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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku

rulda; 

31 . 7 . 1970 günlü 1327 sayılı Kanunun 
93 ncü maddesinin (c) bendinin, Anayasanın 
82 nci maddesine aykırı olduğundan iptaline 
karar verildiğine dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

1971 yılı Bütçe kanun tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, 
Millî Eğitim Bakanlığı, bütçeleri kabul edil

di. 
istanbul Üniversitesi, 

İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ege üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, 
Hacettepe üniversitesi, 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri büt

çeleri görüşüldü ve açık oya sunuldu. 

1 Şubat 1971 Pazartesi saat 9,30 da toplan-
m;ak üzere Birleşime saat 1,15 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bitlis 

Mehmet Ünaldı Orhan Küariimıoğlu 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin öztürk 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN — BaşkanveMli Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 2 — 
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5. __ Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/393; Cumhuriyet Senato
su 1/1161) (S. Sayısı : 1488) (1) 

Qm — İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/397; Cum-

±m — 197i yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. 
Sayısı : 1481) (1) 

O) TURÎZM VE TANITMA BAKANLI
ĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam 
ediyoruz. 

Yüce Kurulun evvelce aldığı karar daire
sinde bütçe programında Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı bütçesi öne alınmıştır. Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine 
geçiyoruz. 

Karma Komisyon? Karma Komisyon Baş-
kanveküi Saym Mustafa Yılmaz hazır. Sayın 
Bakan? Buradalar. Müzakerelere başlıyoruz. 

Söz alan değerli üyeleri sırasiyle Genel Ku
rula arz ediyorum. 

0. H. P. Grupu adına Sayın Sadık Artuk-
maç, Güven Partisi Grupu adına Sayın Abdül-
kerim Saraçoğlu, A. P. Grupu adına Sayın 
Fevzi Halıcı. 

Şahısları adına söz almış bulunan sayın 
üyeler: Sayın Hüseyin öztürk, Sayın Sırrı 
Atalay, Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sayın Kasım 
Gülek. 

SÖz sırası C. H. P. Grupu adına Saym Sa
dık Artukmaç^ta. Buyurun Saym Artukmaç. 

(1) Tasarıların görüşülmesi 31 . 1 . 1971 ta
rihli 33 ncü Birleşimdedir. 

(1) 1481 S. Sayılı basmayazı 27 . 1 . 1971 ta
rihli 29 ncu Birleşim tutanağına eklidir. Bu 
basmayazıdaki bölüm rakamları baskıdan sonra 
değiştiğinden tutanaktakiler esastır. 

huriyet Senatosu 1/1162) (S. Sayısı : 1492) (1) 

BAŞKAN — Bu birleşimde açık oylarınıza 
sunulması kararlaştırılan 1490, 1491, 1487, 
1482, 1488, 1492 sıra sayılı üniversiteler ve İk
tisadi ve Ticari ilimler Akademileri 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarıları, kutular dolaştırılmak 
suretiyle, açık oylarınıza sunulacaktır. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK
MAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, Sayın sena
törler, Sayın Hükümet erkânı; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1971 malî yılı 
Bütçesi münasebetiyle 0. H. P. Senato Grupu 
adına, görüş ve temennilerimizi arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, turizm poli

tikasını yürütmekle görevli bir başkanlıktır. 
Şu kadar M, turizm, anlayış ve hizmetler yö
nünden, çok yanlı sosyal bir harekettir. Bu ne
denle, sadece Turizm ve Tanıtma Bakanlığını 
değil, diğer bakanlıkları, resmî ve gayriresmî 
çeşitli kuruluşları pek yakından ilgilendirmek
tedir. Şu halde; hizmetlerin görülmesi için, ko
ordinasyon şarttır. Bu maksadı sağlamak için, 
bakanlıklararası Turizm Koordinasyon Komite
si kurulmuştur. Fakat bu komitenin olumlu 
her hangi bir faaliyetine, geçen yıl bütçesi ko
nuşmamızda da belirttiğimiz veçhile henüz 
raslanmamıştır. 

Yine aynı maksadı sağlamak için, 6086 sa
yılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince, Tu
rizm işbirliği Nizamnamesi yürürlüğe konul
muştur. Bu nizamnamede; Devlet daireleri, 
mahallî idareler ve iktisadi Devlet Teşekkülle
ri, sermayesinin yansından fazlası Devlete ait 
banka ve şirketler birer işbirliği organı sayıl
mışlardır. Bunlar, turizmin yürütülmesi ve tu
rizm endüstrisinin geliştirilmesi için görev ve 
yükümlülükler atadadırlar. 

Diğer taraftan koordinasyonu ve organi
zasyonu sağlamak düşüncesiyle ve 265 sayılı 
Kanunun 17 noi maddesi gereğince, il ve ilçe
lerde il ve ilçe turizm komiteleri kurmak göre
vi de bakanlığa verilmiştir. Fakat ne yazık ki, 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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birkaç adedi müstesna bu komiteler memleket 
sathına henüz yayılmamıştır. 

Kısaca, plânm tesbit ettiği amaçlara ulaş
mak için, ilgili diğer kuruluşların da Turizm 
Bakanlığıyla tam bir işbirliği içinde bulunma
ları lâzımdır. Bu işbirliği ise, biraz önce arz 
ettiğim komitelerin faaliyete getirilmesiyle ve 
bu konudaki kanun ve tüzük hükümlerinin ge
reği gibi işletilmesiyle müımjkün olabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Turizm problemleri esasımda kısa vadede 

çözümlenemez ve dolayısiyle beklenilen gelir
ler derhal elde edilemez. Bu nedenle, turizm 
gelirlerine ümit bağlamak aşırı iyimserlik 
olur kanaatindeyiz. Geçen yılların uygulaması, 
turizm gelirlerinin, ödemeler dengesi içindeki 
yerinin pek de önemli olmadığını göstermekte
dir. Esasen turizm gelirlerindeki artışlar, plân
da'hedef olarak belirtilen oranlarda gerçekleş
memiştir. Bu sebeple, yıllık programlarda bu 
hedeflerden uzaklaşılmıştır. ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânımız 1968 yılı için 45 milyon 
dolârhlk bir dış turizm geliri öngördüğü halde, 
yıllık programda bu miktar 24 milyona indiril
miştir. 1969 yılı için plânda öngörülen 55 mil
yon dolârhk dış turizm geliri programda 32 
milyona indirilmiştir. 1970 yılı için plânda ön
görülen 77 milyon dolarlık dış turizm geliri 
programda 41 milyona indirilmiştir. Görülü
yor M, plân hedefleri, turizm gelirleri konu
sunda gerçekçi değildir. Bunun delili yıllık 
programlardır. Şu halde turizm, kalkınmamız
da önemli bir sektör değildir ve bugünkü ha
liyle kalkınmamızın yan ürünü niteliğini taşı
maktadır. 

Bütçe raporunda belirtildiği üzere, Türki
ye; turistik potansiyel ölçüsünde turist çeke-
ımemekte ve gerekli bir döviz gelirine kavuşa-
mamaktadır. Turizmi, yabancı döviz sıağhyacak 
ve dış ödemeler dengesini denkleştirecek bir 
ihraç endüstrisi ve ekonomide bir gelir kayna
ğı yaratan dinamik bir güc haline getirmek ve 
hattâ dünya dış turizm pazarlarrylıa rekabet 
edebilecek bir düzeye ulaştırmak için, yukar
ıda da arz ettiğim veçhile, bütün resmî ve özel 
(kuruluşların elbirliği ve himayesi şarttır. Ger
çek bu olmakla beraber, bugüne kadar M, uy
gulamalar, turizme bağlanan ümitlerin pek 
gerçekçi olmadığını göstermektedir. 

1 . 2 . 1971 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım, 
Turizm politikasının tercihlerini, turizm bil

gisine sahip elemanların hazırlaması ve yöneti
cilerin bundan sonra karar vermesi gerekir. 
Bunun için, üst kademeden başlamak üzere, 
çeşitli turizm hizmetlerimde çalışacakların; tu
rizm bilgisine sahip kalınması lâzımdır. Bu da 
îanoak bir eğitim ile sağlanır. Turistik tesisleri 
yönetecek ve bu tesislerde çalışacak personelin 
ciddî bir eğitime taıbi tutulması lâzımdır. Tu
rizm eğitimine imkân verecek uzun vadeli kurs
ların açıldığını ve 1971 yılında bu uzun va
deli kurslarla birlikte önemli merkezlerde kı
sa vadeli ve meslek sahiplerine hitabeden tu
rizm eğitimi kurslarının, açılacağını öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bakanlığın bu teşebbüsünü mem
nuniyetle karşılamakla beraber iyi bir şekilde 
organize edilmesini ve işin ehline verilmesini, 
ayrıca, bu kursların ihtiyacı karşılıyacak mik
tar ve kapasitede olmasını temenni ederiz. 

Bu arada, rehber yetiştirme konusuna da 
değinmek isteriz. Memleketimizin tarihî eserle
rini ve tabiî güzelliklerini görmeye gelen tu
ristlere; lisan bilen, centilmen, ehliyetli ve li
yakatli rehberlerin eşlik etmesinde sayılamıya-
cak derecede yararlar vardır. Kırık dökük reh
berlerden turistlerin kurtarılması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tanıtma çalışmalarına, gerek içerde ve ge

rekse dış arda, hız vermek zorunluğu vardır. 
Yurdumuzun turistik varlığım ortaya koyan 
ve tanıtma kitapları, broşürler, yol haritaları 
ve saire nefis bir şekilde ve renkli ollarak ta
bettirilerek dağıtılmalıdır. Bakanlık, 1970 malî 
yılında 4 milyon 330 bin tirajda 28 kalem ya
yın bastırmıştır. Ayrıca, yurt dışında da 3 mil
yon 228 bin. liralık bir reklâm kampanyasını 
yurt dışındaki büroları vasıtasiyle yürütmek 
istemiştir. Ancak, reklâm ödenekleri, devalüas
yondan sonra transfer edilmiş ve bu sebeple 
mevcut ödenek karşılığı % 66 noksanı ile dış 
büroların eline geçmiştir. Elbette M, reklâmla
rın da bu oranda mahdudolması gerekmekte
dir. 

1970 yılı Türk turizmi için talihsiz bir yıl 
olmuştur. Dünyanın en önemli turistik cazibe 
merkezlerinden olan istanbul'da 1970 yazında 
meydana gelen olaylar ve sonra ortaya çıkan 
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kolera bu sonuca etken olan dış faktörlerdir.. 
Ancak, şu da bir gerçektir ki, 1970 yılı turizm 
mevsiminde turizm bürolarımız, tanıtıcı bro
şür sıkıntısı çekmişlerdir. Bu broşürlerin, bü
rolara zamanında ulaştırılmaması sebebi nedir? 
Gereken tanıtıcı evrak zamanında niçin bastı
rılıp dağıtılmamıştır. Burada aşağıdaki soru
lan da Sayın Bakana tevcih zorundayız. 

1. — Birkaç yıl önce basılan Papa broşürü
nün parası halen ödenmiş midir? Sayıştay bu 
işle ilgili sarf evrakını neden vize etmemiştir? 
Bu olayla ilgili durum nedir? 

2. — Yabancı reklâm firmaları iaracılığı ile 
yabancı ülkelerde Türkiye'nin turistik tanıtıl
ması bakımından çalışmalar yapılmakta mı
dır? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

3. — Halen Bıasm ve Yayın Genel Müdürlü
ğüne bağlı bulunan Foto - Film dairesinin tek
rar Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlanma
sı ve bu suretle film yolu ile turizm tanıtma
sı işlerinin yürütülmesi için bir teşebbüs yapıl
mış mıdır? Bu konuda ne düşünülmektedir? 

4. — Broşürlerin baskı parası için yılda kaç 
lira ödenmektedir? Ne suretle ihalesi yapıl
maktadır? Bir matbaaya sahibolmak suretiyle 
bu masrafların tamamiyle ortadan kaldırılma
sı düşünülmekte midir? 

Şu ciheti de belirtmeliyim M, dış turizm 
bürolarımızın çoğunun, gerektiği şekilde çalış
madıkları yapılan araştırmalardan anlaşılmış 
bulunmaJktadır. Bu bürolarda; turistlere ilgi 
gösterilmediği, gerekli bilgiler verilmediği tes-
bit edilmiştir. Bu bürolar içinde, pek az da ol
sa, gereği gibi çalışanlar olmuş ve bu faaliyet 
sonucu o memleketten yurdumuza en çok tu
rist geldiği tesbit edilmiştir. Paris'teki turizm 
ve tanıtma büromuz bunlardan birisidir. Diğer
lerinin de aynı şekilde çalışmalarının sağlan
masını temenni etmekteyiz. 

Sayın senatörler, 
Turistik bölgelerimizi:! çoğunda alft yiapı 

yatırımları yetersizdir. Yol, su, elektrik, liman 
ve iskele tesisleri yoktur veya ihtiyacı karşı-
lıyaoak derecede değildir. 

Turist bakımından önemli bölgelerde bu gi
bi alt yapı inşaat ve tesisatının biran evvel ya
pılması için Turizm ve Tanıtana Bakanlığınca, 
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ilgili bakanlıklar nezdinde teşebbüse geçilme
li ve bu iş sonuçlanıncaya kadar takâbedilme-
lidir. 

Turizmin gelişmesine mani sebeplerden biri 
de trafik problemidir. Memleketimizde trafik 
düzensizdir ve bu yüzden mal ve can emniyeti 
kalmamıştır. Turistlerin, bu nedenle Türkiye'
ye gelmek istemedikleri anlaşılmaktadır. Gaze
telerimiz, Avrupa sigorta şirketlerinin Türki
ye'ye gelmek istiyen ariajbaları sigorta etmedik
lerini yazmışlardır. 

Gümrük muameleleri ve gümrük memurla
rının tutumları ise, Türk turizminin gelişmesi
ne engel sebeplerin önemlisidir. Bilhassa ara
balı turistler giriş noktalarında, hudut forma
liteleri yüzünden büyük sıkıntılara mâruz kal
makta ve büyük tıkanıklıklar meydana gel
mektedir. Bu nedenle hudut ve gümrük forma
liteleri asgariye indirilmeli ve arabalı turistle
rin giriş ve çıkışları kolaylaştınlmahidır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ülkemizde, tıbbi turizm yönünden büyük 

imkânlarımız vardır. Şifalı sularımız, kaplıca
larımız, şifalı mağaralarımız içmelerimiz mev
cuttur. Bu konuda iç turizm nisbeten canlılık 
arz etmektedir. Dış turizmde ise, her hangi bir 
canlılık görülmemektedir. Orta Avrupa ve Ka
radeniz kıyısındaki tıbbi turizm merkezi olan 
memleketlere gelen turistleri, iyi bir organi
zasyon ve propoganda ile memleketimize çevir
memizin mümkün olduğu kanısındayız. 

Günümüzde, konaklamanın ve yiyip içme
nin ucuz bir şekilde sağlanması imkânları; ke
za ucuz, rahat ve süratli nakil viasıtalannın te
min edilebilmesi olanakları; dar veya müteva-
zi bütçeli orta sınıf halk tabakalarının bir ara
da turistik gezi yapmalarını sağlamış ve böyle
likle kütle turizmi meydana gelmiştir. Turizm, 
(artık, zengin kimselere mahsus lüks ve paha
lı bir konu olmaktan çıkmıştır. 

Bu nedenle, ülkemizde; en çok turist çek
me imkânlarına sahip bölgelere turizm yatırım
ları yapmak ve en iyi ve ucuz hizmet getirmek 
ve dolayısiyle kütle turizm merkezleri kurmak 
zorundayız. Kütle turizm merkezlerinde kara 
vs hava ulaşım yollarını gerektiği şekilde dü
zenlemek lâzımdır. Çalışan personelin vasıflı, 
eğitim görmüş kimseler olmasına özellikle dik
kat olunması da gerekmektedir. 
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Sayın senatörler, j 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında; izle

necek turizm politikasının temel ilkelerinden 
biri olarak, kredi politikasınla yeni bir yön ve
rileceği zikredilmiş ve tedbirler kısmında da: 
«Turizm kredileri artırılacak, sadece bu konu
da çalışan bir teşekkülün kurulması sağlana
cak ve turizm sektöründeki kredi politikası bu 
örgütçe yürütülecektir. Turistik öncelik bölge
leri arasında farklı faiz oranları uygulamasına 
da çalışılacaktır.» hükmü konulmuştur. Yıllık 
programlarda da, turizm sektöründeki kredi 
politikasının kalkınma plânı hedef ve amaçla- I 
rina göre yeniden tesbit edileceği ve turizm 
bankasının kredi politikasını yürütebilmesi 
amacıyla reorganizasyonunun sağlanacağı be
lirtilmiştir. Ancak, bu konuda, bugüne kadar 
olumlu bir sonuca varılmamıştır. Ayrıca, turizm 
kredileri; hizmet ve amaç dışı yatırımlar için 
verilmiş ve öncelik tanınan bölgelerin de dışı
na taşırılmıştır. 

Turistik belgelerin verilmesinde gerekli dik
kat ve itina gösterilmemiştir. Bu belgelerin ço
ğu da amaç dışı verilmiş ve bu gibi yerler, ge
rek tarife ve gerekse sağlık şartlarının kontro
lü bakımından, belediyelerin denetimi dışında 
tutulmak suretiyle âdeta dokunulmaz hale ge- I 
tirilmiştir. Yabancı ve yerli turistler, bu du- I 
ramdan devamlı şikâyet halindedir ve dolayı-
siyle turizm baltalanmaktadır. 

Şu duruma göre, turistik müesseselerin ka
lite ve tarife kontrolleri daha iyi bir tarzda ele 
alınmalı ve yürütülmelidir. Bu konuda beledi
yelerle işbirliği esasları, hizmete en iyi ve fay
dalı olacak şekilde tesbit olunmalıdır. Turistik 
müesseselerin vasıflarını tesbit eden vasıflar 
yönetmeliğinin uygulanmasında hassasiyet gös
terilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Turistik bölgelerdeki şehir ve kasabaların 

imar plânlarının yapılmasına öncelik tanınma
sı lüzumuna inanmaktayız. Bu suretle, o böl
gelerde gelişigüzel inşaat yapılması ve arsa 
spekülâsyonları önlenmiş olacaktır. Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının, Bu konuda imar ve is
kân Bakanlığıyla işbirliği yapması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda: 

«Kamu sektörü elindeki turistik işletmelerin | 

aynı elden yönetilmesi ve belirli bir işletme po
litikasının izlenmesi için (Turizm işletmeleri 
Kurumu) kurulacak veya mevcut örgütlerden 
birine bu görev verilecektir.» hükmü vardır. 
Bu hükmün uygulanacağı, yıllık programlar
da da belirtilmiştir. Bütçe raporunda, elinde 
turistik işletme bulunan muhtelif kuruluşların 
temsilcilerinden mürekkep bir komite kuruldu
ğundan ve fakat görüşlerin telifi mümkün ol
madığı için her hangi bir sonuca varılmadığın
dan bahsedilmektedir. 

Eğer iş, turistik bölgelerin en mutena yer
lerinde ve bir ihtişam içerisinde kurulmuş olan 
bu tesislerden yararlanan mahdut bir zümre
nin görüş birliğini bırakılacaksa, bu iş sonuç-
lanmıyacak ve bugünkü durum sürüp gidecek 
demektir. Daha tesirli ve süraitlendirici tedlbdr-
lerin alınması ve bu yerlerin özellikle yabancı 
turistlerin istifadesine arz edilmesi gerekmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye ̂ de turizme hizmet edecek, turizm 

sanayiine katkıda bulunacak yan kuruluşları 
teşvik amacıyla, bakanlıkça, bâzı yardımların 
yapıldığı bilinmektedir. Ancak, bu yardımla
rın, partizan bir tutum içerisinde yapıldığı in
tibaı da hâsıl olmaktadır, örneğin, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı; 1969 senesinde İsparta'nın 
Atabey Kasabası Güzelleştirme ve Turizm Der
neğine 15 bin lira vermiştir. Yine aynı sene içe
risinde İsparta'nın Afşar köyü Turizm ve Ta
nıtma Derneğine 10 bin lira vermiştir. Yine İs
parta'da, İsparta Turizm Derneğine 20 bin lira 
yardımda bulunmuştur. Ama, bakanlık, çeşitli 
müracaatlarına rağmen Malatya Turizm Deme
ğine hiçbir yardımda bulunmamıştır. 

iktidar partisi liderinim memleketine çeşit
li yardımlar yapılması, Anamuhalefet partisi 
liderinin memleketine yardım edilmemesi sebe
binin yorumlanmasını Yüce Heyetinize bırakı
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Maruzatıma son vermeden önce, 1969 yılın

da istanbul ilim Yayma Cemiyetine yapılan 
150 bin liralık yardım üzerinde durmak istiyo
rum. Anlamadığımız şey, bu ilim Yayma Ce
miyetinin, Turizmle ilgisi derecesidir. Bu ce
miyetin turizme katkısı ne olabilir, kesitirmek 
zordur. Ancak, üniversite olaylarında aşın sağ 
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öğrencilerin taşıdıkları silâhların bu ilini ce
miyetli tarafımdan verildiği iddiası karşısında, 
yardım sebebini anlamıak zor olmryacaktır. 

