hızla 
gelişen katkıları, özel idarenin katkıları 1973 yı
lında hedeflerimizi aşma olanaklarını bize vere
cektir. Bu vesileyle bu katkılardan dolayı köylü 
vatandaşlarımıza huzurunuzda tekrar teşekkürü 
Ibir borç saymaktayım. 

Köy İşleri Bakanlığı 1973 yılı bütçesinin 
Yüce Meclisteki görüşmesi süresince söz alan ha
tiplerin çok değerli görüş ve tenkitlerine teşek
kür ötmek istiyorum. Değerli tenkit ve tavsiye
lerinizden yararlanmak suretiyle 1973 yılı büt
çesinin daha etkili bir şekilde kıymetlendirilme-
sine ve değerlendirilmesine çalışacağız. 

Köy İşleri Bakanlığı, artan hizmetlerin Türk 
köylüsüne getirdiği büyük yenilikleri görmek
ten huzur duyan bir .teknik kadroya sahiptir. 
Bunlar Yüce Meclisin takdirine, Yüce Meclisin 
kendileri hakkında gösterdiği teveccühe lâyık 
olmanın gayreti içerisinde bulunacaktır. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, kısaca so
rulara değinmek ve bu suretle konuşmamı ta
mamlamak istiyorum. Çok önemli olanlarına de
ğineceğim. Esasen konuşmamda birçoklarına de
ğinmek suretiyle cevap arz otmiş olduğum için, 
onları tekrar etmek durumunda olmayacağım. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, size intikal ettir
diğim sorulara mı cevap vereceksiniz, yoksa ko
nuşmacıların sorularına mı? 

KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ 
(Devamla) — Konuşmacıların sorularına Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ 

(Devamla) — Sayın Başkan sayın milletvekille
ri, sorulan soruların sadece burada cevaplandı
rılması lüzumlu olanlarına değineceğim, diğerle
rini sayın hatiplere - gerek sözcülerin getirdik
leri soruları, gerekse diğer hatiplerin soruları
nı - ayrı ayrı yazılı olarak cevaplandıracağım. 

Sayın Daldal'm sorusunu kısaca cevaplandır
dığımı tahmin ediyorum; ama bir kere daha de
ğinmek isterim ki, bu konuya Toprak ve Tarmı 
Reformu tasarısı Yüce Meclise geldiği zaman 
daha detayla değineceğimiz içsin daha fazla ay
rıntıya girmeyi, zamanın da müsaadesizliği ne
deniyle, lüzumlu görmüyorum. Bu konuyu iyi
ce tartışmamızda ve Toprak ve Tarım Reformu
nun Türk ekonomisine, Türk sosyal hayatına ve 
Türk köylüsüne neler getirdiğini, nelere malol-
duğunu ve bu işin nasıl yapılacağını, karşılıklı 
olarak ve birbirimizi anlamak suretiyle, iyice 
etüt etmemizde lüzum bulunduğu kanaatinde
yim. 

Teknik personel sorununa değinen çeşitli ha
tiplere birkaç cümle ile arzı malûmat edeyim. 

Teknik personel konusunu, getirebildiğimiz 
yan ödeme ve 1 - 4 kararnameleriyle tam mâ-
nasıyle çözdüğümüze inanmıyorum. Bu bir ön-
adımdır, üzerinde çalışmaktadır, ikinci kade
mede, Özellide iktisadî Devlet Teşekküllerinin 
yan ödemeleri çıktıktan sonra bu işe tekrar eği
leceğiz ve teknik elemanı, Türkiye'nin kalkınma
sında bütün gücünü değerlendirebileceği bir se
viyeye ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. 
Bunu şimdiden arz etmekte yarar görüyorum. 
Gerek eksik olan birçok kararnamenin alınması, 
gerekse yan ödemelerdeki eksikliklerin düzeltil
mesi, ikinci kademe olarak, Hükümetin yapacağı 
işler arasında, hattâ başladığı işler arasındadır. 

Teşkilât Kanunu konusuna değinen sayın 
(hatiplere arzı cevap ediyorum; Teşkilât Kanu
numuz, bildiğiniz gibi, Meclistedir. Encümen
den geçmiştir, Meclisin gündemindedir. Bugü
ne kadar üzerinde duramadık. Programdaki, tak-

ı vimdeıki kanun taşanlarının arasında bir yere 
yerleştirmek durumunda olacağız, özellikle, 
'Toprak ve Tarım Reformu kanun tasamsıının ör-
ıgütleşmesi bölümüyle iligili yönleri olaibilr dü
şüncesiyle bunu bu noktaya getirmiştik. Şimdi, 
tasarı Komisyondan çıktığına göre, Teşkilât Ka
nunumuzu Yüce Meclise getirmenin zamanının 
geldiğine biz de inanıyoruz. Bunu bu devrede 
çıkarmanın büyük yararlian olacaktır. Yücfe 
Meclisin bu konudaiki büyük ilgisine şimdiden 
şükranlarımı arz etmek isterim. 

