M. Meclisi

nrşırım» dermiş. «Onun söylediğinin tam zıddını ya
parım 'o zaman bilirim! ki, feu memleketimizin men
faatinedir»
(Ben Sayın Milli Hareket Paritisi sözcüsünün manıtığının Keçecizade Fuat 'Paşanın isözü gibi bir nükj-!
te veya demölgöji değerini taşımasını dilerim.
|Bu duygularla tekrar 'İmar ve ftsfkân Bakanlığına
Ibaşarılar dileyerek, «izlere saygılar 'sunarım. (CHP
ibralarımdan alkı'şlar)
ÇAĞLAYAN 'BGE (istanbul) — Sayın Balkan,
Iben folumda yokken Sayın Turan Kocal, Sayın 'İmar
ve Isklân Balkanı arkjadaşnmıza (balzı «ocular yöneltmliş, Çatalca Belediye Başkanlığı zamanında Terkos
Gölü civarında (AltMi'yumusta yolsuizluk olduğunu
«söylediler. O söylenen şdy, Alünlyunüs değildir; Sa
yın Turan Kocal arkadaşımız (tamamen yanlış bur
beyanda «bulunmuştur.
iBu konuda açıklama yapmak için söz rica edi
yorum efendim.
BAŞKAN — Buyurun, şu işlemleri bitirelim, ko
nuşacağız.
İmar ve İskân Bakanlığı 'Bütçesinin
tamamlanmıştır.

müzakereleri

AHMET 'KARAASLAN (Malatya) — Sayın
Başkan, söz istemiştim, bana söz verecektiniz.
BAŞKAN — Söz vereceğim efendim.
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... 'Kabul edilmiştir.
Bütçenin bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza
sunacağım.
Bölüm
lCjli Genel Yönetim ve Destek (hiz
metleri
BAŞKAN — iBölümü oyla
rınıza sunuyorum!: Ralbuİ
edenler.. (Kabul etmeyenler..
Kalbul edilmiştir,
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Lira

748 5.611 O0|Q

1 l'K 'Bölge Metropoliten Alan Şenin
!Îmar Planlarının Yapılma(sı ve belediyelere teknik yar
dımın Yürütülmesi
,1 »84 958 0CQ
BAŞKAN — Bölümü oyla,
tmıza ısunuyorurni: Kalbul
edenler.. Kabul etmeyenler.,
Kabul edilmişjtir,

Bölüm

O :1
Lira

lil'2 (Kentsel Alanlardaki konutların Düzenlenmesi ve Yapı
Malzemesi
Ştandaıtlariinın
Tespiti,
4 230, 597 OpÖ
BAŞKlA'N — Bölümü oyla
rınıza) smuyorımıl: Kabul
edenler.. (Kabul etmeyenler..
Kalbul edilmiştir.,
'1.13 [Doğal Afetlerin, Zararlarını!
Önleyici ve Giderici İşler
710, 235 000i
ıBAIŞKAN — (ÖöKİlmü löyto
omza sunuyorumi: Kaibıri
edenler.. Kalbul etmeyenler..
Kalbul edilmiştir^
9QC| Tranferler
28 2425 000!
BAŞKlA'N — Bölümü oyla^
omza 'sunuyorum!: (Kalbul
edenler.. (Kalbul etmeyenler..
Kalbul ediirniişitiir,
imar ve İskân Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir.
Hayırlı olmasını dilerim.
Sayın Karaaislan buyurun.
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın
'Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Burhan Garip
Şavlı'ya huzurunuzda evtvela teşekkür ederim.
22 aylık Sayın Ecevit Hükümetinde ben de Bakan
olarak bulundum. ABiizjler hakkında çok şey söylendi,
çok şey yazıldı; ama öyle sanıyorum ki, gerçek de
ğerlendirmeyi ileride siyasi tarihçiler, siyasi 'bilimciler
yapacak.
El'betteki Hükümette bir üye olarak bulunmanın
sorumlulıuluğu içerisinde uluorta (birçok şeyi burada
anlatmak veya şurada fbuîrada idile getirmek mümkün
değildir. Alma, (bize Sayın Garip Şavlı'nın verdiği Ifırsatlar igilbi «birtakımı tfiiitealtlar verilirse, sanıyorum ki,
Ibu vesile ite Yüce Meclise 'söyleceğim, (kamuoyu
huzurunda ısöyleyediğim çok şey olacaktır.
Sayın Burhan Garip Şavlı, Muş Milletvekilidir;
sanıyorum: İlçesi de VaıÜo'duır. Gerçekten Varto
depremi Türkiye'de sık sık depremlerin tetadanimaH
st sebebiyle oradaki deprem afetzedelerine kâifi mik
tarda ıgerekli hıîzjmietin gitmediği kfonusundakıi şikâ
yetlerine kaMmamalkj mümkün değlil. (Ama 22 aylık dö-<
nemde kendi partilisi işjbasındaydı, ben de o Hükü
mettefo&rüye idim. Sayın Burhan Garip Şavlı - Mecl'îsteki ıg|örüşmeîer!kTXKz; hariç - bir tek defa bu konuy-
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