Sayın Bakam belM de, bu kürsüye çıkarak; 
bu para ilim cemiyetine Süleymaniye Gamâine 
halh satımahnıması için verilmiştir, tarzımdan 
beyanda bulunacaklardır. Ancak, hah satıma-
hmnasiyle turizm arasımda hiç kimse bir mü
nasebet göremayecektir. Diğer taraftan, acaba, 
bu hah gerçekten satmahnmış mıdır, alınma
mış mıdır, alınmışsa nerede kuUamıümaktadr? 
Bu da belli değildir. 

Değerli senatörler, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1971 yılı Büt

çesinin memleketimize ve milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni eder, Yüce heyeti
nizi grupum, ve şahsım, adına saygı ile selâmla
nın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ar-
tukmaç. 

Güven Partisi Gurupu adına Sayın Abdül-
kerim Saraçoğlu.. . 

GÜVEN PARTÎSÎ GURUPU ADINA AB-
DÜLKERÎM SARAÇOĞLU (Mardin) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Millî Güven Par
tisi Gurupu adına Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
1971 yılı Bütçesi üzerinde görüş ve temennile
rimizi arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Vaktinizin çok mahdudolması hasebiy
le maruzatımı, elimden geldiği kadar, kısa 
olarak arzetmeye çalışacaşım. 

Sayın Senatörler, ülkemiz uluslararası turizm 
hareketlerinin en yoğun sahası olan Akdeniz ve 
Ege Denizi çevrelerindedir. Kıyısı, denizi, kumu, 
güneşi gibi, tabiî güzellikleri, tarihî eserleri ile 
büyük turistik potansiyel ve cazibeye sahiptir. 
Buna rağmen turistik faaliyetleri bakımından 
ülkemizi diğer ülkelerle mukayese ettiğimiz za
man, gerek turist adedi ve gerekse döviz mik
tarı bakımından çok geri durumda olduğumu
zu görürüz. 

Sayın arkadaşlar, İkinci plân döneminde 
gerçekleştirilen turizm yatırımları ve turizm ge
lirleri zaman, zaman plân hedeflerini aşmıştır. 
Ancak, ne varki, ülkemiz turistik cazibe ve 
potansiyeli ölçüsünde turist celbetmemekte ve 
gerekli döviz kaynağına kavuşamamaktadır. 
Turizmi, yabancı döviz sağlayan gelir kaynağı 
ve dinamik bir güç haline getirebilmek için, 
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idarenin çeşitli kuruluşları mahallî idareler, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ve kamu iktisadı teşebbüsleri sermayesinin ya
rısından çoğu bu kuruluş ve teşekküllere ait 
müessese ve şirketlerin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı ile işbirliği yapması, diğer bir deyimle, 
koordineli şekilde çalışması lâzımdır. Aksi tak
dirde turizmden doğan bütün hataları aksak
lıkları, sıkıntıları Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının cılız ve çelimsiz omuzlarına yüklüyerek bu 
dâvayı başarıya götürmeye imkân yoktur. 

Sayın arkadaşlar, ülkemiz turizmi için üze
rinde durulacak bir çalışma alanı da tıbbî tu
rizmdir. Anadolumuz tarihte bu alanda ün sal
mış kaplıcalara, ılıcalara, şifalı su ve kaynak
lara sahiptir. Avrupa memleketlerinin tıbbi tu-
rizm'den elde ettikleri büyük gelirler vardır. 
Bizim de bu hususta çaba göstermemiz faydalı 
olacaktır. Önce iç turizmi yaratarak alınacak 
başarılı sonuçlardan sonra, bu yerleri dış, tu
rizme açmak suretiyle, ülke turizminin gelece
ği bakımından verimli gelirler sağhyacaktır. 

Böyle bir mukaddemeden sonra turizmin 
önemi, turizmde öğretim ve eğitim işleri, turiz
min yatırımları, orta derecede masraf edebile
cek turistler için temiz, ucuz otel, motel gibi el
verişli çevre sağlığı vesaire, alt yapı işlerinde 
dış ve iç turizmin inkişafı için yapılması lâzım-
gelen tabiî faaliyetler olarak kabul ettiğimiz
den ayrıca bu meseleleri ayrı, ayrı, ele alıp, 
üzerlerinde uzun bir mütalâa yürütmekten sarfı 
nazar ederek doğrudan doğruya temenniler 
kısmına geçiyorum. 

1. — Memleketimizde gelişme halinde olan tu
rizm endüstrisini süratli bir şekilde geliştir
mek için Turizm ve Tanıtma Bakanlığının uz
man elemanlara ihtiyacı vardır. Bakanlığın bu 
elomanlara sahibolabilmesi için 657 sayılı 
Personel Kanunu hükümlerinin bu elemanlara 
uygulanmaması için yeni bir mevzuatın getiril
mesini, 

2. — Suriye ve İran hudut kapılarının açıl
ması için teşebbüs ve çalışmaların yapılması, bu 
kapılardan giriş ve çıkışların muamele ve for
malitelerinin kolaylaştırılmasını, 

3. — Bütün hudut kapılarında ve bilhassa 
arabalı turistlerin üzerinde menfi bir tesir bıra
kan sıkıcı ve uzun gümrük formalitelerinin as-

I gari hadde indirilmesini, 
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4. — Arabalı gelen turizstin, arabası yurt 
dışına çıkarılmayacak bir şekilde hasara uğra
dığı takdirde, çıkış esnasında mutlaka mem
leketimize, girdiği gümrük kapısına teslim et
mesi şartı ağırdır. Kazanın olduğu yerde bu 
durum bilirkişi raporu ile tesbit edildikten 
sonra o yerin mülkî âmirine teslim edilmesini, 

5. — Şimdiye kadar uygulanan programda 
yalnız Ege ve Akdeniz kıyılarına öncelik tanın
mıştır. Doğu ve Güney - Doğu yeterince nazara 
alınmamıştır. Halbuki, bu bölgelerde, turistik 
potansiyeli ve mevkiinin arz ettiği ehemmiyet 
göz önünde tutularak, turizm yatırımları bakı
mından bu bölgenin de programa alınmasını, 

6. — İkinci Beş Yıllık Plânda, Bakanlığın 
reorganizasyonu uygun görülmüş ve çalışmalar 
son safhaya gelmiştir. Bunların neticelendiril
mesini, 

7. — Turizm endüstrisini teşvik eden 6(Pö sa
yılı Kanunun tadil edilerek bir an evvel teşriî 
organa şevkini, 

8. — Turizm kredi ve onarımının, turizmin 
kalkınmasında oynadığı rol malûmdur. 1970 se
nesine kadar bütçeden ayrılagelen fonlar 933 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin Anayasaya 
aykırı görülmesi sebebiyle iptali üzerine tah
sis edilmemiştir. Bu husus için kaynak ve fo
nun ayrılmasını, 

9. — Bugün dünya turizminde büyük bir 
gelişme kaydeden kiralık otomobil servisinin, 
küçük çapta da olsa, Türkiye'de tatbikine baş- • 
lanması memnuniyet uyandırmıştır. Bu konuda 
gerekli teşvik ve himayenin gösterilmesi, 

10. — Türkiye'ye gelen turistlerin can, mal 
emniyetleri ile huzurlarının temini için lâzım 
gelen tedbirlerin alınması için ilgili bakanlık 
ve teşekküllerle temas kurulmasını temenni 
ederiz 

Sayın senatörler, maruzatıma burada son 
verirken, bütçenin memlekete, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığına hayırlı olmasını diler, yüce se
natoya şahsım ve grupum adına saygılarımı su
narım. 

Teşekkür ederiz Sayın Saraçoğlu. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Fevzi 

Halıcı 

A. Pa GRUPU ADINA FEVZİ HALICI 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının değerlimen-
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supları; dört mevsim ve yedi iklimi büyülü 
bir ân - içre doyumsuz güzelliklerle yaşıyan 
ve yaşatan, tarihî bir ihtişam içinde on bin 
yıllık bir zamana coğrafyanın en güzel ni
metlerini imkân imkân, sunan el, dil göz ve gömül 
harcıyla.mamul bir beng -i-sanatı ve bunun 
nadide örneklerini bütün insanlığa, insan ol
manın mutluluğu içinde alafbilidiğine sdbil 
eden bu güzel yurdumuzun turizm varlığını ve 
turizmle ilgili konularını Adalet Partisi 
Grupu adına dile getirmek ve düşünceleri
mizi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. 

Turizm, günlük hayata karsı geçmiş nice 
zamanın, bir güzelliğin, bir tarih parçasının 
konuşan dilidir. 

Ekonomik gerçeklere dayanan yakın ilgi
nin, güleryüzlülüğün, arama, öğrenme ve 
bulma çabasının mutluluk adına değerlendiri
şidir. Turizm, Yunu's Emre'nin; «Cümle yana-
dıîıışa bir göz ile bakmıyan, şer'in evliya-
«ıjylsa, hakikatte âsidir.» şiiri, Anadolu turiz
mlinin öncüsü Mevlâna'nm «yine gel, yine 
gel.» çağrısıdır. Yeryüzüne, gökyüzüne atılan 
her adım, turizmin günaydınıdır. «Küçük bir 
adım, amıa insanlık için büyük bir adım.» 
diyen astronot feza turizmin kapılarını ge
lecek günlere aralamıştır. 

Turizm, bir gezip görme, <bir dinlenme 
aracı olmaktan öte, daha hızlı dönen bir dün
ya ve gelişen zamian boyunca maddeye ve 
eşyaya daha bir esir olmaya mahkûm insan
oğlunun bu mizansenden, bu çerçeveden kur
tulabilme gayretidir. Bunalımlarla yüklü in
sanoğlu, kendi varlığına, kendi benliğine dö
nüşte turizmi kendisine iyi niyet elçisi bir 
arası yapar. Ve böylece turizmi bir ferahlığın, 
bir yaşama sevincinin haritalardaki «izdüşü
mü» dür diye de tarif edebiliriz. 

Değişen insanlar, değişen zamanlar, deği
şen tarihleri turizm için zorunlu kılar. Gü
nümüzün turizmi insanlar arasında bir duygu, 
bir sanat, bir kültür alışverişi olarak ken
dini hissettirmekte ve geçerli olmaktadır. Tu
rizm çalışmaları kayıt ve kurallardan önce, 
bir gönül ve inanç işidir. Belirli mekân, belli 
imkânlar içinde en güzeli, en gerçeği, en 
iyiyi bir potada yoğurabilme sanatlıdır. Bu 
sebeple turizm çalışmalarının başı, sonu yok
tur. 
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Turizm çalışmaları yeni teşebbüslerle,, yeni 
hamlelerle gelişmeye, başarıya ulaşmaya mec
burdur. Dünyada turizm hareketlerinin topu 
topu 50 - 60 yıllık bir geçmişi vardır. Tu
rizm daha önceleri zenginlere b.a.? bir konu 
idi. Zamanla ucuz ve süratli bir ulaşım, otel 
ve lokantalarda uygulanan ucuzluk tedbir
leri, turizmin orta sınıf halk tabakaları ara
sında benimsenmesini sağladı. Böylece kütle 
turizmi büiyük bir hızla gelişti. Turizm, gü
nümüzde ekonomik hayatın en verimli unsu
rudur. Kalkınma hızı çok yüksek olan Batı 
dünyasında turizme duyulan ilgi ve talep 
son yıllarda bas döndürücü bir şekilde art
mıştır. Bilhassa Avrupa ülkeleri ve yakm 
komşularımız turizmde» büyük gelirler sağ
lamaktadırlar. 

O'nbin yıllık bir turizm tarihine ve envar-
.terine sahibolan Türkiye'mizde İkinci Beş 
Yıllık Plânda turizmin ekonomik, kültürel 
ve sio'syal fonksiyonlarından tam olarak ya
rarlanmak öngörülmektedir. Dış turizm ge
lirleri yanında iç turizm hareketlenme canlı
lık getirmek, turizm yatırımlarımı turistik 
potansiyeli yüksek bölgeler içinde belli yö
relerde yoğunlaştırmak, kütle turizmine uygun 
konaklama ve ulaşım imkânları sağlamak 
ve bunlar için gerekli finansırJaaı ve kredileri 
temin etmek, turizm sektöründe uluslararası 
rekabet şartlarına göre bir fiyat uygulaması 
gerçekleştirmek, turistik yatırımlarda gerekli 
alt yapı tesisleriyle bâzı örnek tesisleri ka
mu sekttörünce ele almak, plân hedefleri ara
sındadır. İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
'gerçekleştirilen turizm yatırımları plân he
deflerini aşmıştır. 19'89 yılında plân hedefi 
336 milyon lira tahmin edilirken,,' 580 mil
yon liralık bir yatırım gerçekleşmiştir. Bu su
retle turizm yatırımlarının toplam yatırım
lara oranı % 2,9 u bulmuştur. 1970 yılımda 
plân hedefi olan 444 milyon lira, 655 500 000 
Tl. ile yine aşılmıştır. 

Ekonomik gerçekler göz önünde tuMıınsa. 
sanayi işletmeleriyle turistik işletmelerin çe
şitli benzerlikleri mevcuttur. Sanayi işletme
leri m!al, turistik işletmeler hizmet üretimi 
yapar. Turizm işletmeleri, gerek tesis, gerek iş
leyiş bakımından fazla sermayeyi gerektirir. Üs
telik turizm piyasasında bâzı faktörler sebebiy

le talep, önceden gereğince tesbit edilemediğin
den, turizm işletmeleri oldukça rizikoludur. Tu
rizm işletmelerinde esas hizmet üretimi olduğu 
için, gayet mükemmel ve kusursuz bir organi
zasyonu gerektirir. Dolayısiyüe herkesi memnun 
etmek mümkün olamaz. % 99 iyi hizmeti, ica
bında % 1 kusur veya ihmal kökünden silip ata
bilir. Turizm işletmeleri aynı zamanda belirli bir 
mevsim içinde randımanlı çalışır. Yılın büyük 
bir kısmında hizmet durur. Bu bakımdan tu
rizmde hizmet süresini uzatabilmek için gerekli 
tedbirüer alınmalıdır. Bunlar ölü mevsimde fi
yat ucuzlatılması, orijinal program uygulanma
sı, kütle turizmine uygun fiyat ayarlaması gibi 
kolaylıklardır. Gelişmiş ekonomilerin özellikle
rinden birisi tarım sektörünün milllî ekonomi 
içindeki nispî öneminin düşük, buna karşılık 
hizmet gelirlerinin yüksek oluşudur. Konuya bu 
açıdan bakılınca bir ülkede iç ve dış turizm ha
reketlerinin ekonomik güçten etkileneceği ve 
ekonomik gücü etkiliyeceği kendiliğinden anla
şılır. Nitekim 1968 yıllında Avrupa İktisadî İş
birliği Kalkınma Teşkilâtına dâhil ülkelerde ya
bancı turist sayısının ve turizm gelirlerinin azal
mış olmasının sebepleri 1986 - 1967 yıllarında 
AOlmanya'daki ekonomik kriz, İngiltere ve Ame
rika'daki dış seyahat kısıtlamaları, Fransa olay
ları ve Sterlinin devalüasyonudur. 

Turizm hareketleri, gelişen ülkeller için bü
yük bir önem arz eder. İtalya ve İspanya'nın 
hızlı kalkınmasında turizmin rolü çok büyük
tür. Geüişen ülkelerin bugün karşılaştığı en bü
yük güçlük ithalât darlığıdır. Hammadde ihra
catçısı durumunda olan söz konusu ülkeler bu 
maddelere karşı olan talebin sınırlı oluşu sebe
biyle ihracat gelirlerini artrramamakta, dolayı-
siyle kalkınmaları için lâzım olan yatırım mal^ 
lan ithalâtını yeterli seviyeye çıkaramamakta
dırlar. Dış yardım ve kredi imkânlarının da be
lirli olmasiyle bu çember gitgide daralmakta
dır. Bu şartlar dâhilinde gelişen ülkelerin daha 
uzunca bir süre tarım ürünleri ve hammadde ih
racatçısı olmaktan kurtulamıyacağı gerçeği kar
şısında, dış ödeme açıklarını kısa zamanda ka
patma ve bunu aşmak konusunda yegâne çıkar 
yol, dış turizm gelirlerinin artırılması olacak
tır. Türkiye'miz için de durum aynıdır. Memle
ketimiz için turizm, bir yan faaliyet veya o de-

, ğilden bir hizmet dalı olmaktan öte sanayileş-
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memizi, dolayısiyle ekonomik kalkınmamızı kuv
vetle etkiliyecek bir imkân ve güce sahibolma 
yolunda başarılı merhaleler katetmektedirT 

Uluslararası turizm hareketleri çoğunlukla 
Türkiye'nin de içimde bulunduğu Avrupa İkti
sadi İşbirliği Kalkınma Teşkilâtına dâhil ülke
ler arasında cereyan etmektedir. 1969 yılında 
dünyadaki turist sayısı 154 milyondu. Yukarda 
belirttiğimiz ülkelere gelen turist sayısı bu mik
tarın % 80 i yani, 120 milyondur. 1969 yılında 
dünyada turizmden sağlanan gelir 15 milyar 300 
milyon dolar, Avrupa İktisadi İşbirliği Kalkın
ma Teşkilâtına dâhil ülkelerin döviz geliri yine 
bu miktarın % 80 yani, 12 milyar 300 milyon 
dolardır. Dünyanın en çak turist çeken havalisi 
Akdeniz bölgesidir. Geceleme müddeti dikkate 
alınırsa bu bölgede 1968 yılına nazaran 1969 
yılında turist sayısındaki artış Yugoslavya'da 
% 40, Yunanistan'da % 50, Türkiye'miz için 
% 15,9 dur. 1969 yılında Amerikalı turistlerin 
% 51 i Avrupo.'ya, özellikle Akdenize gelmişler
dir. Yılın her günü turisti oyalıyacak tarihi, 
coğrafî, tabiî bir güzelliğe ve güce sahip özel
likle orta halli turistlerin otel, yemek gibi gün
lük zaruri masraflarını en ucuz şekilde yapabil
me imkânlarına malik bulunan Türkiye'mize ge
len turistlerin sayısını başdöndürücü bir süratle 
artıra/biliriz. Akdeniz havalisini ziyaret eden tu
ristlerin ancak % 1 i memleketimize geliyorlar. 
Bunların % 2 si Türkiye'mize gelse, plân hedef
lerini aşmamız mümkün olacaktır. Orta halli 
Avrupalı turistleri memleketimize rahatlıkla çe
kebiliriz. Bugün yurdumuzun 50/1 i kadar tabiî 
turizm imkânlarına sabibolmıyan Yugoslavya'
ya gelen dış turist sayısı Türkiye'ye gelenlerin 
tam elli mislidir. Plân hedeflerine göre kütle tu
rizmini, turistik potansiyeli yüksek bölgelere 
yöneltme gayesi ile Hükümetimiz ve Turizm Ta
nıtma Bakanlığımız yoğun bir çalışma içinde
dir. Türkiye'mizin turizm gelirleri 1968 de 29 
milyon dolardı. 1969 da bu miktar 46 milyon 
doları geçti. 1970 in ilk on ayında turizm geli
rimiz 54 milyon dolara yükselmiş, böylelikle 
plân hedeflerine ulaşıldığı memnunlukla görül
müştür. Güzel yurdumuzun turistik potansiyeli
ne uygun bir şekilde gerekli turisti çekemediği
miz de bir vakıadır. Dünyada turizm hareketi
ne katılan insanların büyük çoğunluğu orta hal
li insanlardır. Bunların da çoğu memur, işçi ve 

öğrencilerdir. 15 - 20 gün arası izinleri olan bu 
insanlar ya otomobil veya trenle seyahat etmek
te, maddi endişelerle çok azı uçağı tercih etmek
tedir. Türkiye'ye gelmlek istiyen bir turistin 8 
ilâ 10 günü yolda geçmekte, hattâ Türkiye için
deki gezilerini de sayarsak toplam gezi müdde
tinin dörtte üçü yolda geçmektedir. Turist, az 
para ile çok yer görmek, sade fakat ucuz ye
mek - içmek istiyen kinişedir. Kısacası, Avru
palı turistin Türkiye'ye gelirken karşılaşacağı 
ilk güçlük yol problemi olacaktır. Bütün dünya 
ülkelerinde turizm endüstrisinde çalışanların ilk 
düşünceleri turistin bu yol endişesini gidermek, 
bunu asgari hadde düşürmektir. 