Köy Kanunu konusunda sayın hatiplerin 
fikirlerine iştirak ediyorum. Köy Kanunu, ida
reyi yeniden düzenleme grup kanunları içerisin
de ele alınmıştır, üzerinde çalışıyoruz. Onu da 
ayrıca getireceğiz. Kanun tasarısı hazırdır, yal
nız, bu bütün içerisinde (idareyi yeniden örgüt
leme, yeniden düzenfeme grup içerisinde) Yüete 
Meclise arz edilecektir; 

Katılıma payları konusunda bir açıklama 
yapmak ihtiyacını hissediyorum. Katılma pay
larını, Üçüncü Beş Yıllık Plân içerisine de, ko
nulduğu gibi, katılma gücü olmayan köyfcrimiz-
den almamak kararındayız. Esasen bugüne ka
dar da katılma paylarım, katılma oranlarında, 
katılma potansiyelleri oranında alıyorduk. Geri 
kaknış bölgelerde, fakir köylerimizden katılma 
paylarını alim'ayacağız. Yalnız, bu arada Sayın 
Tosyalı'nm yapmış olduğu tavsiyeye uymanın 
yararlı olacağını düşünüyorum; kalkındıktan 
sonra bunlardan bu katılma payını almak düşü-
nülelbilir. Yalnız, evvelâ onları' kalkındırmak 
şartitıı*. 

Sayın Kılıç'm C. H. P. sözcüsü olarak getir
miş olduğu çok enteresan noktalara burada ayrı 
ayrı değinmekten maalesef - zaman darlığı yü
zünden - mahrum oluyorum. Şunu arz etmek is
tiyorum ki, arka arkaya sıralanmış olsam bu so
rular bir organik bütünlük içerisinde Türk kö
yünün sorunlarını getirmektedir, - bunlara bura
da cevap arz etuııek mümkün değildir. Yazılı ola
rak cevap vermekte veyahut da sayın parti söz
cüsünün lütfedip teşrif edeceği bir zamanda 
bunları görüşmekte yarar görmekteyim. Hepsi 
ayrı ayrı ele alınacak değerli sorunları getir-
ımefetediı4. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Teşekkür ede-
I rim Sayın Bakan. 
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KÖY İŞLERİ BAKANİ NECMİ SÖNMEZ 
(Devamla) — Aynı şekilde, sayın A. P. sözcüsü 
ve diğer parti sözcülerinin getirmiş oldukları 
konuları da irarada dile getirmek, maalesef 
mümkün olamayacaktır. Ama hunlara, ilerdeki 
vesilelerle arzı malûmat ötmeyi ve yazılı olaralk 
cevap vermeyi düşünüyorum. 

Bakanlığın, Toprak ve Tarım Reformunda 
aktif hizmet alnıasıyle ilgili teklife demin arzı 
cevap ettiğimi tadımın ediyorum. B a kanlığımı iz, 
4753 sayılı Kanunun uygula ıııasıyl e kazandığı 
büyük tecrübelerle ve Bakanlığımızın kurulu
şunda Devlet Plânlamanın vermiş olduğu mulı-
tır'ay'a da uygun olarak, Toprak ve Tarım Re
formunun anahizmetlerinde uygulayıcı ve ko
ordinatör olarak çalınacaktır. Bunun başka tür
lü düşünmeye imkân da göremiyoruz. Biz ken
dimizi şimdiden bu hizmete hazır halde tatbika
ta hazırlama durumundayız. 

Toprak ve Tarım Reformunun bir özelliği. 
hüküm etlerin tüm çalışmalarını bölgeye akset
tirme şeklindedir. O 'bakımdan, sadece Köy İş
leri Bakanlığının gayretleri kâfi gelmeyecektir. 
Köy İşleri Bakanlığıyle ilgili bütün bakanlıkla
rın Toprak ve Tarım Reformu bölgesinde, bu 
reformun ciddiyetine paralel olarak çalışmala
rında memleket yararı bulunmaktadır. 

4753 saıyıiı Kanunun uygulamasındaki ak
saklıklara değmen sayın Demokratik Pai'ti 
(Irup Sözcüsüne bir cümle ile arzı cevap etmek 
istiyorum. Bunları bildiğiniz gibi, bu askıda be
lirtilmezler. 15 gün kalır. Askıya itiraz, 15 gün 
sonra, mahkemeye yapılır ve mahkemeye de, 
taibiî, bizim müdahale ötmemiz mümkün değil
dir. Toprak komisyonlarının yerleri Marttan 
Marta değiştirilir. Marttan sonra herhangi bir 
şekilde, komisyonun yeri değiştirilmez. Son iki 
sene içerisinde komisyonların yerlerini biz de
ğiştirmedik, değiştirmemeye de çalıştık. Toprak 
ve Tarım Reformu uygulamasını yoğun olarak 
gerçekleştirdiğimiz takdirde belki, komisyonla
rın, daha çok komisyonu bir araya toplamak du
rumu olacaktır. O zaman zatıâlinizin belirttiği
niz mahzurların da birçokları ortadan kalkacak
tır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; soru
lan suallere de bu şekilde özetle cevap arz etmiş 
'bulunuyorum. Tekrar arz etmek isterim ki, ko
nuşmacıların kıymetli tenkitlerinden büvük öl

çüde yararlandık. 197c} yılı bütçemizin uygu
lanmasında da bu yararla.nnia.yi kuvveden fii
le geçireceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 

rica ediyorum efendim, lütfen ayrılmayınız. Sa
yın üyelerin bâzılarının sorulan vardır efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sorularınız içe
risinde, genellikle 1973 bütçesinden, arkadaşları
mızın secim bölgelerine ne miktar ödenekler ay
rıldığı sorulmaktadır. Aslında, Mart ayı içeri
sinde Bakanlık basıyor ve bunu sayın üyelere 
dağıtıyor. Esasen Sayın Bakan bu soru önerıg-eie-
rinin çoğunu yazılı olarak cevaplandıracağını 
da ifade etmiş bulunduğuna göre, bilmiyorum 
arkadaşlarıma bunların işlem görmesinde ısrar 
edecekler mi? 