Uçak sanayiinde olduğu gibi son yularda 
hava ulaşımı trafiğinde de birçok gelişmeler ol
makta, kütle turizmine elverişli çok sayıda yol
cu taşıyan süratli uçaklar imal edilip sefere kon
makta, uçak yolcu ücretlerinde her çeşit turis
te elverişli fiyat indirimleri yapılmaktadır. Mem
leketimizde de hava ulaşımı konusunda »on yıl
larda faydalı çalışmaları memnunlukla görmek
teyiz. Yeşilköy ve Antalya hava limanlan artan 
yolcu sayısına, dolayısiyle çoğalan seferlere ve 
gelişen ulaşım tekniğine cevap vermek gayesiyle 
modern tesislerle yeni baştan düzenlenmekte
dir. Yeşilköy hava limanının yeni pist ve lüzum
lu kuruluşlarla 1972 yılında yeni bir hizmet dö
nemine girecek bir çalışma düzeyi içinde olma
sı sevinilecek bir olaydır. Antalya ve bu bölge 
civarında en kısa zamanda kurulup faaliyete 
geçmesine gayret edilen ve çalışmaları devam 
eden 160 000 yataklı büyük turistik kuruluşun 
ve bu bölgenin hava ulaşımı ihtiyacına cevap 
vermek gayesiyle Antalya hava limanının mas-
ter plânları yapılmaktadır. Böylelikle Antalya 
hava limanı günde geliş - gidiş 32 000 kişilik 
yolcu trafiğine cevap verebilecek bir güce sa-
bibolacaktır. Antalya'da bu yıl içinde halen 
mevcut hava alanı pistinin ışıklandırılması ve 
ilâve bir pistin yapımına başlanması, turistik 
trafiği yoğun olan bu bölgenin yükünü şimdilik 
hafifletmeye matuf olup, takdire şayandır. Van 
hava alanının yeniden genişletilmesi ve Gazian
tep hava alanı çalışmalarına hız verilmesi Gü
ney - Doğu Anadolu turizmine büyük bir ferah
lık getirecektir. 

Her karış toprağı şehit kanı ile sulanmış aziz 
yurdumuzun, adım attığımız her köşesi turizm 

10 — 
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adına bir misilsiz güzelliği, paha biçilmez bir 
tarihî eseri, unutulmaz bir hâtırayı sinesinde 
saklar. Yurdumuzun tabiî zenginliklerinin tu
rizm propagandasının icabı olarak bütün dün
yaya duyurmaya mecburuz. Bu, yurdumuzla il
gili, broşür, eser yayınlamak, afişler hazırlamak, 
filini çektirmek ve bunları bütün turist ihrace-
den ülkelere en iyi şekilde yaymakla mümkün 
olur. 

Yurt dışı teşkilâtımıza, Türkiye'nin tanıtıl
ması konusunda büyük hizmetler düşmektedir. 
Kanaatimce müşavirlik ve ataşeliklerimizin sa
yılarını artırmakta büyük faydalar görmekte
yim. Şu noktayı da belirtmeyi lüzumlu buluyo
rum. Beyrut, Oidde, Kuveyt, Bağdat ve Tahran 
ataşeliklerimize, sanat, kültür ve dinî bakımdan 
da yakınlığımız bulunan komşu islâm ülkelerin
den yurdumuza turist celbi konusunda epeyce 
işler düşmektedir. îslâm ülkelerinden gelecek 
•turistler çoğunlukla zengindir. Ne var ki, ista
tistikler bizleri memnun edecek bir seviyeye he
nüz erişememiştir. îslâm ilkeleri mensuplarına 
yurdumuzun turizm propaganda ve reklâmını 
yapmak için en uygun bir fırsatta mevcuttur. 
Hac mevsimi dolayisiyie bütün İslâm âlemi, Ara
bistan'dan toplanmaktadır. Hac mevsiminde ya
yın ve broşür yoluyla olsun, konferans şeklinde 
olsun ataşelikler bu görevi yerine getirmelidir
ler. 

Turizmin ilk şaritı reklâm ve propaganda
dır. Memleketimizden iyi intibalarla ayrılmış 
bir turist nasıl ıbin turist getirirse, yerinde ve 
zamanında yapılacak ıbir reklâmın ve propagan
danın da tahmini edilemiyecek şekilde müspet 
sonuçları olur. Bu reklâm ve propagandayı ken
dimiz de yapabiliriz ve yapıyoruz da. Fakat 
en faydalısı ve tesirlisi yabancılara, yabancı 
bilim vo sanat adamlarıma yaptıracaklarımiiz-
dır. Bunun da yolu bu örnek insanları mem-
leketimize davet etmekle olur. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1970 yılın
da turizm ve propaganda çalışmaları karşısında 
şükran duygularımı ifade etmekten kendimi 
alamıyorum. 1970 yılımda memleketimize 83 
gazeteci, 176 turizm yazarı, 92 televkyom ve 
radjyo sanatçısı, 9 fotoğrafçı, 22 turizm uz
manı ve profesörü, 4 televizyon program ya
pımcısı, 15 (seyahat acentası sahibi ve temsilci
si olmak üzere 443 ikisinin davet edilmesinin 

ve -bunların yapacağı yayınların müspet so
nuçlarını yakında göreceğimize gönülden ina
nıyoruz. Bakanlığım 1971 ,bütçe raporunda be
lirtildiği üzere aynca 3 345 kişi de kongre, se
miner, konferans gibi çeşitli faaliyetler için 
yurdumuza gelmiş, bakanlık madde ve mâna 
olarak klsnıien veya tamamen kendilerime yar
dımcı olmuş. Onurlanma yemekler verilmiş, 
folklor gösterileri düzenlenmiştir. Bu misafir
lere; sanat ve bilim adamlarına, yurdumuzun 
tabiî tarihî, coğrafi ve turistik güzelliklerini 
görüp, gittikleri ülkelerde propaganda yap
maları gayesiyle gezi programları tertiibedü-
m'iştir. Bir milyon liralık bir masrafa karşılık 
35 milyon liraya yakım bir itibari 'hizmetin ya
yın, konferans, slayd ve film şeklinde sağlan
dığı memnunlukla görülmüştür. 

Bu yıl Aralık ayımda Mevlâna anma tören
leri dolayısi(yle Konya'ya gelen italyalı, Roma 
Üniversitesi doçentlerinden Sayın Anna Masa
la, Konya'da büyük ilgi ve heyecan uyandıran 
/bir konferans vermiştir. Kültür ve sanat tu
rizminim faydalı bir sonucu olan (bu konferan
sın hatibi foiulgümlerde italya'da «Türk Ede
biyatı» üzerime bir kitap da yayınlamak üzere-
idir. Türkiye turi&mimim, Türkiye sanat ve 
kültür hayatınım italya iyiniyet Elcisi Anma 
MaJsala'nım konuşmasından birkaç cümleyi oku
mayı f aydalı ve gerekli buluyorum : «Evet, 
Allahitan geldik, Alaha gideriz. Bu güzel ve 
dertli yolda her güzellikte bir dert, her dert
te bir güzellik var. Ney'im sesi feryadımızı 
Söyler. Hazreti Mevlâna, benim sırrım, fer
yadımdan uzak değil, dedi, Ney gurlbette ağ
lar. Bir insan pek çok kitap okur, doçent, 
profesör olur, fakat Ney'in sesini duyarken bir 
insan imsanhğımı hisseder. Avrupa, Şarktan 
çok şey öğrenmelidir. Avrupa AHahı ararken 
Asya'da buldu. Ordular ve silâhlar ile Asya'ya 
gelip, burada sulh buldu. Şimdi zengin ve 
ölmekte olan Avrupa'ya ruh ve sulh lâzımdır. 
iSiz kuvvetlisiniz, Ibir gün Avrupa yine sizden 
araJdığı aydınlığı, huzuru alacak. Altım zama
nı yavaş yavaş bitiyor. Ruh ve mâma zamanı 
yine geliyor.» 

insanı Smsam, yani eşrefi mahlûka* yapan, 
ruh ve mâna turizminin bumdan daha güzel bir 
örneğini Idüşünemmyorumı. 

Asırları, fikir ve düşünce adıma minyatür, 
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nakış, paM, mtera ve notalarla birbirlerine 
bağlayan, içtenliğin, duyarlığın yani sanat 
turii2mıinin (birkaç örneğini daha sunuyorum: 
Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or
kestrası dünyaca tanınmış bestekâr Karol Szy-
manovski'nin bir eserini icra etti. Bu kon
ser dinleyicileri doğuya has motiflerle süslü ola
rak mistik, samimî ve sıcak bir hava getirdi. 
Bu sanatçı Mevlânayı tanımış, eserlerini oku
muş, onun etkisinde kalmış idi. 1915 yılında 
«Gece Şarkısı» adiyle bestelediği üçüncü senfo
nisini, Mevlâna'nm Divan'ı Kebirinden aldığı 
ilhamla meydana getirmişti. Yine Fransız sa-
natçıcı Jakgues Döval, Mevlâna'nm mesnevisi
nin birinci cildinden «Bu Akşam Hindistan'da* 
başlığı altında yazdığı şiirden, «Bu Akşam Se-
merkant'ta» adiyle bir tiyatro eseri yazmış. Bu 
eser dünya çapında bir şöhrete kavuşmuştu. 
Lâ Fonten'in hikâyelerinin büyük bir çoğunluğu 
da mesneviden alınmıştır. Batı âleminin büyük 
bilim adamları, büyük şöhretli yazar ve sanat
çıları Teşner'ler, Nicolson'lar, Buda Von Her-
bert'ler, Kari Ellerler, Kurt Reinhard'lar, 
Anna Marie Şchmal'ler, Türkiye sanat ve kül
tür turizmini Avrupa'ya yaymış, Türkiye Tu
rizmine katkıda bulunmuş örnek insanlardır. . 

Türkiye turizmi Türk tarihi ile Türkiye ta
rihinin akıllara durgunluk veren zengin örnek
leriyle, paha biçilmez sanat eserleriyle değer ka
zanır. Ve bütün gücünü, kişiliğini bu anakay-
naktan alır. 1968 yılında Türkiye'yi ziyaret 
eden 776 yabancı turiste «Türkiye'ye hangi se
beple geldiniz?» sorusu yöneltilmiş, 579 u «Ta
rihî eserleri görmek arzusuyla» diye cevap ver
miştir. Neolitik çağ medeniyetini gün ışığına 
çıkaran bir Çatalhöyük kazısının Türkiye turiz
mine büyük katkısı olmuştur. Geçen yıl Dorak 
hazinelerinin Türkiye'de bulunduğu haberi üze
rine Newyork Thames Gazetesinden iki yasar 
Türkiye'ye gelmiş, 3 ay araştırma yaparak yaz
dıkları kitap Amerika'da bir ay içerisinde 
500 000 satılmıştır. Türkiye'mizde halen İlkçağ 
medeniyetinin nadide eserlerini bağrında sak
layan 10 000 in üzerinde höyük mevcuttur. Mem
nunlukla belirtelim ki, Millî Eğitim Bakanlığı
mız her yıl yurdumuzun çeşitli bölgelerinde ar
keolojik kazılar yaptırmaktadır. 1970 yılı için
de 44 yerde Türk arkeologları, 35 yerde de ya
bancı arkeologlar kazı çalışmaları yapmışlardır. 

Bunların dışında da inşaat ve hafriyat sebebiyle 
de birçok kıymetli tarihî eserler bulunmakta
dır. 3 - 4 ay önce Ilgın'da bir su kaynağının 
açılması sırasında büyük bir Hitit anıtı meyda
na çıkarılmıştır. 3250 yıllık Hitit Kralı IIÎ. Ha-
tuşil'in oğlu IV. Tutalya'ya ait Hiyeroglif ya
zılı kitabeler, Anadolu'da ilk yazılı metinler 
olarak kabul edilmekte, Anadolu yazı tarihini 
500 yıl daha geriye götürmektedir. Ayrıca, 
Türk - İslâm sanat dünyasında resim sanatının 
çini ve minyatürlerde bir incelik, bir güzellik 
örneği ve renk oratoryosu halinde mevcudiyetini 
kültür müsteşarımız Mehmet önder, Büyük Sel
çuklu Hükümdarı Alâeddin Keykübat'm Beyşe
hir gölü kıyısındaki saray kalıntısında yaptığı 
kazıyla bütün ilim âlemine sunmuş, bu buluş ve 
örnekler dünyada geniş yankılar uyandırmış
tır. 

Millî turizm politikamız, Anadolu medeniye
tinin bir espiri içinde takdimini ve eser bü
tün dünyaya teşhirini zorunlu kılar. Kütle 
turizmini, turizm potansiyeli yüksek bölgelere, 
kuruluşlar ve tesisler halinde iletirken bir coğ
rafi konmpozisyon içinde Türk - islâm sanat 
eserlerini yabancı turistlerin görmelerine imkân 
verecek, hattâ bunu zorunlu, kılacak bir plân ve 
program tesbiti ve uygulanması elbette millî 
menfaatlerimizin icabı olarak düşünülecek ve 
yerine getirilecektir. 

övünç duyduğum Side Turistik Kompleksi, 
plân, proje ve uygulama çalışmaları bu cümle
dendir. Milletlerarası mimari bir yarışma so
nucu genç Türk mimarlarının birincilik alan pro
jeleriyle 12 000 yatak kapasiteli Side Turistik 
Kompleksinin hazırlık çalışmalarına başlanmış
tır. Bu cümleden olmak üzere bakanlıklararası 
koordinasyonla, Bayındırlık Bakanlığınca yat 
limanlan, Orman Bakanlığınca orman arazisi 
ve ağaçlandırma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca Manavgat Çayının ıslâhı, İller Banka
sınca proje sahasında su temini, kanalizasyon 
ve elektrik, I#illî Eğitim Bakanlığınca Side An
tik sahasının tesbiti hususunda etüt ve avan 
projeleri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca pro
je sahasında özel kişilere aidoîan arazi istimlâ
kine vs haritası mevcudolmıyan yerlerin hari
talarının yapılmasına başlanmıştır. 1971 yılı 
içinde de Side projesinin biran önce gerçekleş
medi hususunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı-
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mızm yoğun çalışmalarını duyuyor ve seviniyo
ruz. 

Turizm sektöründeki kredi politikası kalkın
ma plânı hedef ve amaçlarına göre yeniden 
tesbit edilecek ve Turizm Bankasının kredi po
litikasını yürütebilmesi amaciyle reorganizas-
yonu sağlanacaktır, İkinci Beş Yıllık Plânın 
bu uyarısı üzerine, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Turizm 
Bankası yetkili temsilcilerinden kurulu bir 
komite toplanarak bu düşünceye uygun bir ka
rar almışlardır. Turizm Bankası kanun tasarı
sının biran önce kanunlaşmasını temenni ede
riz. 

Bakanlığın 1970 malî yılı içinde yurt dışın
daki büroları vasıtasiyle 3 milyon liralık bir 
reklâm kampanyası, Amerika'da ve Avrupa'nın 
turist gönderen büyük devletlerinin yüksek 
trajlı gazete ve dergilerinde yürütülmüştür. 
Reklâmların yanı sıra Türkiye'ye gezi tertipli-
yen seyahat acentalarının desteklenmesi de 
olumlu sonuçlar sağlamak içindi. Gediz dep
remi ve kolera birçok turistin Türkiye'ye gelme
lerine, seyahat acentalarının programlarını ip
tal etmelerine sebebolmuştur. Turizmin ge
lişmesinde iç basının önemli görevleri vardır. 
Aynı şekilde TRT ye de turistik değerlerimizi 
tanıtmada, turizm eğitimi konularmdja büyük 
ödevler düşer. Esasen turizm gibi hayatî bir 
konuda Devletin bütün müesseselerinin, kuru
luşların, hattâ her şahsın ayrı ayrı sorumluluk
ları vardır. Anarşinin ötesinde bir Guevara şii
rinden, bir Mao masalına kadar uzanan ve 32 
kısım tekmili birden dinamitlerle, saatli bomba
larla toplum sahnesinde ortaya konan ve şimdi
lik adı öğrenci hareketleri ve esas gayesi re
jime ve Anayasa düzenine karşı olan oyunun 
memleketimizin 1971 yılı turizm mevsimini ne 
derece menfî etkiliyeceği hatırdan uzak tutul
mamalıdır. 

Turizm, her şeyden önce eğitim demektir. 
İlkokullardan itibaren bütün okullarda mecbu
ri olarak başlı başına bir ilim olan turizm der
sinin okutulması lüzumuna inanıyorum. Devam
la turistlerle temas halinde olan otel, lokanta 
personeli, şoför, trafik ve müze memurları ara
sında açılan kursların faydalarına inanıyoruz. 
Ne var ki, turizm eğitimini yemek masasında 
çatal, kaşık protokolü uygulanmaktan, su barda

ğına fiyakalı peçete koymaktan, yemek servisin
de sağ eli veya sol eli arkada tutmaktan çok 
daha ötede insanın iliklerine işliyen ve sunilik 
tütmeyen, bir defa kazıklamış olmak yerine, de
vamlı gelir sağlamaya matuf davranışlarla yük
lü bir eğitim sistemiyle bütünlemek lüzumuna 
inanıyoruz. Kanaatimce bu bakanlığın, Mali
yenin, vilâyetin ve belediyelerin murakabeleri
nin de ötesinde insanın kişiliğine has iyi dav
ranışların harman olduğu ve bütün insanlığın 
hizmetine, istifadesine sunulan bir sistem olmalı. 

Geçen yıl Pamukkale'de bir yorgun akşam 
üstü, bir otel müdürüne «yeriniz var mı?» di
ye sorduk. Kayıtsızca ve oturduğu yerden kı
pırdamadan verdiği «yok» cevabı, yorgunluğu
muzu iki, üç misli artıracak derecede ağır, âde
ta bir kaya gibi sertti. Geçen yıl Yunanistan'a 
giden bir arkadaşım anlattı «Bir lokantaya 
gitmiştim, garsone İngilizce lisanla yemek söy
ledim. Bir de ne göreyim tenha olan lokan
tada pikaptaki plâk bitince yerine bir Türk plâ
ğı koymasınlar mı? Türk olduğumu nereden 
bildiler, bu inceliği nasıl gösterdiler, doğrusu 
hayretimden dona kaldım» dedi. 

Turistler, özellikle mahalli hususiyetlerimizi, 
örf, âdet ve geleneklerimizi görmek ve tanı
mak isterler. Üzülerek söyliyelim ki, Avrupa'
nın bir çok üniversitelerinde mevcudolmasma 
rağmen, Türkiye üniversitelerinde bir folklor 
kürsüsü halen mevcut değildir. Folklorumu
zun, gün ışığına çıkarılması ilmî bir metotla 
Türkiye ölçüsünde bir çalışma havası içîne sü
ratle girmemiz gerekir. Folklörümüzle ilgili ça
lışmaları bir enstitü ve bir kaç dernek müte-
vazi imkânları içinde yerine getirmeye çalışı
yorlar. Bakanlığımızın mahallî şenlik ve festi
vale, yurt içi ve yurt dışı folklor gösterilerine, 
fuar ve sergilere karşı gösterdiği yakın alâ
kayı ve yaptığı yardımları şükranla karşılı
yoruz. Turizm ve tanıtma dernekleri ve bele
diyelere bakanlıkça yapılacak yardımlar, turizm-
min memleket sathına süratle yayılması bakı
mından yerindedir. 

Millî tarih şuurunun bir bayrak gibi dalgalan
dığı ve tekmil Anadolu'nun Türk, oluşunun, Türk 
yurdu düşünün mübarek sebebi, Malazgirt Mey
dan Savaşının 900 ncü yıl dönümünü 26 Ağustos 
1971 de kutluyacağız. Milletlerin hamaset, fi
kir ve sanat tarihlerinde böyle kutsi günler için 
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haftalarca, aylarca süren programlar düzen- I 
lenir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığımızın, Mil
lî Eğitim Bakanlığımızın bir hazırlık içinde ol
duğunu biliyorum. Topyekûn Türk Milleti ola
rak ilgili bakanlıklar, kurumlar ve dernekler 
•olarak elbirliği ile bu muhteşem zaferi, şanı
na uygun bir şekilde, kutlamamız gerektiğine 
ve bu konudaki çalışmalarını sıklaştırıp, va
tandaşlarımıza şimdiden duyurulması lüzumu
na bilhassa işaret etmek isterim. 