KEMAL KAYA (Kars) — tşlıenı görsün, oy'a 
komşun. Sayın Başkan. 

NURİ ÇELİK YAZİCİOĞLU (Çankırı) — 
Zaten soru verenlerin çoğu yok burada Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Olmayanlarınkini zaten işleme 
koymamız mümkün değil efendim. 

Efendim, Sayın Kâzım Ulusoy?. Yok. Sayın 
Roııa ?.. Bur a dala r.. 

Efendim, Sayın Rona soru önergelerinde şöy
le diyorlar : «.Cumlhuriyetimizin 50 nci yıldönü
mü dikkate t;lmaraik, bir sınır ili olan Artvin'e 
ki, Artvin-geri kalmış da bir..» 

MUtfTAFA RONA (Artvin) — Sayın Baş
kan, sorumun aynen olunum asını isteyeceğim. 

BAŞKAN — Okuyorum efendim, aynen oku
yorum. Okuyayım efendim, aynen okuyayım. 

«Sayın Başkan, Sayın Bakanın, birçok hiz
metler bakımından çok geri kalmış olan. Cum
huriyet iım izin 50 nci yıldönümü özelliklerini de 
dikkate alarak, hudut vilâyetimiz olan Artvin 
iline, program tekliflerine ilâveten başta YSE 
O'eııel Müdürlüğü ve Toprak - Su Genel Müdür
lüğü olmak üzere, hizmeti erinden lö'ar köye ek 
program yapmayı düşünüyor musunuz? 

Saygılarımla.» 
Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ 
(Devamla) — Sayın Başkan, bunu incelemem 
lâzım. Yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Yaşa?.. Buradalar.. 
Sorularıın okuyorum. 

239 — 
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«Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdür
lüğüne ait hizmetlerin, taşrada 16 bölge ve 67 il 
müdürlüğü eliyle yürütülmesi öngörülmüş bu-
lunınaktadır. Genel Müdürlüğün halen, 6 bölge 
ve 22 il müdürlüğü mevcuttur. Üçüncü Beş Yıl
lık Plânda ve bunun bir dilimini teşkil eden. 
'197S programında belirtilen teşkilâtlandırma he
deflerine ulaşabilmek için Bakanlık, 197:3 malî 
yılı içinde yeni bölge müdürlüğü veya il müdür
lüğü kurmak istediği takdirde ve karşılığı 19713 
yılı bütçesinde mevcudolmaisına rağmen, Bütçe 
(kanun tasarısının 25 nci maddesindeki kayıtla
malar muvacehesinde, 1973 yılı içinde, halen 
ikurulmuş, olanların dışında yeni bölge ımüdüriü-
ğü ve il müdürlüğü kurabilecek midir? 

2. Yeni taşra teşkilâtı kıırulamayae'aksa, 
plânda öujgörülen teşkilâlandırma hedeflerine 
ulaşalbiknek olanağından vaz mı geçilecektir? 
Buyurunuz efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ 
(Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Yaşa'ya te
şekkür etmek istiyorum. Bu konu bizim Argel 
(Araştırma ye Geliştirme) Genel Müdürlüğü
müzün teşkilâtlanması ile ilgildir. 25 ncimadde
nin görüşülmesi sırasında buna bir çözüm yolu 
'bulunacağı ümidi içerisindeyiz. Bulunamadığı 
takdirde de, gayet tabiî teşkilâttan vazıgeçjeaııe-
yeeeğiz. Demin ele arz ettiğim gilbi, bu büyük 
teşkilâtlanma hareketi içerisinde, il seviyesinde 
'teşkilâtlanmaya ihtiyaç vardır. Bunun çaresini 
ıgenek 25 nci madde, gerekse yıl içerisinde ara
yacağız efendim. 

T eş ekfcür ed erim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 1. Yok. Sayın Ka-
zoval . Yok. Sayın Zeki Adıyaman?.. Buradası
nız. Sorunuzu okuyorum efendim; 

•«il. Açılmış köy yollarına ilâveten, 1973 'te: 

Adıyaman'da kae kilometre köy yolu yapılacak
tır. ? Bunun için Bakanlığın 1973 yılı bütçesine 
no miktar ödenek konmuştur?. 

2. Adıyaman ili dahilinde kaç köye içme 
suyu götürü]eeektir, köylerin isimleri ile birlik
te, bu hususta 1973 Bakanlık bütçesinden ayrı
lan tahsisat miktarı nedir? 

3. Gaziantep - Besni köylerini Samsat ve 
Adıyaman'a bağlayan Göksu ırmağı üzerinde 
Fırat'a yakın mühim geçite cevap veren tarihî 
Ağlın Köprüsünün onarımı ve ihyası 1970 tari
hinden beri dileğimiz olmuş, maalesef bu tarih 

âlbidesine lâyık iltifat esirgenmiştir. Abbasiler 
Devrinde tamir gören bu köprü kitabesini te-
berrüken sunuyorum: «Kantcnetülâd Âzimül 
eesimül mühimmat, Beynel Keysunivel Ş im
sak.» Saiym Bakanlıkça bu tarihî köprünün ona
ırımı düşünülür mü?» 

Evet Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANİ NECMİ SÖNMEZ 
(>Dovamla) — Sayın Başkan, 15 gün evvel Adı
yaman'ı ziyaret etmek imkânını buldum. Adıya
man'in köy yolu ve içme suyu sorunlarını ya
kından inceledim. 197'3 yılı içerisinde, zikredi
len köylerin programındaki yerlerini yazılı ola
rak arz deceğim. Yalnız şunu belirtmeme mü
saade ediniz; Adıyaman'a YSE hizmetleri için 
10 milyonun üzerinde bir ödenek ayırma imkâ
nımız vardır. Adıyaman'ın geride kalan, özel
likle nahiye ilişkileri olmadığı için ulaşamadığı -
imiz köylerini bu sene programa almayı düşünü
yoruz. 

Teşekkül' ederim. 

BAŞKAN —• Efendim bir soru daha, Sayın 
'Seydiibeyoğlu'nıın.. 

«(1. Yol, içme suyu yapımında Bakanlığı 
yeni kriterler öngördüğü, yolu, suyu olmayan, 
'geçimi sıkıntılı, fakir orman ve dağ köylerine 
öncelik verildiğini memnuniyetle müşahede et-
miş bulunuyoruz. Seçim bölgem Kastamonu, 
Türkiye'nin orman bakımından en kesif belge
si, çok dağınık yerleşme üniteleri içinde yol ve 
içme suyu yatırımları bugüne kadar en az hisse 
allan bir ilimizdir. Bütün bu esaslar gözönüne 
alınarak 1973 programı için, bu ile yol, içme su
yu, Toprak - Su Ve köy kalkınması yönünden 
ne gibi hizmetler öngörülmüştür? Bunların ni
telik ve incelikleri hakkında ayrıntılı bilgi ver-
'tneik mümkün müdür ? 

2. Orman köylerinde köy yolları yapımı ve 
hizmetinin daha ucuza mal edilmesi, makine par
kı, malzeme ve para israfını önlemesi yönünden 
koordine çalışma zarureti karşısında, bu konuda 
ne gilbi çalışma yapılmaktadır? 

3. Köylünün, özellikle orman köylerinin 
kalkınması, elsanatlarınm geliştirilmesi, köylü
nün yan gelire kavuşması bakımından koopera
tifçiliğin, bilhassa çok yönlü kooperatiflerin 
yaygın hale getirilmesi zarureti ortadadır. Bu 
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•yönden, seçim bölgem Kastamonu'da 1973 yılın
da ne gibi işler yapılacaktır1?» 

Evet efendim. 
KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ 

(Devamla) — Efendim, buna yazılı cevap arz 
edeceğim. Yalnız, şurasını arz «deyim; Kasita-
iiıiionu, hakikaten geri kalmış, kalkınmakta olan 
yörelerimizden bir tanesidir. O bakımdan, prog
ramlarımıza 1972 yılında ağırlık verilmiştir. Bu 
ağırlığa paralel olarak da yetmeyen ödenekleri 
karşılamak üzere, 1972 yılı içerisinde, bir hafta 
evvel "2,5 milyon liralık bir ilâve ödenek gönde
rilmiştir. Bizzat müşahede ettiğimiz aksaklıkları 
il'97'3 semesi içerisinde de gidermek gayreti içeri
sinde olacağız. 

BAŞKAN — Sorular bitmiştir, Sayın Bakam 
teşekkür ederim efendim. (Alkışlar.) 

KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ 
(Devamla) — Tefekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kılıç, Sayın Kâ
zını Ulusoy ve Sayın Mehmet Kazova'nın soru 
önerjgeleri, İçtüzük hükümleri gereğince işlem 
görecektir. 

Yeterlik önergelerini okutuyorum. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Son söz, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Pardon, son söz vereceğim 

efendim. Sayın Yazıcıoğlu, son söz sizin efen
dim, buyurun. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Köy İşleri Bakanlığı, toplam nüfusun 4/5 ' 
inin yerleşme yerlerinin altyapı hizmetleri so
rumluluğunu yüklenmiş yatırımcı bir Bakanlık
tı ı*. 