Müsbet çalışmaları ile memleket ekonomi
sine maddi ve mânevi gelirler sağlıyaeak tu
rizm çalışmalarının örnek temsilcileri, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı mensuplarını, çalışkan 
bakanımızın şahsında sevgi ile selâmlar, 1971 
yılı Bütçesinin memleketimiz, milletimiz ve 
Bakanlığımız için hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar).. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Halıcı. 
Sayın Hüseyin Öztürk? Yok, Sayın Sırrı 

Atalay? Yok, Sayın Hüsnü Dikeçligil? Yok?, Sa
yın Kasım Gülek. Buyurunuz efendim. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. ü.) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyele
ri; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi üze
rindeki konuşmalara Bakanlığın adı ile başlı-
yacağım. Bu, Turizm Bakanlığı olmalı. Tanıt
ma tarafı fevridir. Turizm o kadar büyük bir 
konu ki, turizmi esaslı surette ele almalı, ta
nıtma zaten turizm dolayısiyle kendi kendine 
gelir, ilk kurulduğu vakit basın da buraya 
alınmıştı, onun için adı bu. Turizmin önemi bir 
taraftan getirdiği döviz bakımından, öte ta
raftan da, memleketimize gelenlerin bizi tanı
ması, bizim de yabancılarla temas ederek on
lardan faydalanmamız bakımından mühimdir. 

Dünyada turizme yeni girmiş memleketler ara
sında, bundan muazzam faydalar sağlıyanların 
başında İspanya gelir. Bundan 10 -15 sene evvel 
ispanya'da turist durumu bizimkine çok ben
zerdi. Bugün ispanya 1,5 milyar dolar kazanmak
tadır turizmden senede. Bizim ise, turizmden ge
lirimiz, giderimizle hesaplanırsa açığımız var
dır. Bizden dışarı giden, dışarıda daha fazla 
para sarf ediyor, bize gelen henüz istediği
miz kadar para sarf etmiyor, ilk işimiz, bu 
turizm açığını kapamak. | 
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Sayın arkadaşlarım, turizmde devlete dü
şen büyük vazifeler var. Enfrakstürüktürünü 
Devlet yapacak. Yolu, hava alanını, suyu Dev
let getirecek. Bunun ötesini halka bırakacak. 
Özel teşebbüse bırakacak. Özel teşebbüs bü
yük tesisler kurar, bu büyük tesislerin yanın
da orta tesislerin önemi bilhassa büyüktür. 
Gelen turist sadece lüks otelde oturarak çok 
para sarf eden turist değil, bilhassa bundan 
fazla para kalmaz memlekete. Memlekete asıl 
fayda sağlıyan orta çapta turistir. Dünyanın 
her tarafında milletler zenginleşti, çalışanlar 
yılda ödemeli en az bir ay tatil alıyor. Bu ta
tili de memleketinin dışında geçirmek istiyor. 
Bilhassa Avrupalı turist, İspanya'ya, İtalya'ya, 
Fransa'ya çok geldi, buralardan bıktı, yeni yer 
arıyor. Bu yerlerin başında Türkiye gelir. 
Türkiye'nin bir taraftan tabiî güzellliği, bir ta
raftan tarihî eserleri bu turistleri celbetmek 
için büyük imkânlar sağlar. Biz bunları iyi 
değerlendirirsek, Türkiye bugün İspanya'nın el
de ettiği 1,5 milyarın daha da üstündeMni el
de edebilir. Tarihî eser deyince yabancı, oku
lunda okumuştur. Yunan medeniyetinin kalın
tılarını da görmek ister. Hakikatte Yunan me
deniyetinin kalıntılarının 2/3 bugünkü Tür
kiye'dedir. Yunanistan bunun ancak 1/3 elinde 
olduğu halde bizden çok daha fazla faydalan
makta. Bu lüks otellerin sağladığı faydanın 
belki daha fazlasını orta tesisler sağlar. Bun
lardan başka da vatandaşı, gelen turisti evine 
almaya, evinde yatırmaya alıştırmak lâzımdır. 
Her gelen turiste otel temini imkânı yoktur. 
Pansiyonlar, evde halkın bunlara bakması, ye
mek vermesi yolu ile talebin büyük bir kısmı
nı da sağlamak mümkün olur. 

Sahillerimiz, dünyanın beğendiği sahiller
dir. Gelen turist rahat etmek istiyor. Her şey
den evvel güneş istiyor, plaj istiyor, deniz 
istiyor. Biz, Güney sahillerimizden çok defa, 
çok sıcak diye kaçarız, iskandinavlı ne ka
dar sıcak olursa o kadar memnun oluyor. 
Çok defa bizim kaçtığımız yerlere gidiyor, bü
tün yıl kemikleri üşümüş, orada kemiklerini 
ısıtıyor. Memnundur, o sıcaktan. Bizim bu sı
cak sahillerimizin bir büyük avantajı da mev
sim usun. Dünyanın hemen başka yerleri 
ile kıyas edersek en istifadeli imkânlar bura
larda var. 
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Bizim turizm bakımından bir noksanımız, 
gelen turiste iyi muamele etme, gelen turisti 
fazla para sarf etmeye teşvik etme imkânla-
irımızın azlığıdır. Alışmış değiliz bunlara. 
Komşularımızın bunları daha iyi yapıyorlar. 
alışmıştırlar onlar. Bunu teşvik etmek lâzım, 
halka öğretmek lâzım. Gelen turiste iyi mua
mele, gelen turisti aldatmamak, gelen turiste 
kötü muamele etmemek için tedbirler almak 
lâzım, ispan'ya, Ceza Kanununda değişiklik
ler yaptı. Turisti aldatan, turiste ,kötü mua
mele eden, vatandaşa edenin iki misli ceza gö
rüyor. Turistin önemi bu kadar büyük, mem
leketimiz için. 

Turist celbi hususunda yapılan teşebbüsle
rin önemlilerinden birisini; turistliği organize 
edenlerle anlaşarak yapmak lâzımdır. Memle
keti dışında tatile gidecek olan, turizm acentası-
na gider. Turizm acentasmm rolü büyüktür. 
Eğer iyi anlaşmış, onlara kendimize turist cel-
îbedecek şekilde menfaat sağlamışsa Türkiye'yi 
tavsiye eder. O turizm acentasının tavsiyesinin 
önemi fevkalâde mühimdir. 

Turizmden faydalanmada komşu memle
ketlerle işbirliği fayda sağlar kanısındayım. 
Yunanistan ile Türkiye bu bakımdan çok iyi 
işbirliği edebilirler. Yakın zamana kadar Yu
nanistan'a da turist çok az gelirdi. Yunanis
tan'a gelen turistleri italyanlar önlemek is
tediler. italya'ya gelen turistleri, «Yunanis
tan'a gitmeyin, orası iptidai memlekettir» diye 
önlemek istediler. Bunun yürümediği anlaşıl
dı. Bilâkis italya'ya gelen turiste, italya'ya, 
sonra da Yunanistan'a gitmek imkânı sağla
nınca turiste lâve bir cazibe oldu, daha faz
la geldiler. Aynı şeyi bugün Türkiye için de 
yapmak mümkün. Anlaşarak Yunanistan'a ge
len turist, Yunanistan'ı ve Türkiye'yi görecek
tir diye, bundan hem Türkiye'nin faydalanma
sını, hem de Yunanistan'ın faydalanmasını sağ
lamak mümküdür. 

Orta Doğu memleketlerinden, müslüman 
memleketlerinden turist celbi Türkiye için ko
lay olur. Bunu iyi organize etmek mümkün. 
Bu bakımdan basınımıza önemli vazifeler dü
şer. Yakın zamanlara kadar Arap memleket
lerinden Türkiye'ye yaz'ı geçirmeye gelenler 
bir hayli idi. Fakat, basın hürdür gayet tabiî, 
istediğini yazar, istediğini yapar, deriz. Gaze

tecilerimiz gittiler, bunların tuttuğu yalıla
rın duvarlarına çıktılar, adamların yalı için
deki karılarının resimlerim çektiler, arkasın
dan büyük manşetlerle, «buraya gelen fala
nın 15 karısı varmış» diye yazılar, yazdılar, 
adamlar gocundu. Şimdi bunlar Yunanistan'a 
gidiyor. Basın hürdür, istediğini yazar, ama 
kendi kendine soracak ben bunu yazarsam, bu 
resmi çekersem memleketime zararı olur mu, 
eğer zararı olur kanısına varırsa bunu yapmı-
yacak, kendisi yapmıyacak. Kimse zorlamaz, 
basın hürriyeti, yüzdeyüz beraberiz, elbette, 
ama bununla beraber basın hürriyetiyle ayni 
önemde basının sorumluluğu var. Memleketin 
menfaatlerini düşünerek bu hususlrda daha 
itinalı ve dikkatli davranmanın yerinde olduğu 
kanısındayım. 

Sayın arkadaşlarım, burada şahsi konuşan
ların imkânları çok az. 10 dakikada ancak bâzı 
konulara sadece fırça darbeleri ile temas et
mek mümkün. 

Sözümü bitirirken, Bakanlığın dış temsilci
leri üzerinde bir iki söz söyliyeceğim. Dış tem
silcilikler önemlidir. Memlekete turist celbi hu
susunda bunların elbette büyük faydası var
dır. Ancak, açtığımız yerlerdeki temsilcilikleri 
kuvvetlendirmek zorundayız. Sadece bir temsil
ci göndermekle bu iş olmaz, biraz fedâkârlık 
edeceğiz, oraya daha fazla sayıda yetkili ela
manlar göndererek kuvvetlendirmek zaruridir. 
Ben, bunların çoğunu gördüm. Sabahlara ka
dar çalışır çok defa buraya gidenler, fedakâr 
arkadaşlarımızdır. Ama, imkânları azdır. Bun
lardan tasarruf etmeye değmez. Ya açacaksınız, 
yahut da açtığınız vakit ettiğiniz bu kadar mas
rafı en faydalı şekle getireceksiniz. Dışarı gön
derdiğiniz propaganda malzemesi üzerinde dur
mak lâzımdır, iyisini bastırmak lâzım, gittiği 
memlekete cazip gelecek şekilde bastırmak 
lâzım. Acemilik devirlerimiz oldu. Ben hatır
larım, Romada, Almanca broşürler gördüm. Ro
ma'da Almanca broşürler hem yersiz, hem de 
kızgınlığı mucip oluyor. Bu, ilk zamanların ace
milikleri idi, bunlar geçti. Şimdi daha iyi bro
şürler basılıyor, bunların daha da iyisini bas
tıracaklarından eminim, itina ile yapmalarını 
'bilhassa temenni ederim. 

Sözümü ta,mamlarken turizmin çok para 
getiren birtakım türleri var ki, üzerinde dur-
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malı. Meselâ; av turizmi, bunu Macaristan çok 
yapar. Dışardan ava meraklı birtakım insan
lar gelirler, bunlar gayet iyi tertiplenir. Tür
kiye'de av imkânları pek çoktur. Bunları gez
dirirsiniz, kimi ayı avına meraklıdır, kimi bıl
dırcın avına meraklıdır. Bunlar tertiplenerek 
memlekete gelir temin edilir. 

Tedavi turzimi önemlidir. Türkiye, ta Ro
malılar devrinden kaplıcaları ile meşhurdur. 
Bunların iyi propagandasını yaparak tedavi 
için turist celbi mümkündür. Dünya turizmin
de Türkiye'nin önemli bir yeri olabilir. Bu ye
ri sağlamak için şartlar, imkânlar mevcuttur, 
bunu iyi kuullanmak gerekir. 

Sayın Başkanın ihtarına mâruz kalmamak 
için burada sözüme son veriyorum. 

Hepinizi saygılarla selâmlıyorum. (Alkış
lar).. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Necmettin Cev
heri. Buyurunuz efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Urfa Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhte
rem üyeleri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
s'1971 yılı Bütçesini muhterem Heyetinize tak
dim ederken şahsım ve Turizm ve Tanıtma.Ba
kanlığı Teşkilâtı adına hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

Muihterem senatörler, bugün huzurunuza 
takdim edilmiş bulunup sarfı için Yüce Heye
tinizden izin istihsal edilmek istenilen hizmet 
içerisinde, gerçekçi birtakım görüşlerle, ne lü
zumundan fazla iyimser ne de lüzumundan 
fazla, bir memleketin mevcudolan bir tabiî gü
cünü, ihmal edici bir kötümserlik içerisinde ol
madan, gerçekleri bu ekonomik ve sosyal ger
çekler olayını ayniyle huzurunuza takdim etme
ye çalışacağız. 

Türkiye'de turizm, gerçek potansiyelinin 
esvabını verememekle beraber, burada biraz 
evvel konuşmuş bulunan çok sayın C. H. P. söz
cüsü Sadık Artukmaç arkadaşımızın söylediği 
ıgibi, turizm gelirleri ödeme dengemizin içerisin
de önemsenmiyecek, ehemmiyetsiz bir seviyede 
değildir ve biraz sonra size arz edeceğim rakam
lar ve bu rakamların bir değerlendirme neti
cesi, göstereceği işaret sonucunda, bunun artık 
iyi bir istikamet içerisinde gelişmekte olduğu
nu gösterecektir. Türkiye'nin sahibolduğu bü

yük tarihî ve tabiî değerler ölçüsünde bir tu
rizm yapamadığı bir vakıadır. Ama, Bütçe ve 
Plân Karma Komisyonunda da arz ve izah et
meye çalıştığımız gibi bugün dünyada turizm, 
başlı başına bir endüstridir; başlı başına bir 
ekonomik kesimdir. Ve dolayısiyle bir eko
nomik olay mevzuudur; bir yatırım mev
zuudur. Sadece tabiatla, sadece tarihle, bugün 
artık turizm yapılmaz. Veyahut turizm yapı
labilir ümidini muhafaza etmek dahi hoş bir 
fikir olarak mütalâa edilmelidir. Memleketimiz 
gerçekten büyük bir tabiî potansiyele sahiptir. 
Aşağı - yukarı dünyanın en uzun sahil şeridi
ne, hem de yaz turizmi, tatil turizmi yapılabi
lecek saJhil şeridine sahibolduğumuz ve bu uzun 
sahil şeridinin içerisinde dünyada pek az mem
lekete nasilbolmuş bir tarih hazinesini âdeta kat 
kat birbirinin üstüne istif etmiş bir memleket 
olmamıza rağmen, turistin aradığı, - arkadaşla
rımızın yine isabetle işaret buyurdukları - tatil 
turizmi içerisinde aradığı rahatlığını temin ede
cek tesisleri, kendisinin hizmetine tevdi etmedi
ğimiz, hizmetine arz edemediğimiz, müddetçe 
sadece tarihle ve tabiatla turizm yapılamıya-
cağını kabul etmemiz gerekir. 

Turizm, 1970 yılında talihsiz bir dönemini 
yaşamıştır. Arkadaşlarımızın, bir hakşinaslıkla 
işaret ettikleri gibi, 1970 senesi içerisinde tu
rizm için ağır ölçüde menfi faktör telâkki edi
lebilecek birtakım olaylara rağmen ki, bunlar; 
iki defa kolera vakası Haziran ayında bir örfi 
idare olayı bir Ege depremi ve bu Ege depremi
ni takibeden Veba haberleri neticesinde, Tür
kiye'de turizm talihsiz bir senesini yaşamış ol
masına rağmen, OECD anlayışına göre - ki İs
panya'nın 1,5 milyar dolarlık rakamı da bu 
anlayışa göre hesap edilmektedir - 10 aylık so
nuçları itibariyle, 54 milyon 400 bin doları bul
muştur. Yıl sonunda bunun 60 - 62 milyon dolar 
olarak plân hedefleri civarına erişeceğini tah
min ediyoruz. Bir memlekette 16 Haziran târi
hinde, o memleketin kalbi demek olan istanbul 
gibi bir şehrinde, işçi olayları dolayısiyle örfi 
idare ilân edilecek, gece sokağa çıkma yasağı 
konacak; tabiatiyle rakip memleketler bundan, 
geniş ölçüde aleyhimize istismar etmek sure
tiyle, yararlanacaklar. Ağustos ayı içerisinde, 
bütün dünya turizm grafiklerinde optimum nok
talarını ihtiva eden, Ağustos ayı içerisinde bir 
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Kolera haberi, Kolera olmadan Kolera haberi 
yayılacak, birtakım gazeteler mücadele kervan
ları teşkil edip memleketin hudutlarını dolaşa
caklar, hele henüz memlekette tek bir kolera 
vakası yo'kken hudutlar 16 Ağustos tarihinde 
kapatılacak ve Türkiye'nin en büyük giriş ka
pısını teşkil eden Kapıkule'de yüzlerce, hattâ 
binlerce araba Kilometreleri bulan kuyruklar 
halinde bekletilecek. Ondan sonra Ekim ayında 
tekrar, aynı vakaya bu defa gerçeği ile şahido-
lacağız. Yine hudutlar kapatılacak ve böyle 
bir sene içerisinde de turizm herşeye rağmen, 
bütün bunlara rağmen, hedeflerini aşağı - yu
karı bulacak, hattâ program hedeflerini aşacak. 

Yine turizmin Türk ekonomisi için ne de
rece ümit verici bir unsur olduğunu anlayabil
mek üzere, huzurunuza bâzı rakamları takdim 
etmek isterim. 1967 senesinde turizm gelirleri 
aynı anlayış, aynı hesap içerisinde yani, OECD 
anlayışlarına göre, 18 milyon 542 bin dolar. 
1968 senesinde, 67 den 68 e % 53 bir artışla 
geçmişiz, 29 milyonu bulmuşuz 1969 da 46 mil
yon, 1970 de belki de aşılabilecek bir tahmin
le - çünkü bugün on aylık neticeleri itibariyle 
54 milyon aşılmıştır - 60 ilâ 62 milyondur. Bu
rada önemli olan, Plân Komisyonunda da arz 
ettik, gelirlerin gösterdiği grafiğin çizdiği açı
dır. 18 milyon, 29 milyon, 46 milyon, 62 mil
yon. Adeta bir geometrik oranla artış içerisin
de seyreden bu turizm gelirleri, memleketimizin 
sahilbolduğu ve bugün olduğundan çok daha 
fazla değerlendirilmesi gereken, bir büyük po
tansiyelin işareti olarak telâkki edilmelidir. 

Yine memleketimizin sahibol&uğu potansiye
lin bir diğer işareti de 933 sayılı Yetki Kanu
nunun iptalinden sonra kredi müesseselerimizin 
bu kesimde aşağı - yukarı hiç mesabesinde des
tek ya.par duruma düşmesidir. T. C. Turizm 
Bankasına teşvik ve geliştirme fonu olarak ko
nulan ve turizm endüstrisi kesiminde, kredi des
teğine tahsis edilen fonlar, bu kanunun iptali 
ile 1970 senesi içerisinde hiç kullanılmamıştır. 
Ve Türkiye'nin en büyük ve aşağı - yukarı tek 
turizm desteği, kredi desteği, müessesesi olan 
T. O. Turizm Bankası, Anayasa Mahkemesinde 
adı geçen kanunun iptal tarihi olan 15 Ekim 
1969 dan bu yana, bir tek Türk lirası kargılığın
da dahi yeni bir kredi muamelesi yapmamıştır. 
Sadece 6086 sayılı Kanun içerisindeki 50 mil

yon liralık ve tamamı sarf edilmiş bulunup, mü-
te&avil hale gelen ancak bankaya tahsilatlar 
ölçüsünde, dönüş nisbeti içerisinde kullanılabi
len bir fon vardır ki, bunun da bütün sene içe
risinde yapabildiği yardım 5 milyon 518 bin li
radır YG bu da 30 civarında teşebbüse yapılmak 
suretiyle, her birisine ancak küçük birer katkı
dan öteye geçememiştir. 

Muhterem senatörler, Efes Oteli gibi bir ote
lin 94 milyon liraya mal okluğu - bugünkü de
ğeri bunun çok daha üzerindedir - Tarabya Ote
linin 100 milyon liraya mal olduğu vs yapıl
makta olan Şeraton Otelinin de 160 milyon li
ralık bir maliyet tahmini içerisinde bulunduğu 
bir memlekette 5 milyon liralık bir kredi deste
ğinin ne olabileceğini ve neyi halledebileceğini 
yüksek takdirlerinize t«rk ederim. 

Buna rağmen, bu beş milyon 518 bin liralık 
desteğe rağmen, memleketimizde aşağı - yukarı 
geçen senenin 29 bin yatağına 4 000 yataktan 
fasla, 4 988 yatak ilâve edilmiştir. Vasati ola
rak eğer beş bin yatak ilâve edildiğini kabul 
edersek, bu demektir ki, 5,5 milyon liralık bir 
kredi desteği ile 5 000 yatak hâsıl edilebilmek
tedir. Aşağı-yukarı beher yatak başına kredi 
katkısı 1 000 ilâ 1 100 lira olmaktadır. Bi
zim vasıflarımızın en aşağı seviyesindeki en 
aşağı sınıflardaki bir yatağın bile 20 000 lira
ya mal olduğu hesabedilirse, yari 1/20 nisbe-
tinde bir destekle dahi bir yatak hacminin hâ
sıl olmakta bulunmasını da, yine memleketin sa-
hibolduğu tabiî gücün, salıibolduğu tabiî potan
siyelin, bir sürükleme kabiliyeti olarak kabul 
edilmesi icabeder. 

Değerli konuşmacıların kıymetli mütalâala
rı arasında geçen, artık bugün orta tabakanın, 
orta ekonomik dilimin malı olmuş olan turizme 
hitabedebilmek için, kütle turizminin, mas tu
rizminin geliştirilmesi düşüncesi de Bakanlığı
mız tarafından ele alınmış ve bilhassa turistik 
merkezlerin muayyen yerlere teksifi suretiyle, 
bütün dünyada vâki olan bir tatbikata muvazi 
kılmak için, bu şekilde kompleksler tesisi fikri 
ele alınmış ve bunların içerisinde SİDE projesi 
geliştirilmiştir. Geçen sene burada bütçe görüş
meleri sırasında ela arz ve iaah ettiğimiz gibi, 
genç Türk mimarlarının kazandığı bir proje ha
len Bakanlığımız tarafından yürütülmekte ve 
tahmin ediyorum iki gün kadar önce de, bir 
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mütaakip çalışma için bu proje mimarları ile 
anlaşma yapılmış olarak, proje çalışmalarının 
derinleştirilmesi ve yatırım yapılmasına hasır 
hale getirilebilmesi için gerekli faaliyet göste
rilmektedir. Altyapıları için ilgili teknik daire
lerle koordinasyon haline getirilmiş ve lüzumlu 
altyapılar için ve aynı zamanda, Sayın Fevzi 
Halıcı arkadaşımın da değindiği, Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından yapılmakta olması gere
ken ilmî araştırmalar için, arkeolojik araştır
malar için, alâkalı idarelere baş vurulmuş ve 
onlarla işbirliği içerisine girilmiştir. Ayrıca, 
SİDE'nin Haşine ve orman arazileri dışında 
projelerinin kapsıyacağı arazinin tamamı da is
timlâk edilmek üaere işlemler neticelendirilmiş 
ve takdiri kıymet bedelleri mal sahipleri adma 
yatırılmış olmak suretiyle, geçtiğimiz bütçe dö
nemi içerisinde, bu istimlâklerin tahakkuku da 
teminat altına alınmıştır. Ayrıca, Bakanlığımız 
memleket turizminin sadece sahillere mahsur 
kalmaması, Orta - Anadolu'nun tabiat değerleri 
içerisinde, tarih değerleri içerisinde de, muay
yen turizm istasyonları, muayyen turizm uğrak
ları tesisi suretiyle, memleketin büyük bir kıs
mını bir yeknesaklık ve bir boşluk içerisinde bı
rakan ve netice itibariyle memleket turizmi için 
kısır bir unsur olmak istidadını taşıyan duru
mun giderilmesi maksadiyle, Orta - Anadolu ve 
Doğu - Anadolu turizm hareketlerine de önem 
vermiştir. 

Kapadokya - Nevşehir Bölgesi bu bakımdan 
önemle ele alınmış ve buraların etütleri bir 
italyan enstitüsüne, italyan teknik yardımı içe
risinde, Devletimize bir külfet tahmil etmeden 
veyahut pek az bir külfetini ancak kabul et
mek suretiyle yaptırclmalrtadır. ARTE ve 
TURCİKA isimli bu italyan enstitüsünün mey
dana getirdiği ve bugünlerde de isviçre 'de 
tanınmış bir kitalbevi tarafından basılacak 
olan eseri, memleketimiz için turistik ol
duğu kadar aynı zamanda ilmî olarak da bü
yük değer taşıyan bir doküman olacaktır. 

Yine yurdun turizm hareketleri itiba
riyle, bütünü şeklinde açılması düşüncesinin 
neticesi olarak, Doğu - Anadolu bölgemizde 
bir turizm bölge müdürlüğü tesis edilmiş, 
Diyarbakır'daki bu bölgenin etrafında, Van'
da, Adıyaman'da, Elâzığ'da, Urfa'da ve Sayın 
mek için, anahatlariyle memleket turizmi-

— İt 

0. H, P. sözcüsü arkadaşımızın ihmal edildiği
ni beyan buyurdukları, yine sayın muhalefet 
partisi memleketi olan Malatya'da bir turizm 
bürosu teşkil edilmiştir. 

Muhterem senatörler, yüklü programınız 
içerisinde samanınızı daha fazla israf etme
nin bu meselelerine değinip geçerken,, kısaca 
ileriye muzaf olarak bugün Türk turizminin 
karşı -karşıya bulunduğu bâzı problemlere 
de özetle değinmek istiyorum. Haddiazatm-
da sözlerimin, maruzatımın hemen başında 
belirttiğim gibi, Türkiye bugün sahibölduğıı 
potansiyelle orantılı bir «kabul etme» gü
cüne sahip değildir. Bu, Türkiye turizminin 
uzun vadeli problemidir ve beh&mehal Türki
ye büyük ölçüde yatırımlara girmek mecbu
riyetindedir. 

'Balkan turizmi ile Karadeniz turizminde 
önemli söz sahibi olmuş oldukları artık bir 
vakıa bulunan Bulgaristan ve Romanya ile 
rskabat edebilmek için istanbul ~ civarında 
behemahal büyük bir kompleks meydana ge
tirmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, muh
telif vesilelerle arz etmeye çalıştığımız gibi, is
tanbul gibi, dünyada 3 tane daha benzeri bulun-
mıyaeak olan bir büyük değer, bir büyük tarih 
hazinesi, bir büyük güzellikler manzumesi;, Bal
kan turizminin bir cazibe unsuru jlmamak 
haline gelecektir. Bugün, Bulgar turizm hare
ketinin Avrupa piyasalarında sattığı hizmetle
rin içerisinde bir cazibe elemanı olarak is
tanbul bulunmaktadır. 15 - 20 gününü Bulgar 
cahillerinde geçiren Avrupalı turist özellikle 
Doğu - Avrupa'nın mütevazı ekonomi kesi
minden gelen turist, programı içerisinde, bir 
İstanbul'unu eğer varsa, ancak bunu ka
bul etmiektedir. Bu da göstermektedir ki, 
bizim büyük bir değer taşıyan istanfeulumuz, 
yabancı memleketlerin turizmine hizme't et
mektedir. Bunu gidermek için behemehal is
tanbul civarında büyük turistik tesisler, bü
yük turistik kompleksler meydana getirmek 
mecburiyetindeyiz. 

Ayrıca, Türk turizminin bugün içinde bu
lunduğu aktüel kısa vadeli problemleri de 
vardır. Geçirdiğimiz senenin memleketimiz 
hesabına şanssız birtakım olaylarla dolu bu
lunması bu kötü tesirlerin silinmesi zarureti 
ile bizi karşı karşıya bırakmaktadır, önümüz-
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deki yılın kesif bir propaganda yılı olmak 
medburiyeti vardır. Yine bu düşünce ile 
Bütçe Karına Komisyonunda, Maliye ve Plân
lama temsilcilerüyÎG de mütalbik kalınmak su
retiyle, Bölüm 16.310 deki Yurdu va ulusu 
tanıtma giderlerimizden, 16.320 Reklâm ve 
propaganda giderlerimize 3 400 000 lira daha 
aktarılmak suretiyle bu ödeneğin 8 500 000 a 
baliğ olunması temin edilmiştir. Türk pa
rasının devalüe edilmiş değeri ile 580 000 
dolar tutan bu mablağa, geçtiğimiz bütçe 
içerisindeki tasarrufları da eklemek sure
tiyle, önümüzdeki kış reklâm kampanyam 
içerisinde 950 000 dolarlık bir reklâm ve pro
paganda plânı tanzim etmiş bulunmakta-yıa.-
önümüzdeki günlerde de Avrupa'da bir mer
kezde bütün temsilcilerimizle birlikte bu reklâm 
ve propaganda kampanyasının ve plânının en 
müessir şekilde işleyip neticeye ulaşmasının 
çarelerini araştırmak üzere bir toplantı yapa
cağız. Çünkü, bu geçtiğimiz turizm mevsimi 
içerisinde müşahedelerimiz o istikamette olmuş
tur ki, bugün tesislerimizin memleket potan
siyelini karşıüıyacak, daha doğrusu, memleket 
potansiyeline teveccüh edecek turizm hareke
tini karşılıyacak nisbette olmamasına rağmen, 
yer yer bâzı bölgelerde bdr kapasite ataletine 
raslanmıştır. Akdeniz sahillerinde bugün dün
yadaki, daha doğrusu, Akdeniz çevresindeki 
»bütün emsalleriyle rahat rahat rekabet edebi
lecek bölgelerimizde dahi turizm mevsiminin 
en ileri bulunduğu günlerde bile boş yatak va
kıasına rastlanılmıştır ki, bunun da giderilme
sinin bil' zaruret olarak idarenin önünde bu
lunduğu tarafımızca kahul edilmektedir. Bun
ların sebepleri içerisinde özellikle işletmecileri
mizin modern bir anlayıştan, bilinçli bir eko
nomik düşünceden mahrum oluşlarıdır. Bir 
araya getirmek, onların güçlerini birbirine ka
tıp müştereken kendi tesislerine, dolayısiyle 
memleket turizmine ve ekonomisine bir şey çe
kebilmek imkânlariyle onları hem alıştırmak, 
ıhem teçhiz etmek mecburiyetindeyiz. 

Bu sebepleldir ki, bu teşriî devre içerisinde 
Yüce Meclislere sevk edeceğimiz 6086 sayılı 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun reor-
ganüzasyonu içerisinde tesisleri bir zaruri bir
leşme ve bütünlemeye götürmek mecburiyetin
deyiz. Aksi takdirde, Hasır rekabet düşünce

leri içerisinde imkânlarını birbirine katıp hep
sine birden bir şeyler temin etmek düşüncesi 
yerine, imkânlarım yekdiğerinin eteğinden çe-
kercesine yekdiğerinin zararına kullanmak, 
netice itibariyle, memleket turizminin gerekti
ği faydayı teinin edememesine müncer olmak
tadır. 

Sayın C. H. P. Sözcüsü Sadık Artukmaç'ın, 
koordinasyonun lüzumuna ve halihazır Turizm 
Koordinasyon Kurulunun gerekli koordinasyo
nu temin edemediği görüşüne biz de katılırız. 
Ancak, Turizm Koordinasyon Kurulu 12209 sa
yılı bir Kararname ile sadece Çanakkale - Ba
lıkesir il hududunun denizle kesiştiği nokta
dan başlayıp, Antalya - içel il hududunun de
nizle kesiştiği noktaya kadar uzanan muayyen 
bir coğrafi bölgeyi içinde tutan ve bu muay
yen coğrafi bölge içerisindeki birtakım fizik
sel plânlamaları ve bu fiziksel plânlamalar ik
mal edilinceye kadar uyulması gereken mu
vakkat nizamı tesbit eden bir kararnamedir. 
Biz de aynen bakanlık olarak bunun ötesinde 
coğrafi bölge olarak bütün memleketi kapsıyan 
ve turizm endüstrisiyle ilgili ekonomik ve si
yasi bir koordinasyonun lüzumuna, siyasi der
ken meselâ bir içişleri Bakanlığının, bir Güm
rük ve Tekel Bakanlığının iştirakini kasdet-
mekteyiz, işbirliğinin lüzumuna kesin olarak 
inanmaktayız ve önümüzde sevk edeceğimiz 
kanunlar, özellikle 265 sayılı Teşkilât Kanu
nunun reorganizasyonu içerisinde bu imkânları 
hukukî hükümlerle temin etmeye gayret edece
ğiz. 

Turizm problemleri kısa vadeli olmadığı 
için, turizm gelirine fazla ümit bağlanmaması 
geldiği yolundaki sayın arkadaşımızın muhte
rem görüşüne de, biraz önce arz ettiğim ra
kamların çizdiği grafik istikametiyle, cevap 
vermek istiyorum. Bunu tekrar da olsa, bu 
noktadaki bir sualin ve tereddüdün karşılığı 
olması itibariyle arz edeceğim. 

1967 de 18 milyon, 1968 de 29 milyon, 1969 
da 46 milyon ve 1970 te 62 milyonu bulmuştur. 
O, istediği; anlayışlarına göredir, tekraren arz 
ediyorum; ispanya'nın da, italya'nın da tu
rizm endüstirisi ile uğraşan bütün memleket
lerin hesapları buna, bu anlayışa göre yapıl
maktadır. Mühim olan, muayyen bir anlayış 
içerisinde; muayyen ve sabit bir kritere göre 
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ıgelirân çizdiği istikamet, daha doğrusu gelir 
.grafiğinin gösterdiği açının dikliğidir. Yani 
/bir büyük istidaJdolarak biz bunu kabul edi
yoruz, yeterli değildir, fakat büyük bir isti
dadın işaretidir. 

Rehber yetiştirme konusunda muhteremi ar
kadaşımızın gtörüşü, bakanlığımız tarafından 
Ibir mesele olarak, bakanlığın cari hizmetleri 
olarak elimde bulundurulduğu bir konudur. 
Ancak, geçen ısene rehber derneklerinin; reh
ber artık ihtiyaçtan fazladır, vasıfsız birtakımı 
elemanların turizmin hizmetine girmesinin men
fi bir tesir hâsıl ettiğine dair bâzı ikazları üze
rine bir müddet ara verilmiştir, önümüzdeki ay
lar içerisinde tekrar böyle bir kursun tesisi dü
şünülmektedir. 

Yol haritası ve broşürler için geçtiğimiz se
ne içerisinde 4 3000 000 e baliğ olmuş tiraja 
karşılık, 5 milyondan fazla masraf yapılmıştır. 
Geçtiğimiz sene de yine muhterem arkadaşımız 
Sadık Artukmaç'm işaret ettikleri dış bürolar
da çekilen broşür sıkıntısı sebebiyle - arkaları
mız hatırlıyacakîardır - geçen sene burada bir 
ihaleler konusu mevzuubahsolmuş ve bu alanda 
çalışan matbaaların birbirleriyle rekabeti neti
cesi ihalelerle birtakım firmaların himaye edil
mek istendiği şeklindeki iddialar ortaya atılmış
tı. Geçen sene bunları izah etmiştik. Verilmiş 
olan tekliflerin birden çok daha fazla olması 
itibariyle bunun fiilen gerçekleşmemiş olduğu
nu, iddianın fiilen varidolmadığım, izah etmeye 
çalışmıştık. Bunun neticesinde bir tedbir, bir 
demokratik görüş ve düşünce neticesi olarak 
ihalelerin yapılmamış olması bizi bu hizmetten 
bir müddet mahrum etmiş ve kısa bir müddet 
de olsa, büroların tanıtıcı neşriyat sıkıntısı çek
melerine sebebiyet vermiştir. Ama, meselâ bir 
Karayolları haritası, ki en çok talebedilen bir 
dokümandır, aşağı - yukarı hiçbir zaman sıkın
tı konusu olmamıştır. Buçim elimizdeki, bastırıl
mış bulunan ve 10 Şubatta 3 - 4 bölgeye ait 
olanlarının da ikmaîiyle tamamlanacak olan, 
kolleksiyonumuzun 4 milyonu asmış bulunan ti
rajı ile rahat rahat bütün bir senenin ihtiyaç
larını karşılıyabiîecek durumdayız. 

Ayrıca, lütfedeceğiniz 16.310 daki 5 100 000 
liralık ödenekle de hemen aynı kalıplar ve ay
nı tashih edilmiş şekilleriyle aynı maketler üze
rinden neşriyata devam edip, önümüzdeki sene

ler hattâ 1972 senesi içerisinde de her hangi bir 
sıkıntının bahis konusu olmaması temin edile
cektir. Yani, verdiğiniz bu ödenekle 1972 sene
sinin ihtiyacı karşılanacaktır. 1971 senesinin 
tanıtıcı neşriyat ihtiyacı bu<ran için karşılanmış 
olarak depolarımızda mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Artukmaç 
geçer, seneki kıymetli mütalâalarında değindiği 
bir Papa broşürü konusunu bu sene yine tek
rarladılar. Papa broşürü, Türkiye'yi ziyaret et
miş olan Papa'mn bu ziyareti münasebetiyle, 
Meryem Ana evinin kutsallığını ve bu kutsallık 
gerçeğini Avrupa'ya, Hıristiyan âlemine bir ke
re de Papa'mn ziyaretiyle ispat etmek için ele 
alınmış olup hazırlanmış bulunan bir tanıtma 
dokümanıdır. Teşkilât Kanunumuzun 29 ncu 
maddesi, basla işlerinin özelliği, ihale konuları
nın dışında mütalâa edilmesi gerektiği itibariyle 
icabettiği zaman tek bir müessese ile dahi kar
şı karşıya gelip onunla istediği neşriyatı veya
hut istediği işi yaptırmak imkânını sağlamış 
bulunmaktadır. İşte bu madde hükmüne göre, 
bir matbaaya zamanın da darlığı itibariyle Pa
pa'mn, Meryam Ana'nm evini ziyaret etmiş ol
duğunun Hıristiyan âlemine bir isabet vasıtası 
olarak zamanında yetiştirmek, turizm mevsi
mine yetiştirmek için bir matbaa ile Teşkilât 
Kanununun verdiği bu 29 ncu maddedeki salâ
hiyete istinaden anlaşma yapılmış, adı geçen 
matbaa bu eseri 400 .bin Fransızca, 400 bin İtal
yanca, 200 bin de İngilizce, belki rakamlar de
ğişik olabilir, çünkü geçen sene izahatını arz et
tiğimiz bir konu olduğu ve daha evvelki senele
re râci bulunduğu cihetle dosyalarımız içinde 
mevcut değil. Yani sipariş verilmiş olan mal ta-
mamiyle basılmış olarak Devlete teslim edilmiş
tir. Ancak, 29 ncu maddenin bu tatbikatında 
Sayıştayca bir tereddüt hâsıl olması üzerine vi
ze edilmemiş ve bunun neticesi olarak mal Dev
letin hizmetine tevdi ve teslim edilmiş olması 
karşılığında, mesuliyeti deruhde ederek, verme 
imkânı varken bu Bakanlığımızca kabul edil
memiş ve alacaklının mahkemeye başvurması 
söylenmiştir. 287 bin liralık bu alacak karşılı-
ğmdaki malın idareye teslim edilmiş olmasına 
rağmen bugün mahkemededir ve Hazine bu ala
cak dolayısiyle dâva edilmektedir. Binaenaleyh, 
dâvayı kazanırlarsa haklarını alacakları da ta
biîdir. Muhterem arkadaşımızın değindiği bu 
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konu; tamamiyle ve her hangi bir ödeme yapıl- I 
madan Sayıştaym bu tereddüdünün hâsıl olma
sındandır. Karşılığındaki mal teslim alınmış ı 
ve her hangi bir ödeme yapılmadan, bir kuruş j 
ödenmeden adli makamlara tevdi edilmiş bulun- j 
maktadır. j 

. Yabancı reklâm firmalarına yaptırılan tanıt-
ma faaliyetleri iyi bir tatbikat olarak idaremiz- | 
ce mütlâa olunmadığı için terk edilmiştir ve 
böyle bir tatbikata da tekrar dönülmek niyetin
de değiliz. 

Bürolarımızı elemanla büyük ölçüde ikmâl 
etmiş bulunuyoruz, demin arz ettiğim gibi rek
lâm giderini geçen senelerin aşağı - yukarı üç 
misline çıkardık, geçirdiğimiz dezavantaj lı bir 
senenin tesirlerini silmek maksadiyle. Bu se
beplerle ve bu faktörler içerisinde tanıtma faa
liyetimizi münhasıran kendi elemanlarımızın 
direkt faaliyetleriyle yapmak düşüncesi içeri
sindeyiz. 

Basın - yaym Foto Film Merkezinin tekrar 
Turizm Bakanlığına alınması ise, adı geçen 
yeni teşkil edilmiş bakanlığımızın da, en az 
bizim bakanlığımız kadar, hizmete muhtacol-
ması itibariyle onu almaktansa kendi bünyemiz 
berisinde yeniden bir foto film merkezi tesisi 
suretiyle mütalâa olunmuş, bunun neticesinde 
de bir küçük ünite tesis edilmiş, kamaraman is
tihdam edilmiştir. Ancak, 657 sayılı Kanun im
kânları dardır, özel sektörde daha geniş im
kânlarla çalışmak fırsatını bulan bu elemanla
rın istihdam güçlüğüne rağmen bu şube geniş
letilerek ihtiyaca cevap verecek küçük bir üni
te halinde bu hizmetin yürütülmesine gayret 
edilecektir. Sayın arkadaşımızın işaret buyur
dukları husus yerindedir ve daha evvel de ida
remiz tarafından ele alınmıştır. 