Köy İşleri Bakanlığı, asırların ihmaline uğ
ramış Anadolu köylüsünün en doğal ihtiyaçları
nı sağlamayı üzerine almış bir Bakanlıktır. Köy 
İşleri Bakanı, konularını bilen, görevime içten
likle inanmış, bir teknisyendir. Ancak, kamu hiz
metleri yürütme organımın toplu siyasal terci
hine göre çeşitli alanlara yönelir. , 

Bir bakanlık, Hükümetin köy gerçeğine ver
diği değer ve önem oranında hizmette başarılı 
olur. örnek olarak belirtmek istiyorum; Köy 
İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu bugüne değim 
Parlâmemtiodan çıkmamıştır. Bu, Hükümetin 
toplu olarak Köy İşleri Bakanlığına gösterdiği 
iliğinim bir ölçüsü olabilir. 
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Köy İşleri Bakanlığımın görevlerini yerine ge-
tirelbilmesi, plânlı kalkınma içinde köye, Hükü
metin genel bütçe ile ayıracağı ödemeğe,. hizmet 
ünitelerine yeterli teknik eleman sağlanmasına, 
teknik elemanın uzmanlığına gösterilecek bilim
sel saygıya ve teknik elemana sağlanacak mad
dî olanağa, Bakanlık içi ve Bakamlıklararası 
hizmet üniteleri arası koordinasyona bağlıdır. 
Merkez örgütünde yer almış olan Köy Araştır
ıma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Bakanlı
ğım, her alamda bilimsel verileri elde edebilece
ği bir beyin örgüt durumuna getirilmelidir. 

Toprak - İskân İşleri Genel Müdürlüğü, Top-
raiksu Genel Müdürlüğü, Yol - Su - Elektrik 
İşleri Genel Müdürlüğü, ayrı ayrı önem ve de
ğeri olan örgüt birimleridir. Hükümet ve Ba
kam, bu Genel Müdürlüklere, yurt ölçüsümdeki 
önemılıerine göre sahip çıkmalıdır. Yol - Su -
Elektrik İşleri Genel Müdürlüğüne verilen öne
mi yeterli görmüyoruz. 

Camlının em doğal ihtiyaçları toprak, hava, 
su ve ışıktır, özellikle Anadolu köylerinin içme 
suyu büyük problemidir. Bir gerçek örnek ola
rak (belirtiyorum; Ankara'nın en yakınındaki 
ilimiz Çankırı'nın tuz mağarası çevresinde 20'-
nin üstündeki köyün suyu acıdır. 1972 yılında 
Balbsa projesiyle su verilmesine çalışılması, kay
mak: yetersizliği medeni ile bâzı köylerin proje
den çıkarılmaları sonucu, etkin dedikodular or
taya çıkarılmıştır. Bugüne kadar Çankırı'da ve 
çevresinde etkin ayrılıklar yoktu. Burada çeşitli 
kaynaklar, etkin ayrılıkları tahrik etmişlerdir. 
Bu türlü tahriklerin sonunun alınabilmesi için 
em kısa zamanda öteki köylere de içme suyu sağ
lanmalıdır. 

Köy İşleri Bakanlığınım altyapı hizmetleri, 
Türkiye'nin ihmal edilmiş bölge ve illeri bilim
sel ölçülerle ine elenerek yönetilmelidir. 

İl YSE müdürlüklerinin yıllık programları 
ve aylık iş programlarının uygulamaları Bakan
lıkça iyi denetlenmelidir. özellikle; Köy İşleri 
Bakanlığı müfettişlerinin teknik alanları ve ya
tırımları, yapım mevsimi içinde denetlemeleri 
olanakları hazırlanmalıdır. Teftişler etkili so
nuçlar vermelidir. 

Programda görüyorsunuz, aylık çalışma çi
zelgesinde-görüyorsunuz; gerçekleşmiyor. Çan
kırı'nın bir iline 1969 yılından beri yol, su, elekt
rik hizmetlerinin hiç gitmediğini sayın Bakana 
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makamında arz ettim. Ve bunun sonucu, sayın 
Bakanın, üzerinde titizlikle durmasından sonra 
valiye- emir verilmiştir. YSE Genel Müdürlüğü
nün dozerleri o ilçeye gitmiştir. Orman içi bir 
ıköy yolunun yapımına başlanmış; «Çamurda 
dozer çalışmıyor» diye dozeri getirip Ovacık il
çesine bırakmışlar ve geriye dönmüşlerdir. 

Sayın arkadaşlarım, dozer için çamurun bir 
problem olmaması gerek.. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe
hir) — Yedek parçası yoktur.. 

NURİ ÇELİK YAZ101OĞLU (Devamla) — 
O ayrı bir sorun Sayın Sönmez. Çünkü, bir ilin 
imakine parkına bakıyorsunuz, 3 - 4 tane dozer 
var ve bunların her birinin markası ayrı ayrı, 
birinin vidası diğerine uymaz. Sayın Bakanımız, 
buna da bir çare bulunmalıdır. 

Köy kalkınma kooperatiflerinin amaçları, 
bâzı bakanlıkların kooperatiflere verecekleri 5 -
10 lira ile gerçekleşemez. Buna bir çare bulun
malıdır. Köklü bir çare, C. H. IVnin Seçim bil
dirgesinde öngördüğü Kooperatifler Bankasının 
kurulmasıdır. Bugünkü Hükümetin programın
da böyle bir hüküm olmadığına göre, Ziraat 
Bankasının uzun vadeli, düşük' faizli kredi!eni 
kooperatiflere sağlanmalıdır. 