«Dış bürolarda turistlere ilgi gösterilmediği 
görülmektedir.» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, dış bürolar olarak 
bizim dünyada 15 yerde temsilciliğimiz vardır. 
Hizmet için uzak diyarlara gönderdiğimiz bu 
arkadaşlarımızın hepsinin yapmakta olduğu gö
revin, her hangi bir katı düşünceyle veyahut 
taassubiyle, savunucusu olmayız. Ama, genel 
olarak, her hangi bir mahal ve mekân belirtil
meden de arkadaşlarımızın töhmet altında tu
tulmasını da, gene saym arkadaşım müsaade 
buyursunlar, kabul edemeyiz. Hizmettir; iyi 

gören olur, kötü gören olur, lâyikiyie yapan 
olur, yapamıyan olur. Bunların yekdiğerinden 
ayrılması, hangilerinin kendilerine verilen va
zifeyi lâyikiyie ifa edememiş olduğunun mü-
rakebe organının, teşriî organının sayın üyesi 
bulunan arkadaşımız veya arkadaşlarımız ta
rafından gerek murakabeye tabi tutulduğumuz 
bu görüşmelerde gerek münferiden teşkilâtımı
za, idaremize bildirilmek suretiyle tarafımızdan 
daha iyi hizmet imkânlarının araştırılacağı mu-
haikkaktır. iyi çalışan, iyi hizmet veren arka
daşlarımızı da gene takdir buyurmalarını biz de 
burada şükranla cevaplamak isteriz. 

Değerli arkadaşım, «altyapı noksandır» bu
yurdular. Altyapı esasen Türkiye turizminin 
temel meselesidir. Türkiye turizminin taşıdığı 
büyük potansiyele, büyük tarihî güce rağmen bu
günkü seviyesinde bulunmuş olması büyük ölçüde 
bir altyapı meselesidir. Bugün, vaJktiyle tarihte 
medeniyetlerin cereyan etmiş olduğu bölgelere 
henüz bir karayolu ile bile gitmek imkânına sa
hip değiliz. Bugün, Fethiye ile Kaş arasında 
yol yoktur. 3 bin sene evvel, 2 500 sene evvel 
onbinlerce kişilik tiyatroların bulunduğu bu 
belde de, bugün biz en basit bir karayolu mu
vasalası imkânından mahrum bulunursak bunu, 
ibuigühkü turizm seviyemizin işaret ettiği mâna
nın karşılığı olarak değerlendirmemiz gerekir. 

«G-ümrük memurlarının tutumu ve hudut 
kapılarındaki formalite» 

Muhterem arkadaşlarım; bu, aşağı - yukarı 
bütün dünyada turizmin bir meselesidir. Orta -
Doğu yolu üzerinde bulunmak ve Doğu ile Batı 
arasındaki iki değişik dünya arasındaki çeşitli 
ve değişik mahiyetlerde akımların güzergâhı ol
ması, Türkiye'yi birtakım tedbirlerle daima kar
şı karşıya tutmaktadır. Türkiye; çünkü, arz et
tiğim gibi tamamiyle değişik bir Doğu dünyası
nın, bir Asya Dünyasının Batı dünyasiyle bağ
lantısını teşkil etmekte ve faydalı olduğu kadar 
zararlı birtakım trafik, güzergâh olarak mecbu
ren coğrafî zaruret itibariyle, memleketimizi 
tercih etmektedir. 

Tibbî turizm, gene gerek Sadık Artuknıaç 
gerek Sayın Saraçoğlu'nun ve Fevzi Halıcı arka-

I daşlarımızın değindikleri Türkiye'nin sahiboldu-
ğu büyük bir potansiyel, büyük potansiyelin yine 
büyük ve önemli bir parçasıdır. Bir diğer öne-

I mi de bu alanın termal kaynakları itibariyle 
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Doğu'ya, Güney - Doğu'ya gidildikçe aşağı - yu
karı bu coğrafyanın, bu jeolojinin son hudut
larını teşkil etmemizdir. Bizden aşağıdaki ön 
Asyada, Güney - Batı Asya'da termal kaynak
lar hiç denecek kadar azdır ve Avrupa'daki, 
özellikle Almanyatâaki termal şehirlerin baş
lıca müşterilerinin de Orta - Doğu ülkelerinin 
halkları olduğu düşünülürse, onlara daha ya
kın ve daha ekonomik şartlar içerisinde bu hiz
metin arzı imkânlarına sahiholduğumuz yönün
den tıbbî turizm memleketimizde büyük bir 
ehemmiyet taşır. Ancak, tıbbî, turizm her tu
rizm alanında olduğu kadar hattâ onla
rın hepsinden de fazla büyük ölçüde yatı
rımlar istiyen, büyük ölçüde yatırımlarla an
cak bu turizmin talebini karsılıyabilir bir ta
biatta bulunmaktadır. 

«Turistik belgelerin verilmesinde gerekli iti
na gösterilmemiştir» yolundaki değerli arkada
şımızın mütalâası da belki birtakım misalleri 
içinde hakikat taşıyabilir. Ama, demin arz et
tiğim gibi, her hangi bir vakıa ve mâtufiyet be
lirtmeden her hangi bir şekilde genel olarak bü
tün verilen belgelerin bir istismar konusu, be
lediyelerin murakabesinden kaçmak için, bir 
masuniyet vasıtası olduğu şeklinde mütalâada 
bulunmak doğru olmasa gerektir. Eğer bunların 
içerisinde bu şekilde hareket edenler var ise, ki 
bunlar zaman zaman denetçilerimiz tarafından 
murakabe edilmekte hattâ belgelerinin iptal 
vakıalarına da sık sık raslanmaktadır. Bunun 
aksine hareket edenler varsa, demektir ki, bun
ların sahiboldukları imtiyazlardan mahrum kı
lınmaları mümkün olmakta ve vâki olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Artukmaç'-
m, turizm potansiyeline sahip, turizm önemlili
ğine sahip bölgelere Bakanlıkça yapılan yar
dımların gayri âdil ve partizanca dağıtıldığı 
yolundaki iddialarına cevap vermek istiyorum. 

Geçtiğimiz 1970 senesi içerisinde Sayın Hü
kümet Başkanının memleketi olan İsparta'nın 
Atabey ilçesine, turistik yardım derneğine ve 
belediyesine hiç bir şekilde yardım yapılmamış
tır, sayın arkadaşımızın bahis buyurdukları; 
geçen sene buralarda hesabını vermiş olduğu
muz 1969 senesine aittir. Biz geçen sene 1969 un 
hesaplarını, gene C. H. P. nin Sayın sözcüsü 
olarak kendilerinin de hazır bulunduğu, Senato 
birleşiminde verdik. Tekrar tekrar veririz. Bu

na mukabil Sayın C. H. P. lideri ismet İnönü'
nün memleketine niçin yardım yapılmadığına, 
bunu da partizanca tatbikatın bir örneği olarak 
kabul etmek lâzımgeldiğine ,-işaret buyurdular, 
değerli arkadaşımız. Burada, bir rakam arz 
arz edeceğim. Demin söylediğim gibi C. H. P. 
nin muhterem Genel Başkanının memleketinde, 
kendi kanaatlarmdan koalisyonlarda Turizm 
Bakanları dahi bulunduğu zaman düşünülme
miş bir konu, zamanımızda ele alınmış, Malat
ya Turizm Bürosu teşkili onaydan çıkmış, bu 
büro kiralanmıştır, hattâ memuru dahi tâyin 
edilmiştir, tefriş edilmektedir. Ayrıca, gene Ma
latya'ya turizm ve Tanıtma derneklerinde, yani 
partizanca bir tatbikat konusu olduğu arkada-
şımızca işaret buyrulan turizm ve tanıtma der
neklerine, geçmiş senelerden gelen yardım ra
kamını arz etmek isterim: 1964 senesinde Ma
latya'ya yapılan yardım sıfırdır ve aynı sene 
C. H. P. den bir arkadaşımız da koalisyon ka
nadında Turizm Bakanı olarak bulunmaktadır. 
1965 te, 1966 da 1987 de, 1963 de ve 1969 da 
hiç verilmemiştir, ilk defa geçen sene 15 bin lira 
verilmiştir. Bu da her hangi bir talep vâki ol
madan vermişizdir. Geçen sene Meclisde Bakan
lığımız Bütçesi görüşülürken Sayın Malatya 
Milletvekili Mustafa Kaftan, bu hususta bir 
görüşte bulunmuştur. 

Eğer dernekçe Bakanlığımıza bir talep vâki 
olursa bu yardımı yapacağımız belirtildiği halde 
her hangi bir talebolmamıştır. Bir talebolma-
masma rağmen turizm derneğine 15 000 lira
lık bir yardım Malatya için ayrılmıştır, belki de 
bunu alıp kullanmışlardır. 

Süîeymaniye Camiinin halıları da yine Saym 
Artukîiıaç arkadaşımızın geçen seneki değerli 
mütalâaları içerisinde yer almış veyahut Meclis
te C. H. P. sözcüsü değerli arkadaşımız tarafın
dan mevzuubahis edilmiş ve cevaplandırılmış 
bir konudur. Süîeymaniye Camiinin halılarını 
yenilemek kaydiyle verilmiş, o kaydın dışında 
da sarf edilmesi mümkün olmıyarak bu ödenek 
oraya tahsis edilmiştir. Süîeymaniye Camiinin 
turizmle ilgisini kabul etmiyen muhterem arka
daşımızın görüşlerine katılmanın da katiyen 
mümkün olmadığını burada belirtmek mecburi
yetindeyim. Süîeymaniye gibi Türk tarihinin 
iftihar âbidesi olan bir eseri Türkiye turizmi 
içerisinde bir unsur olarak, bir eleman olarak 
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mütalâa etmenin mantığını kendi kendime izah 
edemiyorum. 

Sayın Abdülkerim Saraçoğlu arkadaşımız da, 
deminden beri her vesile ile gerek kendi umumi 
maruzatımız gerek arkadaşlarımızın kıymetli 
mütalâalariyle temas ettikleri potansiyelimize, 
turizm potansiyelimize oranla turizm gelirleri
mizin istediğimiz seviyeyi bulamaması yönünde
dir ki, bu da arz ve izah etmeye çalıştığımız gibi, 
turizmin her şeyden evvel hattâ potansiyelden 
evvel, bir tesis meselesi, bir medenî imkânlar 
meselesi olduğu yolundaki bir gerçeği kabul et
mekle cevaplandırılabilir. 

Uzman elemanların istihdamı için 657 sayılı 
Personel Kanununun kayıtları dışında birtakım 
imkânlarla teçhis edilmemiz yolundaki arkadaşı
mızın görüş]erini de hizmetlerimize gösterilen, 
Perlâmentonun bir kadirşinaslığı olarak şükran
la karşılarız. 

Suriye ve Irak kapılarının isletilmesi, yine 
bugün memleketimizin turizm problemlerinden 
birisidir. Cizre ve Zaho köprülerinin de ikma-
liyle Irak'a açılan yolların, Doğu ile Batı ara
sında kolay kullanılır bir güzargâh teşkil etmesi 
memleketimiz turizmine büyük bir katgıda bu
lunacaktır. Bu sebepledir ki, Nusaybin'den iti
baren Sahur ve Midyat'ı dolaşarak Cizre'ye gi
den yolun güzergâhı değiştirilmiş veyahut o 
yol o kasabaların hizmetine terk edilmek sure
tiyle, ana yol olarak Doğu ile Batının eski ipek 
yolu tâbir edilen güzargâh üzerinden geçirilmesi 
suretiyle Nusaybin'den Cizre'ye doğrudan doğ
ruya yeniden bir yol açılması ele alınmış ve in
şaatının da büyük bir kısmı ikmal edilmiştir Yol 
inşaatının ikmâlinden sonra asfaltlanmasiyle, 
Cizre ve Zaho köprülerinin de ikmâl edilmiş bu-
lunmasiyle, kadim ipek yolu, tarihte Hindis
tan'dan Avrupa'ya giden yol tekrar ihya edil
miş, medenî vasıtaların kullanılımma salih ola
rak tekrar açılmış ve Türkiye turizminin transit 
hareketlerden büyük ölçüde istifade etmesini te
min eden çok kıymetli bir unsur olacaktır. 

Hasara uğrıyan arabaların çıkış kapısına ta
şınmak mecburiyetinden vareste tutulması sure
tiyle, esasen üzücü ve hattâ bazaıı bir felâketli 
hâdiseye duçar kalmış olan turistin bir de idari 
birtakım külfetlerle sıkılmaması, taciz ve bizar 
edilmemesi şeklindeki arkadaşımızın çok kıy
metli görüşü esasen bizim de Karma Bütçe Plân 
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Komisyonu raporunda ele alınmış olan ve son 
günlerde de tatbikatına taşlanılmış bulunan bir 
konumuzdur. 

Bundan birkaç gün evvel Nevşehir - Kırşehir 
arasında bir ingiliz ailesi ayni şekilde acı bir 

j trafik kazasına mâruz kalmış ve üç ferdi ölmüş 
idi. Bunu bir misâl olarak arz ediyorum, eski 
tatbikat değiştirilmiş ve çıkış kapışma taşınmak 
yerine bu felâketzede ailenin arabası Kayseri'-
doki resmî makamlara teslim edilmek suretiyle 
bu arkadaşımızın talebettiği tatbikat başlamış 
bulunmaktadır. 

Sayın Feyzi Halıcı Arkadaşımız da, kütle 
turizminin artık bugün dünyaca müsellem öne
mine temas buyurduktan sonra Akdeniz mem
leketlerini ziyaret eden turistlerin aşağı yu
karı % 1 inin "sadece bize geldiği şeklindeki mü
talâaları; bugün zaten bizim de çırpınıp var
mak gayesinde ve gayretinde olduğumuz bir 
hedefin tahakkuku sebebidir. Bugün Akdenize 
gelen turistler derken hâdiseyi küçümsememek 
lâzımdır. Yalnız Akdenize gelen turist aşağı yu
karı bütün Avrupa'nın turizm hareketinin - bu 
Karadeniz sahillerinde bir, iki merkezde teşek
kül etmiş hâdisenin dışında - bütün Avrupa tu
rizminin tamamını kapsamaktadır. 

Teşkilât Kanununun biran önce kanunlaşması 
I için gerekli reorganizasyon idaremizce ikmâl 

edilmek üzere olup önümüzdeki aylar içerisinde 
I Yüce Meclislerimize sevk edilecektir. 

Malâzgirt'in de yine aynı şekilde hem tari
himize yakışır, hem de Türkiye turizmi için bir 
büyük hâdise teşkil eder bir önem içerisinde 
cereyan etmesini biz de arzu etmekte, tabiatiy-
le arzu etmekte kalmayıp ilgili idarelerle işbir
liği içinde bulunmaktayız. 

I Sayın Gülek'in ispanya'nın 1,5 milyar dolar 
kazandığını, bizim ise gelir gider dengemiz ara
sında hâlâ aleyhte ve nakıs durumda bulundu-

I ğumuzu işaret eden görüşlerine cevaben arz et
mek isteriz ki, geçen seneden bu yana turizm 
ödeme dengemiz lehe dönmüştür. 1970 yılının 
ilk 10 ayının rakamlarını gerek ispanya'nın da 
kriterini teşkil eden OECD anlayışına, gerek-

I se Para Fonu anlayışına göre ayrı ayrı arz ede
ceğim, ki, bu her iki hesap tarzı içerisinde de 

I dengenin, ödeme dengesinin aleyhte bulunmadı-
I ğı, bilâkis lehe geçmiş olduğu görülecektir. 
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OECD anlayışına göre 10 aylık tatbikatın 
neticesindeki turizm dövizi girişi 54 400 bin 
dolardır. Bunda yolcu navlunu, ki yolcu nav
lununun turizm geliri olması, yani OECD he
saplarında olduğu gibi, bir turizm geliri olması 
en tabiî bir şeydir. Memleketimize gelen bir 
insanın bıraktığı döviz hesap edilirken gelmek 
için memlekete transfer edilen navlun bedelini 
turizm gelirleri içerisinde mütalâa etmemek ye
rinde bir düşünce değildir. Yani bu OECD an
layışına rağmen toplam gelir 54 400 bin, yine 
OECD anlayışına göre net gider 42 800 bindir. 
OECD rakamlarına, OECD hesaplarına göre 
net gelir fazlası on ay itibariyle 11 600 bin do
lardır. 

Navlun gelirleri ile yani bize nisbetle gelir, 
turiste nisbetle gider olarak navlun bedelleri, 
spor ve temaşa gruplarının seyahatleri, ki, OECD 
bunu dâhil etmekte, Milletlerarası Para Fonu 
anlayışında bunlar turizm gelirlerine dâhil edil
memektedir, buna rağmen dahi, Para Fonu an
layışına göre, bu temaşa gruplariyle, sportif 
faaliyetleri ve turistin navlun bedelini de hariç 
tutmak suretiyle yapacağımız hesapta 43 803 
ıbin dolar gelir, 42 696 bm dolar giderdir ki, 
buna nisbetle dahi, yani bu hesaba göre bile 
10 aylık hesap itibariyle 1 107 bin dolar lehte 
bulunmaktadır. Bu, belki fevkalâde bir şey de
ğil, belki memleketimizin taşıdığı tabiî güçlü 
mütenasip bir şey değil. Fakat herhalükârda 
hiç değilse içinde bulunduğumuz karamsarlı
ğın, olduğumuz nisbette olmamasının, olma
ması gerektiğinin bir işareti olarak arz etmek 
istiyorum. 

Turistin yeni yer araması dolayısiyle mem
leketimizin bir avantaj taşıdığı yolundaki gö
rüş; dünyayı bilen çok değerli arkadaşımızın 
hakikaten kıymetli ve üzerinde büyük bir has
sasiyetle istifade etmemiz gereken bir işareti
dir. Esasen hedefimiz de budur. Bugün Ak
deniz civarında, Side'de olduğu gibi kompleks
ler geliştirmek Turizm Koordinasyon Kurulu 
Kararnamesinde olduğu gibi birtakım avantaj
lar ve imtiyazlarla bu bölge turizmini kalkın
dırmak istiyorsak bu Akdeniz turizminin ya
vaş yavaş batıdan doğuya akan hareketini de 
bilmek düşiüıcesiyîedir. 

italyanların vaktiyle Yunanistan'a akan tu
rizm hareketini baltalamak yoluna girdiklerini,. 

fakat bilâhara bundan vazgeçip bunun müşte
rek faydası şuuruna vardıklarını da yine geçen 
senelerden beri bizim kendi düşüncemiz içeri
sinde, turizm alanında bir nevi coğrafi 
entegrasyonun lüzumuna işaret ederek değindi
ğimiz ve savunduğumuz bir konudur. 

Dün, italya'nın Yunanistan için yaptığını 
bugün Yunanistan Türkiye için yapmaktadır. 
Kendisine kadar gelen hareketi kendisinden öte
ye, kendisinden Doğuya geçirtmemek için dost
luğa ve hattâ ittifak anlayışı ile telif edici öl
çülerle yakışmıyacak ibirtakım hareketlerle 
memleket turizmini baltalamak yolunda faali
yetlerde bulunulduğu da tarafımızdan Yüce 
Meclise ifade edilmek zaruretinde bulunulan 
bir hakikattir. 

Tıpkı tesislerin, demin arz ve izah etmeye 
gayret ettiğim gibi, yan yana bulunan tesisle
rin menfaatlerinin birleşmelerinde olduğu gibi 
komşu memleketlerin de turizm potansiyellerini 
birleştirmelerinde menfaat vardır. Bunu eğer 
(bir misalle arz etmeye gayret edersek, dünya
nın uzak bir bölgesinden yalnız Bulgaristan'ı 
görmeye kimse gelmez. Veyahut Bulgaristan'a 
kadar gelmişken oradan Romanya'yı, Türkiye'
yi, Yunanistan'ı ve Yugoslavya'yı da görmüş ol
mak, ihtiyar etmiş olduğu masrafa cüzi bir kı
sım ilâvesiyle görmek arzusunda bulunduğu 
memleketlere birtakım yenilerini ilâve etmek, 
tabiatiyle turistin hem düşünce tarzına, hem de 
ekonomik anlayışına daha uygun düşer.. 

Bu itibarladır ki, tesislerin birbirleriyle bir
leşmek zarureti gibi, komşu memleketlerin de 
birbirleriyle bir anlaşın içinde, bir tamamlama 
düşüncesi ve şuuru işerisine girmelerin
de turizm yönünden fayda ve hattâ zaruret 
vardır. Çünkü, turistin bu haleti ruhiyesi ve bu 
ekonomik düşünce tarzı «bir masrafla mümkün 
olduğu, kadar fazla yer görmek» düşüncesi ve 
temayülü, turistik üniteleri yekdiğeri ile reka
bete, yekdiğerini ifnaya değil, birleşmeye sevk 
etmelidir. 

Diğer ekonomik alanlarda, sınai alanlarda, 
ticari alanlardaki rekabet düşüncesi, turizmde 
tamamiyle tersine dönmektedir. Bir mal Türki
ye'den alınabilir, Yugoslavya'dan alınabilir, bu
nun arasında rekabet olabilir. Fakat, turizmde 
öyle değildir. Bulgaristan'a gelen Türkiye'ye de 
gelir. İngiltere'den kalkıp Türkiye'ye gelmiş 
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iken, Bulgaristan'ı da eğer görecekse, bu Tür
kiye'nin de cazibesini artırıcı bir unsurdur. Ye
ni, diğer ekonomik kesimlerle, diğer ekonomik 
alanlarla, turizm endüstrisinin arz ettiği büyük 
ve önemli farklılık vardır. 

CEMAL YILDIRIM (İstanbul) — Sayın Ba
kana soru soracağız. Acaba 5 dakika bırakacak
lar mı? 

BAŞKAN" — Sayın Yıldırım, bakanların ce
vap haklan da dâhil 1,5 saat konuşma müddet
leri vardır. Sayın Bakan saat 10,46 da söze baş
ladılar. Bu itibarla münasip bir zaman sonra 
kendilerine bu hususu da hatırlatacağım. Kaldı 
ki, şaihıslan adına konuşmıyan arkadaşlanmız 
sonradan gelmişlerdir. Bunlann konuşma hakla-
n da vardır. Bu vesile ile Sayın Bakan zatıâli-
lerine de bu hususu arz etmiş oluyorum. Süreniz 
25 dakika kaldı. Vereceğiniz cevaplan da der
piş buyurarak 25 dakikanızı lütfen istimal edi
niz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, lütfettiğiniz bu 25 dakikaya da ihtiyaç 
duymadan esasen maruzatımı tamamlamış bulu
nuyorum efendim. Dermeyan edilmiş bulunan 
kıymetli mütalâalara verdiğimiz, verebileceği-
uniz cevapları aşağı - yukarı ikmal etmiş olarak 
mâruzâtımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Bir de, yine Saym Gülek tarafından değini
len Arap memleketleri ile münasebet konusu da 
idaremizce önemli bir mevzu olarak ele alın
mıştır. Ve bugünlerde arkadaşlanmız tarafın
dan hazırlıklan ikmal edilmekte bulunan, mün
hasıran Arap memleketlerine hitabeden bir bro
şürün ikmali, gerçekleşmek üzeredir. Önümüz
deki günlerde bunu da ihaleye çıkarıp baskıya 
vereceğiz, Bu vesile ile aynca bir konuya daha 
değinerek geçmek istiyorum. 

Önümüzdeki günlerde, Mart ayı içerisinde 
müsteşar muavini arkadaşımızı da Beyrut büro
su müdürü bulunan arkadaşımızla birlikte Orta -
Doğu bölgesinde bu maksatla bir hizmet gezisi
ne gönderip, buradaki mevcut potansiyeli, özel
likle körfez bölgesinde Avrupalı misyonun da 
büyük bir önem taşıdığı körfez bölgesinin de 
turizm hareketlerimizin girmesini teminen böy
le bir düşüncenin içerisinde bulunmaktayız. 

Arap memleketlerinden gelen turistlerin 
memleketimizde istedikleri rahatı ve huzuru bu-
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lamadıklannı, basın mensupları tarafından ken
di alışkanlıktan, arzuları hilâfına rahatsız edil
dikleri için Yunanistan'ı tercih ettikleri şeklin
deki, Sayın Gülek tarafından beyan buyurulan 
düşünce, gerçekler içerisinde, gerçek payı taşı
yan bir hâdise olarak mütalâa olunmalıdır. 

Hiçbir zaman şikâyetçisi olmayı düşünmedi
ğimiz basın özgürlüğümüzün, bâzı arkadaşlar, 
bâzı genç gazeteci arkadaşlar tarafından, değer
li arkadaşımızın işaret buyurdukları gibi mem
leket menfaatleri mütalâa edilmeden, vâki olan 
tatbikatlan, vâki olan yayınlan dolayısiyle bu
nun zararını gördüğümüz bir vakıadır. 

Ağustos ayında henüz memlekette kolera 
yokken, bir kolera salgını haberinin yayılmış ol
ması, Ege depremini, Gediz depremini takiibeden 
günlerde memleketimizde yüzlerce sene evvel ar
tık kaybolmuş olduğu şayanı şükran bir hâdise 
bulunan vebanın tekrar bir salgın halinde baş
lamış olduğunun beyan edilmesi; Türk turizmi
ne, geçtiğimiz sene içerisinde şanssız bir dönem 
yaşatmıştır. 

Ama, ne yapacaksınız ki, Büyük Atatürk'ün 
İstanbul Gazeteciler Cemiyetinin holünde mev
cut bulunan büstünün altında da yazılı olduğu 
gibi, basın hürriyetinden doğan birtakım aksak
lıkları gidermenin en iyi ve en müessir yolunun 
yine basın hürriyeti olduğuna inanarak bu kıy
metli organın memleket menfaatlerine, memle
ketin her ölçüde yaranna işlemesini ve bu yön
de işlerken birtakım ufak, tefek hâdiselerle, de
min arz ettiğimiz misalde olduğu gibi, memleket 
menfaatlerine zarar verecek halleri ve şartları 
kendiliğinden bulup kabul etmesi temennisi ile 
yetineceğiz. 

Ben, burada Yüce Senatoya, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı adına mâruzâtımı saygılanmla 
tamamlamış buluyor ve kıymetli arkadaşlanmız 
zm cevaplarına âmâde olduğumu tekraren arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki değerli arka
daşımız daha konuşacaktır. Sayın Cemal Yıldı-
run'ın da sorulan vardır. Onlara her halde ce
vap vermek üzere lütfen teşekkürlerinizi ifade 
ederek kürsüyü arkadaşlanmıza verelim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. (Alkışlar) 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayın arkadaşlarım, vakıa 6 kişi konulmamış
tır. Şimdi konuşacak olan arkadaşlarımın kim 
olduğunu bile bilmiyorum. Ama, bir olumsuz 
gelenek yaratmak istidadındayız. Madem ki, söz 
haMarı geldiği zaman burada yoklardı, konuşa-
mamışlardı, kanaatlerini soru halinde yerlerin
den intikal ettirsinler. Böyle bir gelenek doğ
masın. Sayın Bakan sözcüleri dinledi, cevapları
nı arz etti, maruzatını tamamladı. Arkadaşları
mızın sual hakkı var. Sual sorsunlar cevap al
sınlar. Ben, bu sonradan, zamanında bulunmı-
yan arkadaşlara söz verilmesinin aleyhindeyim. 
Gelenek de doğmasın, tüzükte de yeri olacağını 
sanmıyorum. 

Saygılarımı arz ederim. («Doğru» sesleri) 

BAŞKAN" — Değerli arkadaşlarım, Başkan
lık da bidayeten aynı kanıda idi. Sonradan ge
len arkadaşIlariTCiıza soru ile bu hakkınızı isti
mal edin, dedim. Israr ettiler. Yüce Senatonun 
bildiği gibi, gayet kısa arz ediyorum. Söz, usu
lün 56 ncı maddesi gereğince isteyiş sırasına 
göre kaydedilir ve bu sıra dâhilinde konuşulur. 
Simidi, burada bulunm'ak, Bütçe bitmeden evvel 
söz hakkını israf etmemek icabeder. Mamafih, 
bir usul teklifi sevk edilmiştir. Bütçe de özel 
bir usuilü müzakere takibediliyor, bu usulü mü
zakereye ilişkin Sayın Karavelioğlu'nun teklifi 
üzerinde konuşmak istiyen var mı kısaca? 

edilen usulün devam ettirilmesi, yeni bir gele
neğe yol açılmaması lâzımdır. Değişiklik zaten 
dün bize bildirilmiştir. Hepimiz biliyoruz. Bildi
ğimize göre konuşmak istiyen arkadaşların kim 
olduğunu bilmiyorum gelmeleri lâzımdır. Gel
mediklerine göre, konuşma haklarının kalmamış 
ve müzakerenin sona ermiş bulunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bütçe mü
zakerelerinde özel bir usulü müzakere kabul 
edilmiştir. Ve hattâ, tüzüğün açık hükümlerine 
aykırı, danışıma kurulu kararı da kabul edil
miştir. Meselâ, Hükümet, komisyon ve grup söz
cülerinin konuşmaları bir tahdide tabi olmadı
ğı halde, Danışma Kurulu Kar&rının, Yüce Ge
nel Kurul tarafından kabul edilen hükmüne gö
re, tahdide tabi tutulmuştur. Bu itibarla Sayın 
Karaveflioğlu'ımn teklifinin aleyhinde konuşma 
olmuştur. Genel Kurulun oylarına sunuyorum. 

Teklifi yani, sırasında bulunmıyan arkadaş
ların, sayın bakanların izahlarından sonra tek
rar konuşma hakları olmadığına ve soru ile ye-
tinilmesini hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. 

Sorulara cevap vermek üzere buyurunuz Sa
yın Bakan. 

Sorunuz olacak mı Sayın Dikeeligil? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Ben za
ten son sözü istemiştim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sorum var, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Cemal Yıldırım, evvelâ zatı-

âlinizin efendim. 

CEMAL YILDIRIM (İstanbul) — Benim Sa
yın Bakandan üç sorum var, 1 nci sorum, Sayın 
Bakan, 1970 turizm giderlerinin 62 milyon dola
ra varacağını ifade ettiler. Bu artış turizm ade
dinin artmasından mı, yoksa devalüasyon dol'a-
yısiyle dövizlerin bankalarda bozdurulması su
retiyle mi meydana gelmiştir? Yani bu sene ge
len turist adedi nedir? Geçen seneye nazaran 
mukayesesi nedir? Düzenli bir artış var mıdır? 
Birinci sorum bu. İkinci sorum şu : 

BAŞKAN — Sayın Bakan hepsine beraber 
mi cevap vereceksiniz, nasıl arzu ediyorsunuz 
efendim? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Aleyhte 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Biliyorsu

nuz, Orman Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı yer 
değiştirdi. Birçok arkadaşlarımız bu değişiklik
ten haberdar olamadılar. Bu bakımdan bu deği
şiklik sebebiyile Turizm Bakanlığının 3 ncü sı
rada olduğu zannedilerek zamanında gelemedik. 
Yoksa devam eden usul bakımından bir sakınca 
olmasa gerek. Yalnız yine Tüzüğümüzün 56 ncı 
maddesince konu devam ettiği sürece diğer ko
nularda olduğu gibi söz hakkı kaybolmaz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Lehinde 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, Sayın Karavelioğlu'nun teklifine işti
rak etmekteyim. Senato konuşmaları için kabuH 
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TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Urfa Milletvekili) — Ayrı 
ayrı cevap verirsem daha kolay olur Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. Yalnız 22 daki
kanızın mevcudolduğunu hatırlatmak isterim, 
Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Cemal Yıl
dırım tarafından bahsedilen bu sorunun, öyle 
anlıyoruz ki, maksadı, yani, turizm dövizlerin-
deki bu artışın sebebi gerçek bir artış olmak
tan ziyade devalüasyon dolayisiyle şimdiye ka
dar resmî mercilere götürülmiyen dövizlerin, 
artık bundan böyle resmî mercilerde bozdurul
ması suretiyle vâki bir artış olabileceği yolun
daki düşüncelerinin tereddütlerinin ifadeleridir. 
Tereddütlerinde haklıdırlar. Yani şu bakımdan 
haklıdırlar M; eğer turist sayısında artış olma
yıp, sadece dövizde artış olsa idi haklı olurlardı. 
Kendilerine hemen cevaben arz etmek isteriz ki; 
turist gelişinde bu sene, nüfus sayımı dolayisiy
le İstatistik Enstitüsünün henüz tam rakamları 
verememiş olmasına rağmen, hudut kapıların
dan alman bilgiye göre, 720 bini aşmıştır. Ve ge
çen seneye nisbetle 160 bin kadar bir artış gös
termiştir. 

CEMAL YILDIRIM (İstanbul) — Güney 
sahillerimiz Türkijye'nin tarihî bakımından, 
tabiat bakımından en güzel yerleridir. Kara
yollarının henüz, har yere ulaşamadığı da 
malûmdur. Denizyolu ile oraya gl'dilmeklte-
dir. Fakat yer bulmak, gemi bulmak imkân
sızdır. Gerek içten ve gerekse dıştan gelen
ler yer bulamamaktadırlar. Ulaştırma Bakan
lığı ile bu mühim kionu üzerinde bir çalışma
lar^ bir plânlamaları var mıdır? Gerekirse 
kendi kaynaklarından, Denizcilik Bankası
nın da yardımı ile kamarası- bulunan yolcu 
gemisi 'tedariki veya büyük miotorlar - Yu
nanlılar bunu yapıyorlar. - gibi daha küçük 
masraflı tedbirleri düşünüyorlar mı, plânlı
yorlar mı, konuşuyorlar mı? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Gün-y sa
hillerimizin, turizmimiz içersinde büyük bir 
yer taşımasına mukabil, deniz ulaşımı bakı
mından istenilen seviyeye erişmemiş olduğu 

— 2? 

1 . 2 . 1971 0 : 1 

bir vakıadır. Bu da, yalnız turizmin değil, 
memleket olarak tbpyekûn içinde bulundu
ğumuz bir problemdir, ilgili dairelerle gerekli 
görüşmeler zaman zaman ve hattâ sık sık 
yapılmaktadır. Koordinasyon imkânları araş
tırılmaktadır. Ancak, Türkiye sahillerinin 
uzunluğu, bilhassa Güney sahillerine olan 
mesafenin uzunluğu, karayolu ulaşımının ve 
teknoloj isinin büyük gelişme göstermesi kar
şısında, ekonomik olarak büyük ölçüde ula
şım sektörüne yerleşmesi neticesinde bugün 
İstanbul'la - iskenderun'un, İstanbul'la - Mer
sin'in artık deniz bağlantısı ekonomik öne
mini tamamiyle kaybetmiştir. Yunanistan 1da 
şartlar değişiktir. Yunanistan'ın deniz gü
cünü artırmasının bir mevburiyet sonucu ol
duğunu kabul etmemiz gerekir. Çünkü, Yu
nanistan'ın ülkesinin büyük bir kışını adalar 
halinde serpilmiştir. Ve karayolu bağlantılı 
mümkün değildir. Adalara, Rodos'a hattâ 
Kıbrıs'a kadar Yunanistan gemi ile gitmek 
mecburiyetindedir ve bu zorunluk ve ihtiya
cın neticesi olarak bugün Avrupa'da sayılı 
bir deniz filosuna sahibolmuştur. Ancak, 
Türkiye Mersin'e sadece denizden gitmek mec
buriyetinde değildir. Karayolu ulaşımının, 
denin de arz ettiğim gilbi, bugünkü tekno
lojik ve ekonomik •gelişmesi ve büyük ilerle
me kaydetmesi neticesinde iş Yunanistan'da 
olduğu gilbi ekonomik; ve zaruret yönünü 
tamamiyle kaybetmiş, tamamiyle turistik 
mahiyette ve onun şartlarını sadece toplıya-
bilmek durumunda kalmıştır ki, bu da baş-
lıibaşına ekonomik olmaktan çıkmaktadır. Ve 
Türkiye gilbi sahil şeridi dünyanın aşağı 
vukarı en ĝ eniş memleketlerinden birisi olan 
'Memleketimizde karayolu bağlantısının ye
rine ikame edilecek seviyede bir denizyolu 
ulaşımının yerleştirilmesi ekonomik olarak ka
bul edilmemektedir. Ve bu da arz edeyim, 
Ege turizminde aleyhimize büyük bir faktör 
olarak (işlemektedir. Ama ne yazık ki, bu 
bahsettiğim eknomik sebepler dolayisiyle bun
dan büyük ölçüde kaçınmak da mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim,, üçüncü so
runuz. 

CEMAL YILDIRIM (istanbul) — Denizci
lik Bankası ile temas edilirse, genişletmek im
kânları vardır, mümkündür. 
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Üçüncü sorum, bu turistik tarifesi bulunan 
yerler, gerek memleketin yerlisini, gerekse 
turisti soymaktadırlar. Hiçbir kontrol yoktur. 
Belediyeler kontrol yapamamaktadırlar. İstan
bul'da bir Kumburgaz var, motorları ile, plaj
ları ile büyük bir tesis haline gelmiştir. Fakat 
astronomik fiyatlar alıp, yürümektedir. Sizin 
kontrol sisteminiz bunların üzerinde teksif edil
miş midir? Turistik tesislerde. Şimdiye kadar 
tarifesine uymıyan veya fazla fiyat alan mem
leket çapında kaç müesseseyi kapattınız? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Turistik mü
esseseler üzerinde kontrol ve murakabe mese
lesine değinen arkadaşıma cevaben ara; etmek 
isteriz : 

Bunlar üzerinde murakabemin vardır vs ya
pılmaktadır. Bunların içerisinde belgeleri iptal 
edilenler de vardır. Aşağı - yukarı bundan bir 
hafta kadar evvel istanbul'un en büyük gazi
nolarından birisinin belgesi, sayın arkadaşımı
zın haklı olarak şikâyet ettikleri bu hususlar 
neticesinde, iptal edilmiştir. Bütün turistik mü
esseselere şâmil olmak üzere yaygın bir dene
tim sistemi esasen Bakanlığımızın da tir prob
lemidir. Geçen sene Mayıs aylarında ancak 
Yüce Meclislerden geçirip, ilâve edebildikleri
mizle birlikte bütün denetici kadrocu sadece 14 
kişidir. Altı tane eskiden vardı, geçen sene 265 
sayılı Kanunu tadil eden ve o samana kadar bu 
şekilde eleman istihdamından idareyi mahrum 
tutan hükümlerin kaldırılması ile yeni alman 
kadrolarla 8 arkadaşın daha istihdam edilmesi 
kararlaştırılmıştır ki, bunun dahi yetersiz oldu
ğunu kabul ediyoruz. Ama burada gayet iyi 
hatırlıyoruz ve hatırlanacaktır ki, bu 8 tane 
kadroyu alabilmek için Yüce Senatoda üç ve
ya dört kere kürsüye çıkıp, değerli arkadaşla
rımızı ikna etmek mecburiyetini hissetmiştik. 

Turistik mueseseîenn daha ziyade eğlence 
yeri mahiyetinde olan yani, çalgılı gazino, lo
kanta ve gece kulübü şeklindeki müesseselerin 
daimî olarak murakabesini esasen idare olarak 
tatbikat içerisinde tutmaktayız. Fakat, bu şe
kildeki müesseselerden pek az şikâyet Bakanlı
ğa intikal etmektedir. Gidilip oturulan yerler
de umumiyetle mâruz kalınan haksızlıklar muh
telif vesilelerle yanlarında misafir bulunması, 
yanlarında hanım misafir bulunması gibi birta-
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kını sebeplerle bu şikâyetler çoğu zaman bize 
intikal etmemekte, ettiği zaman da hassasiyetle 
takibedilmektedir. Ye geçen sene de iptal edi
len belgelerin sayısı bir bayii olmuştur. Hattâ 
bunların kredileri de muacceliyet kesbettirile-
rek kendilerinden tahsil edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin öztürk, buyu
run efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan birkaç sorum olacak. Yal
nız müsaade buyıırulursa, zaman kaybını önle
me bakımından sorularımın hepsini sorayım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, lütfedin. 
HÜSEYİN öSTÜBE (Oivas) — İkinci Beş 

Yıllık Kalkınma Plânında 1972 yılında yurdu
muza geleoek olan turist sayısının 1,5 milyonu 
bulması hesabedilerek kabul edilmiştir. Oysa 
geçmiş yıllar da nazara alınarak incelenecek 
olursa, gittikçe artan bir turist gelmediği anla
şılıyor. 1872 yılında 1,5 milyona ulaşacağı Be§ 
Yıllık Kalkınma Plânmm hesapları içerisinde
dir. 1970 yıîmda 400 binin üzerinde bir turist 
gelmiştir. Bu Sayın Bakanın da söylediğine 
ve aşağı yukarı verilen rakamlara göre 720 bin 
turist geldiği söyleniyor. Halbuki, İstatistik 
Enstitüsünün Ağustos sonlarına kadar tesbit et
tiği rakamlara göre 400 bini asmamıştır. Poks 
rakamlarına göre 711 bin olduğu söylenmekte
dir. Şimdi, bu durum; plân hedeflerine ulaşa
madığımızı göstermektedir. Tabiî ki. bunun se
bepleri vardır, Sayın Bakandan bunu rica edi
yorum, 

ikincisi, Türkiye'nin zenginliklerinin heba 
edilmesinin sebebi, sanırım ki, turistik yerleri
mizin değerlendirilmemiş olmasındandır. Bulga
ristan ve Yunanistan gibi Turizm Bakanlığının 
buna önem vermemiş olmasında ileri gelmekte
dir. Bulgaristan bugün 2,5 milyon turist kabul 
etmiş ve plan hedeflerini aşmış bulunmaktadır. 
Şimdi 1971 yılı turizm mevsimi çoktan başla
mıştır. Propaganda yönünden birçok noksanlık
larımın vardır. Sayın Bakan, bu yönden ne gi
bi bir duruma geçmiştir, bu büyük turist şirket
leri ile bir anlaşma olmuş mudur? 