Kooperatiflerin ele aldıkları projelerin uy
gulanması ve gerekli ödeneğin Bakanlıkça sağ
lanması için, proje tutarlarının en az % 15'inin 
öz sermaye olarak toplanmış olması zorunluğu, 
kooperatiflerin çalışmalarını engellemektedir. 

Kooperatifçilik her şeyden önce eğitim işi
dir. Köy. İşleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakan
lığı ile işbirliği yaparak her derecedeki örgün 
eğitim kurumlarının, özellikle öğretmen okulla
rının programlarında kooperatifçilik dersleri
nin yev almasını sağlamalıdır. 

Bu konular daha önce öğretmen okulları 
programlarında vardı, bugün kaldırılmıştır; 
ama nedeni bilinmez. En gerekli olduğu bir za
manda öğretmen okullarından kooperatifçilik 
dersleri kaldırılmıştır. İlkokul programında, 
.'kooperatifçilik konusu sosyal bilgiler dersleri 
arasında yer almaktaydı. Hattâ hugün bir ders 
ismi olarak kooperatifçilik konulmalıdır. Ayrı
ca, yaygın eğitimi yürüten Millî Eğitim Bakan
lığı Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünün, halka, 
kooperatifçilik' eğitimini vermesine çalışılmalı
dır. 
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Türk köylüsünün, en doğal ihtiyaçları olan 
toprak, yol, su ve ışığa kavuşması için kendi 
iktidarını kuracağı günler yakındır. 

Bu inançla, 1973 malî yılı bütçesinin Köy İş
leri Bakanlığına ve Türk köylüsüne mutluluk
lar getirmesini diler, saygılar sunanın. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa. 
Köy İşleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yeteri 

kadar görüşülmüştür. Kifayeti arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Kars 

Lâtif Aküzüm 

Sayın Başkanlığa. 
Köy İşleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yapı

lan, konuşmaların kifayetini arp ederim. 
Adıyaman 

Mehmet Zeki Adıyaman 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, yeterlik aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyurun 
efendim. Yalnız, lütfen münhasıran yeterlik 
aleyhinde kornişim. 

BAHA MİT)ERRTSOĞLL (Konya) — Sayın 
Başkan, in ııht e rem a rkadaşl a r; 

Yeterlik önergesini kabul ötmeyelim, ki, içme-
vsnyıı bulunmayan 22 008 köye 5 sene zarfında na
sıl içmesuyuuun getirilebileceğini burada müna
kaşa etmek suretiyle vuzuha kavuşturalım. 

Yine, İm önergeye iltifat etmeyelim ki, daha 
evvelki senelerde Konya'nın 63 köyüne elektrik 
getirilmesi programa, alınmışken, bunun, sonra
dan nasıl çıkarıldığını Sayın: Bakandan sormak 
suretiyle öğrenmiş olalım. 

Yine, bu önergeye iltifat etmeyelim, ki, Köy İş
leri Bakanlığının 2 neneden beri. Müsteşarsız kal
masının nedenini öğrenebilelim. 

İSMET HİLMİ BALOI (Tokat) — Müsteşar 
\-iVf. 

BAHA MCrDERRiSOĞLr (Devamla) — 
Müsteşar Vekili var, Müsteşar yok. 

Sayın arkadaşlarım, bu yeterlik önergesini ka
bul etmeyelim ki, Konya'nın uzun zamandan 'beri 
içmesuyu 'bulunmayan Degle, Madensu, Ma den -

j şehri, gibi köylerine içme suyunun ne zaman ge-
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tirilebileceği'ni Sayın Balkandan öğrenmek 'müm
kün olsun. 

Yine bu yeterlik önergesine iltifat 'etmeyelim 
•ki, onman köylerinden -başka yerlere iskân edile
cek 'köylerin durumunu öğrenmek mümkün ol
sun. 

Yine bu yeterlik önergesini kabul etmeyelim 
ki, kalkınma kooperatifi erinin durumu hakkında 
daha ayrıntılı hilgi vermemiz mümkün olsun. 

Durumu arz ederim. 

BALKAN — Yeterlik önergelerini oylarınıza. 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul ermeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

.Muhterem arkadaşlarını, üç önerge vardır, 
okutuyorum. 

Millet. Meclisi Başkanlığına 
1973 yılı Bütçe Kanununa. hağh (R) cetveli

nin 195 No. lu staj ve öğrenim giderleri madde
sine «Köy kalkınma kooperatifleri ortaklarının 
her türlü eğiıtim giderleri» ibaresinin ilâvesini 
aşağıdaki gerekçeyle ka'bulünü 'arz ve teklif ede
rini. 

Tokat 
İsmet Hilmi. Balcı 

BAŞKAN — Sayın Balcı, bu önergeniz 18 nci 
'maddeyle ilgili bulunmaktadır. Madde müzake
resi esnasında, dikkate alınacaktır- efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi B a şka n 11 ğu ıa 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünde 

istihdam edilen kontrolörlere 62-15 sayılı Kanu
nun 33 ncü maddesinin (b) fıkrası gereğince yol
luk ve yevmiye (H) formülüne konulan bükme 
göre ödenmekte idi, nitekim buna ait ödenek 1973 
yılı bütçe teklifinde mevcuttur. Haremdi esas
ları bütçe kanunları metnine konulan hükümler
le tespit edilmekte olması dolayısıyle, mezkûr 
kontrolörlerle ilgili hükmün metne eklenmesini tc-
minen, 1973 yılı bütçekanunu tasarısının 19 ucu 
'maddesi 2 nci bent metninin ilgili kısmına aşağı
daki ibarenin ilâve edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Ba.sef 

«Toprak ve İskân İşleri 
kontrolörlerine,» 

Genel Müdürlüğü 

BAŞKAN — Sayın Başer, size ait, önerge de 
19 ucu maddeyle ilgili bulunmaktadır. 19 nen 
maiddenin müzakeresi esnasında dikkate alınacak
tır, efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 84 ncü 

maddesinin (a) fıkrasının 'aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kars 
L. Aküzüm 
Kastamonu 

M. Seydibeyoğlu 
Samsun 
1. Kılıç 

Kahraman Manas 
A. İmairnoğlıı 

Bursa 
C. Külâhlı 
Gaziantep 
M. Kılıç 
Diyarbakır 
S. Savcı 

Bursa 
N. Atlı 
Tokat 

İ. H. Balcı 
Antalya 

I. Ataöv 
Balıkesir 

N. Sandıkçıoğlu 
Nevşehir 

II. Başer 
Konya 

B. Müderrisıoğhı 
Çankırı 

N. C\ Yazıcıoğiu 

Madde : 84. 
1.973 yılı Bütçe kanunu tasarısının 84 ııeü 

maddesinde Genel Bütçeli idarelerin bütçelerin
deki (A) işaretli cetvelde yeralan ödenekler top
lamından (Devlet borçları ve Köy İşleri Bakan
lığı hariç) her kuruluş için % 10 kesilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Balcı ve arkadaşlarının 
bu önergesi de 84 ncü maddeyle ilgili bulunmak
tadır. Bu maddenin müzakeresi sırasında dik
kate alınacaktır efendim. 

Köy İşleri Bakanlığı bütçesinin maddelerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

Bölülm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 7 506 620 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 7 493 380 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Bölüım 
(Prog.) Lira 

11.1. Köy yollarının yapımı, içme 
sularının temini ve elektrik 
tesislerinin kurulması 1 354 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Köy topraklarının ıslahı ve 
su kaynaklarının düzenlen
mesi 697 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

113 Köy• kalkınması amacıyle araş
tırma, geliştirme ve kredile
me 102 597 000 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili olarak iki 
önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Köy İşleri Bakanlığı 1973 yılı Bütçesine bağ
lı «237 sayılı Kanun gereğince satmahnacak ta
şıt listesinde yer alan 2 adet binek tenezzüh 
(küçük tip) 4 X 2 taşıtın Kooperatifçilik hiz
metlerinde kullanılacak 24 adet arazi pick - up 

(3 kişilik) 4X 4 listesine eklenmek suretiyle 
aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasını, arz ve 
teklif ederim. 

Tokat 
İsmet Hilmi Balcı 

Değişiklik : 
Kullanıldığı 

Adet Taşıtın cinsi yer 

26 Arazi Pick - up (3 kişilik) 
4 X 4 veya Pick - up (Şe- Kooperatifçilik 
hir dışı) 4 X 2 Hizmetlerinde 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu değişik 
önergesine katılıyor musunuz ? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA Yİ
ĞİT KÖKEli (Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi) — Sayın Başkan, bu değişiklik önerge
sine katılmıyoruz. Çünkü, taşıt alımları yatı
rım programlarına dahil bulunmakta ve Dev
let Plânlama Teşkilâtı tarafından vizeye tabi 
tutulmaktadır. Bu itibarla katılmıyoruz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılmamıştır. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
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Miktar 

Eklenen Köy Araştırma ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü 113 01 

Düşülen Köy Araştırma ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü 113 01 

1 001 200 210 212 400 000 

1 001 100 110 111 400 000 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederim. 
Tokat 

İsmet Hilmi Balcı 
Gerekçe : 
1973 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının (H) cetvelinde yer alan yurt içi seyahatlerinde veri

lecek ye vmiy çilere ilişkin 33 noü maddede yapılan yevmiye miktarlarmdaki artış nedeniyle hiz
metlerin aksatılmadan yürütülmesi için yukarıdaki değişikliğin yapiilması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet, 
okunmuş bulunan önergeye katılıyor musunuz 
efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADİNA Yİ
ĞİT KÖKER (Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi) — Sayın Başkan, Muhaselbei Umumiye 
Kanununa göre, bütçeye konulan aylıkların 
'karşılıkları kadrolara göre hesap edilerek ay
nen konulmak mecburiyeti vardır. Bu önergey
le, aylıklar bölümünün 400. 000 lira tenzil edi
lerek yolluklar bölümüne aktarılmak istenmek
tedir ki, Muhasebe-i Umumiye Kanununa ay
kırıdır ve Komisyonumuzda da ileri sürülme
miştir bu talep. O itibarla katılmıyoruz efen-
!dim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI NECMİ SÖNMEZ 
— Katılmıyoruz efendim. 

İSMET HİLMİ BALCİ (Tokat) — Sayın 
Başkan, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, okundu, Komisyona 
sordum, Sayın Hükümete sordum; Genel Ku

la maloldu, o itibarla oylayacağını efendim. Ka
bul edenler'... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

113 ncü bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
imi edenler... Kaimi etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

Bölüım 
(Prog.) Lira 

900 

») 

Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 10140000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür

lüğü Bütçesi 

BAŞKAN — Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prag.) 

101 

\m 

Lira 

111 

112 

Genel yönetim 6 ;873 219 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Destek hizmetleri 13 226 367 
BAŞKAN — Kabul edenler..., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dağıtılması gereken toprak
ların tespiti, hak sahiplerine 
devri, kredileme ve mera 
/tahsisi 39 730 408 
BAŞKAN — Kabul edenler..., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'Göçmen - mülteci ve göçebe
lerle gayrimenkul 1 eri kamu
laştırılanların iskânı ve köy
sel adanda yerleşim düzenle
mesi 98 960 392 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

901) Iliznuet programlarına dağıtı
lamayan transferler 2; '565 65!ü' 
'.BAŞKAN — Kabul edenler..., 
Etm eyenl er... Kabul edil misti r, 

Muhteremi arkadaşlarım, bu suretle, Toprak 
İskân İşleri Genel Müdürlüğü de dahil olmak 
üzere Köy işleri Bakanlığının 1973 yılı Bütçe
si kabul edilmiş bulun maktadır. Bütçenin köy
lerimize, köylülerimize hayırlı olmasını ve Sa
yın Bakanın Başkanlığında Köy İşleri Bakan
lığının değerli elemanları tarafından başarıyle 
uygulanmasını Meclisimiz adına temenni ede
rim efendim. (Alkışlar) 

Muhterem arka'daşlarım, çalışma programı
mız bitmiştir. 26 Şubat 1973 Pazartesi günü sa
at 09,00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum.. 

iKapanm'aJ Saate i 00,20 

^ • » 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

68 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 2 . 1973 Pazar 

Saat : 09,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

>X 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi : 1/749; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/125) (Millet Meclisi S. Sayısı : 824; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 168) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/735; Cumhuriyet Senatosu : 
1/131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 826; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 176) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 3. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/740; Cumhuriyet Senatosu : 
1/130) (Millet Meclisi S. Sayısı : 834; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 4 . — İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi : 1/743; Cumhuriyet Senatosu : 1/128) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 843; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi : 1/744; Cumhuriyet Se
natosu : 1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 182) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/741; Cumhuriyet Senato
su : 1/132) (Millet Meclisi S. Sayısı : 832; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 177) (Dağıtma ta
lihi : 14 . 2 . 1973) 

X 7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/745; Cum
huriyet Senatosu : 1/133) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 833; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 183) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke-
leri (Millet Meclisi : 1/746; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/126) (Millet Meclisi S. Sayısı : 828; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 172) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/742; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/127) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 829; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı-
yısı : 171) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 1973) 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 



X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/748; Cumhuriyet Senato
su : 1/139) (Millet Meclisi S. Sayısı : 823; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 1/739; 
Cumhuriyet Senatosu : 136) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 837; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 12. — Devlet Hava Meydanlan İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/737; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/135) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 835; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
179) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

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 1.-7- 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/734; Cumhuriyet Senatosu : 1/124) 

I (Millet Meclisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

X 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi : 1/738; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/137) (Millet Meclisi S. Sayısı : 831; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 169) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/750; Cumhuriyet Sena-

I tosu : 1/138) (Millet Meclisi S. Sayısı : 836; 
j Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 175) (Dağıtma 

tarihi : 14 . 2 . 1973) 
X 4. — Orman. Genel Müdürlüğü 1973 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-
I yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/747; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/140) (Millet Meclisi S. Sayısı : 827; 

I. Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 173) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se-

I riato.su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/736; Cumhu
riyet Senatosu : 1/134) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 830; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 178) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
I İŞLER 

http://riato.su


Dönem : 3 f\f% I 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O d R 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/738; C. Senatosu : 1/37) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 169) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8 . 2 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1049 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 8 . 1 . 1973 gün ve 1/738 - 227 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1973 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık 

oy ide kabul olunan Devlet 8u İşleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı bütçesi iliş'ik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyeti Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi (119) 

Eabul : 118 
Ret : — 
Cekinser : , 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12 . 2 . 1973 

Esas No. s 1/738 G. S. 1/37 
No. : 281 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1973 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
.(Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekilli 
Kevni Nedimoğlu 





Donem : 3 
Toplantı : 4 İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 36 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (1/75G) 
(Not : C, Senatosu S. Sayısı : 175) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1050 

8 . 2 . 1973 

Bütçe Karma Koalisyonu Başkanlığına 

İlgi : 8 . 1 . 1973 gün ve 1/750 - 228 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1973 tarihli 29 mcu Birleşiminde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yıllı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

(120) 

: 119 

: 1 

Tekin Ariburun 
Oumhuriyeiti Senatosu Başkanı 

Türkiye Büyük 31illet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/750 C. S. 1/138 
No. : 287 

Millet Meclisi Başkanlığına 

12 . 2 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1973 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zongulda'k Milletvekili 

Kevni Nedimoylu 