Sahillerimizi bu yaz gördüm, paylaşılmış 
durumdadır, yerli ve yabancı ve bir de banka
larımız tarafından. Halkımızın denişe gireceği 
bir sayfiye yeri de kalmamaktadır. Bunun için 
bir tedbir düşünülüyor mu? 
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Fakir halkın da deniz sahillerimizden fayda
lanabilmesi için halk kampları kurulması düşü
nülüyor mu? 

Diğer bir-nokta da tarihî eserlerimizin he
ba edilmesidir. Bunlardan bir tane örnek 
vermek isterim; Side'de Romalılardan kalma 
bir hamam vardır. Bu hamamda, gittiğimiz 
zaman gördük, üç başı olan bir erkek heykel 
varldır. Bunlardan bir tanesini müzenin ka
pısının önünde bulduk. Bir tanesini taşların 
altımdan çıkardılar, üçüncüsünü de iki üç kişi 
arıyorlardı, denizin içinde buldular ve zorla 
çıkardılar. Şimdi bu kadar değer verilen bu 
tarihî kıymetlerin bu şekilde heba edilmesinin 
önüne geçmek için sayın Bakan ne gibi bir ça
lışmanın içine girmek istiyorlar? 

Kolera salgını lokal bir yerde çıkmasına 
rağmen, bütün Türkiye'ye yaygın olarak gös
terildi, komşu memleketler tarafımdan. İM 
komşu ülke olan Yunanistan ve Bulgaristan'ın 
düşmanca hareketleri neticesi hudutlardan ge
çilmesi yasak edildi. Gerek turistik bakımdan 
ve gerekse ihracatımız bakımından büyük ak
saklıklar meydana geldi. Turizm Bakanlığı bu 
olay karşısında bakanlık olarak bunu giderici 
ne gibi tedbirler almıştır? Türkiye'ye büyük 
zarar veren bu hareketi, Türkiye çapında gös
termenin meydana getirdiği turistik ve ekono
mik hataları önlemek için ne gibi bir çalışma
nın içerisinde bulunmuşlardır? 

Dış gezilerimiz münasebetiyle bir ara Şan-
zelize'ye de uğradık. Burada bir tablo vardır. 
Bu resimde bir ot yığını, iki tane inek, ve bir 
de at mı, affedersiniz, eşek mi olduğu belli 
olmııyan bir resim ve yan tarafımda da cami 
ve yanında bir sarıklı hoca var. Gittiğimizde 
de Parlâmento üyeleri dahi «Neden bu tablo 
burada?» diye sormuşlardı. Görülüyor ki, bir 
propaganda dış memleketlerde yoktur. Onun 
için buralara gönderilecek arkadaşların çok 
tiyi seçilmesi lâzımdır. Bunun için sayın Bakan 
ne düşünüyor? 

BAŞKAN — Başka sorularınız varisa lûitfen 
(sorunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Benim soru
lanım bitti efenidim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın öztürk'ün 
tevcih buyurduğu soruların bir kısmına genel 
açıklamalarınız sırasında cevap vermiş bulu-
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nuyorsunuz. Arzu ederseniz yazılı cevap da 
verebilirsiniz. Takdir zatıâlinizin efendim. Yal
nız 10 dakikalık vaktiniz var. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Genel mâ
ruzâtımızın dışında da Sayın öztürk'ün bâzı 
suallerine cevap vermek istiyorum. 10 daki
kalık zamanımızın da tamamını bile' kullan
madan bunları ifade edebileceğimiz kanaatin
deyim. 

ikinci Beş Yıllık Plânın 1972 yılındaki he
defi 1 milyon 500 bin turist olarak öngörülmüş
tür. Henüz 1970 senesmdeyiz ve rakam geçen 
sene 480 binden bu sene 720 bin 518 e ulaşmış
tır. Yani, bu sene bulmuş olduğumuz rakam 
720 bin 518 dir. Bu 720 bin 518 lik rakamı, ile
risi için ve hem de deminden beri arz etmeye 
gayret ettiğimiz 1.970 senesinin, sayın soru 
sahibinin de kabul ettiği birtakım dezavan
tajlara rağmen, ulaşılmış bir rakam, yine ile
ride 2 senelik bir zaman içerisinde aşağı - yu
karı yaklaşılabilecek, tahakkuk ettirilebilecek 
bir rakam olarak kabul etmek durumundayız. 
Yani, 1972 senesi için bu 1,5 milyon turist sa
yısındaki rakamdan, bu seneki bütün talihsiz
liklere rağmen, ümidimizi kesmiş değiliz. 

«Türkiye'nin turizm değerlerinin heba edil
mesi şeklinde» muhterem arkadaşımızın müta
lâalarını burada Turizm Bakanlığı olarak ce
vaplandırmak durumunda değiliz. Yani, tarihî 
eserlerin açılması, restorasyonu ve muhafazası 
yüksek malûmları olduğu üzere Millî Eğitim 
Bakanlığının vazifeleri içerisindedir. Mesuliyet 
müşterektir, ama bu mesuliyeti kendi görevinin 
özellikleri, detayları içerisinde cevaplandıra
cak Millî Eğitim Bakanlığına mensup arkadaş
larımızdan bu sorunun sorulması gerekir. 

Geçirdiğimiz senenin birtakım dezavantajı
nı telâfi etmek içindir ki, yukarıda arz etti
ğim gibi, önümüzdeki sene için - Sayın öz-
türk o sıralarda yoklardı - 650 000 dolarlık bir 
reklâm kampanyası plânı hazırladık ve bunun 
da 650 000 dolarını 1971 bütçesi içerisinden, 
mütebaki kısmını da geçmekte olduğumuz 
1970 bütçesi içerisinden tertibettdk ve 125 000 
dolarını da bundan 15 - 20 gün kadar önce 
transfer etmek suretiyle bu sene kış dönemi 
kampanyası içerisinde yapacağımız faaliyetle
rin başlangıcına imkân vermek üzere dış bü
rolara ulaştırdık. 
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Şirketlerle anlaşma, ticaret şirketleri, yani 
seyahat acenaaları ile anlaşma, büyük ölçüde 
özel sektör tarafından yürütülen turizm endüst
risindeki işletmelerin kendi tâyin edecekleri bir 
(husustur. Devlet olarak onları şirketlerle karşı 
Ikarşıya getirmek gibi bir fonksiyon içerisinde 
«bulunmamaktayız. Sadece Turizm Genel Mü
dürlüğümüzün bünyesi içerisinde bir pazarla
ma şubesi tesisiyle arkadaşlarımızın, yani iş
letmecilerin daha iyi ve daha ekonomik bir şe
kilde faaliyetlerini yürütebilmek hususunda bir 
araya gelmelerini ve birlikte hareket etmelrini, 
Iharket ettikleri takdirde ve zamanda da kendi
lerine yardımcı olunmasını öngörmekteyiz. 

Halk kampları, sosyal sigorta turizmi ola
rak bir kanun tasarısı şeklinde hazırlanmıştır. 
Geçen dönemde hazırlanmış olan bu tasarı bir
takım rötuşlara tabi tutulduktan sonra Yüce 
Meclislere sevkedilecek ve Yüce Meclis kanun 
yapma fonksiyonu lâyıkıyle ifa edebilir du
ruma gelince bu ve bunun gibi birçok kanun
lar çıkarılacaktır. 

Kolera için ne gibi tedbir alındığını, arka
daşımızın sorusuna cevaben; bu sene reklâm 
kampanyamızı geçen senekinin aşağı - yukari 
3 - 4 misline çıkarmış olmamızla izah etmeye 
gayret ettim. 

Dış temsilciliklerden Paris bürosu için işa
ret buyurdukları tenkidîerine gelince: C. H. P. 
Grupu adına konuşan muhterem sözcüsü, dış 
temsilciliklerimizin içerisinde en çok Paris'i be
ğendiklerini ifade buyurmuşlardı. Kapıdaki kom
pozisyonun bir et, inek veyahut §u bu şekilde 
©İması reklâmın veyahut tanıtılmanın yoklu
ğundan, Türkiye'nin sadece bir ot veyahut inek
lerin bulunduğu bir memleket şeklinde bir dü
şüncenin kabul edilmemesi gerektiği yolunda 
izah etmek isterim. Yani, reklâh unsurları, pro
paganda unsurları yapılırken bazan, Meselâ; 
bir Afganistan bugün çırıl çıplak tabiatı içe
risinde Avrupa'da turizm pazarlarında memle
ketinin değeri olarak sadece vahşi tabiatını, 
çıplak dağlarını turizm unsuru ve elemanı ola
rak değerlendirmektedir.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba
kan, grup sözcüsü böyle söyiiyebilir ama, gö
zümle gördüm, nitekim bu temsilciyi,. 

BAŞKAN — Müsade edin efendim. Sayın 

öztürk rica ederim efendim. Lütfedin efendim. 
Buyurun efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN GEVHERİ (Devamla) — Şimdi, baş
ka yabancı memleketlerin turizmde gayet iyi 
neticeler almış olan memleketlerin de reklâm
larında, reklâm unsurlarında ve kompozisyonla
rında mahallî renkleri, böylesine ve hattâ bun
dan daha ileri yansıtan birçok emsale de Taş
lanmaktadır. 

Haddizatında Türkiye'nin turizm avantaj
larından, saJhiibolduğu turizm değerlerinden bi
risi de bir Doğu ülkesi bulunması ve hususiyle 
Batı için en yakın bir Doğu olarak değer taşı
masıdır. Türkiye'ye gelen insan, memleket de
ğiştirmek ihtiyacı içerisinde olan insan, yeni 
yeni yerler görmek arzusunda olan insandır. 
Doğuyu görmek için, Doğuya doğru giderken 
ilk raslıyacağı yer Türkiye'dir. Binaenaleyh 
biz Batı Avrupada, Batı Avrupanm Cenup sa
hillerinde mebzulen raslanan birtakım motifleri 
eğer reklâmlarımızda işlersek esasen bizden çok 
daha iyisi, bizden çok daha önce teşekkül etmiş 
olan emsallerle yanlış bir rekabet alanı içine 
girmiş oluruz. Binaenaleyh, biz memleketimizin 
Doğuda merak edilen, Doğu olarak Batıda me
rak edilen, aranılan taraflarını reklâm unsur
ları olarak kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu
nu bu şekilde telâkki etmekteyiz, 

Ayrıca, önümüzdeki günlerde - yine sayın 
arkadaşımızın şahidolmadığı maruzatımın ba
şında söylediğim gibi - Avrupa bürosu temsil
cilerini Avrupada bir yerde toplamak suretiyle 
memleketin değerlerinde bir nevi birlik, bir 
nevi standardizasyon sağlamak düşüncesi ile, 
meselâ; turistik değerlerimizi aynı ölçüler, bir
birine intibak eden motiflerle anlatmak için bir 
birleşme, bir reklâm ve propaganda unsurların
da bir birleşme düşüncesi içerisinde önümüz
deki günlerde, muhtemelen Şubat ayı bitmeden, 
Avrupa'da bütün büro temsilcilerimizi çağırıp 
bir toplantı yapacağız. Cevaben arz eder. Say
gılar sunarım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Teşekkür 
ederim. Maksadım öğrenmek idi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Hüsnü Dikeçliğil, son söz buyurunuz 

efendim. 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan teşekkür ederim. Muhterem arkadaşlar, 
ıSayın Bakanın nazikâne cevaplarını dinledik. 
Bu cevaplarına ve konuşmalarına bir diyeceği
miz yok. Ancak, Sayın Bakanın şu hususlar üze
rine eğilmesini istirham edeceğim. 

1. Geçen sene ben bu kürsüden rica etmiş
tim, Muğla'da bir dinlenme köyü vardı. 

ÎLYAS KARAÖZ (Muğla) — Yapılıyor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Yapı
lıyor bırak, hâlâ yapılıyor. Memleketimizin me
selesini... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım lû-
fen. Buyurunuz beyefendi. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Hayret 
ediyorum yajfci. 5 senedir devanı eder. Geçen se
ne açılacağını söylediler. Devlet buraya bu ka
dar para yatırmıştır. Hâlâ bunun içinden çı-
kılamamıştır, açılamamıştır. Muğla Senatörü ar
kadaşımız da yapılıyor diyor. Yapılmış bitmiş 
ama, mütaahhit ile anlaşamamışlar. Geçen sene 
«Anlaşacağız ve açacağız» dediler. Her şeyi ya
pılmış, bence harabeye doğru gidiyor. Sayın Ba
kan bunun üzerinde durmalı, yazık, şimdiye ka
dar çok gelir getirecekti. 

2. Bence Turizm Bankası büyük şirketlere 
daha ziyade para veriyor. Bunun küçük turizm 
yatırımlarına doğru gidenlerini bilmiyoruz. Ha
kikaten bunlar pek de kredi alamıyorlar. Kabul 
edelim. Marmaris'te bir Litya oteli, bilmem bir 
Martı oteli filân. Bunların gecelikleri, günde
likleri 120 lira, 150 lira. Senatör olarak bura
ya ben de gidemiyorum. Orta halli insanları bı
rakınız, ben de gidemem. Şu halde turizm me
selesinde bazan yerlilere, dar gelirlerilere de 
yer bulunmak lâzımgelir. Dar" gelirlileri, yani 
orta hallileri Turizm Bakanlığı yatırımında pek 
düşünmüyor. Ancak, halkı turizme teşvik edi
len yerlerde yer bulunabiliyor, evlerini verebi
liyorlar, onunla da sıkıntı çekiyoruz. O halde 
yalnız Turizm ve Tanıtma Bakanlığı değil, Hü
kümetin bütün kadrosuyla beraber bu meselele
rin üzerine hassasiyetle eğilip, artan nüfusu ve 
denize ihtiyaç duyan halkın da istirahatini te
min etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Dadça sahillerimiz var. Araştırdım; bey
efendiler, bu yerler 2 kişi tarafından kapatıl
mıştır. işte yarın komünizm felâketi bundan 
doğacaktır. Köylü bugün bunun para ettiğini 

anlıyor veriyor, fakat yarın bu kıymetlenince 
çok daha para ettiğini anlıyacak, «vay, ben bu 
yerimi elimden çıkardım», diyecek, ve burada 
kurulacak bu tesislerin içerisinde gözü olacak... 
Hattâ bir gün teşvik edildiği valdt, bu tesisle
ri elinden almak için yürüyecek. Bu, vahimdir. 
Ama, Turizm Bakanı diyecek ki, «ben mi bu sa
hilleri alacağım?» iki tane zenginin elinde 
Dadça sahilleri. Beyefendiler, komünizmle mü
cadele lâfla olmuyor; işle oluyor, meseleye eğil
mekle oluyor. Bizim arkadaşlar komünizm ile 
mücadeleyi söz edebiyatında alıyorlar. Ama, 
komünizme fırsat, zemin hazırlıyorlar, farkında 
değiller. Bu böyle. 

Şimdi, İmar ve İskân Bakanlığı var. Bir ar
sa ofisi kurmuş. Gençlik ve Spor Bakanlığını da 
ilgilendirir, yarının gençlerini nerede dinlendire-
bilecek? Arsa Ofisi kurulmuş, elbette Hükümet 
bununla beraber teşriki mesai ederek bu sahil
leri şimdiden alabilir. Buna el koyabilir, bunu 
zenginlere, menfaatpreslere kaptırmıyabilir. Bu 
zenginler kendilerine faydalı olalım derken cid
den memlekete de faydalı olmuyorlar. Bu nokta
nın üzerinde durulmalı, parmak basılmalı. 

Diğer bir mesele; eski eserler tam mânasiy-
le değerlendirilmiyor. Arkadaşlarım da bahse
diyor. Bakıyorsun Avrupa'da şatolar var, ta
rihî eser, değerini vermiş, turistik hale getiril
miş. Türkiye'de güzelim hanlar ihmal ediliyor. 
Meselâ; bizim Kayseri'de Sultan Hanı, Karatay 
Hanı, Konya'da yine bu hanlar, kervansaraylar 
boş duruyor. Yine harabolacak. 

Şimdi, Turizm Bakanlığı, bence, Millî Eği
tim Bakanlığiyle el ele vererek, vakıflarla da 
el ele vererek bunları tarihin o şartlarına göre 
hazırlıyacak. Sedir mi koyacak, hasır mı koya
cak, filânını koyacak, falanını koyacak, cazip 
hale getirecek, eski Türk yemeklerini koyacak 
ve bu surette hem bu eserler para getirecek, di
ğer taraftan da tekrar harabolmaktan kurtu
lacak. Bu eserlerin üzerinde hakikaten Türki
ye'de durulduğunu ben görmedim. Tenkid edil
di, söylendi, ben de söyledim, ama bunlar mü-
tamadiyen duruyor, turistlerin gezdiği, hayran-
bkla baktığı bu tesisler daha çok değerlendiri
lirse, elbette turistler buraya gelecek kendile
rinde olmıyan şeylerin içerisinde olacak, ba
kacak. 

Yine bizim memleketimizde tabiî servetler 
değerlendirilmiyor. Orman Bakanlığı, Tarım Ba-
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kanlığı da bu işte Turizm Bakanlığı ile el ele 
verecek. Meselâ; turist kendiliğinden balık 
avma çıkıyor, avlıyacak. Hiç bundan bir gelir 
alınmıyor, serbest. Kendi memleketinde bunu 
yapabilir mi acaba? Yapamaz. işte bunlar bir 
gelir kaynağı. Bu gelir kaynağını değerlendir
mek için üzerinde durma da görülmüyor, bunun 
üzerinde de durulmalıdır. 

Sayın Bakan, tahmin ediyorum, bu geliriniz 
seneye de artacak: gibi değil. Çünkü bizim para
nın kıymeti düştü, 15 Türk lirası 1 dolar. Şim
di, karaborsa dolar 16, 17, 18 lira. Seneye bu 
yine artacaktır. Turistler buraya geldiği vakit 
dolarlarını karaborsada bozduracaktır. Bu ge
liri seneye sağlıyacağınızı tahmin etmiyorum. 
Maalesef Türkiye'de paranm kıymetinin düşü
rülmesi hakikaten bugün için size bir gelir sağ
ladı arna, önümüzdeki seneye sağlıyamıyacak-
tır. 1 Mark 4, 50 - 5 liraya karaborsada. Bunu 
da bilmenizi ve buna göre tedbir almanızı fay
dalı görürüm. 

Ecnebiler de Türkiye'mizde sahiller alıyor. 
Ama, kendi üzerine alamıyor. Başkalariyle or
tak olarak alıyor. Yani, Türkler üzerine alıyor. 
Onu değerlendirerek satıyor, satacaktır. İster
se Sayın Bakan tetkik etsin... Marmaris'ten bir 
sefirin a,rsa aldığını, tahkik ettiği vakit, yerin
de g'örecek ve ondan sonra anlıyacaktır. O hal
de Türkiye'nin sahilleri yalnız parası olanlar 
tarafından değil, gayet cazip, nihayet İleride ka
zanç getireceği için sefaretler tarafından da, 
yani ecnebi sefirler tarafından da alınmaktadır. 
Hükümetin bu hususlarda uyanık olmasını tav
siye ederiz. Yani Hükümet, demek, uyanık in
sanlar demektir, uyanık insanlar topluluğu de
mektir. Ben, bunu Bakan ioin söylemiyorum. 
Sayın Bakanın sahası değildir, fakat Hüküme
tin bir temsilcisidir, Hükümetin içerisindedir. 
Kabine toplantılarında, elbette ki, imar ve is
kân Bakanlığını, diğer ilgili bakanları ikaz et
mek vazifesidir, turizmin gelişmesi bakımın
dan. 

BAŞKAM — Dikeçligil Beyefendi, iki daki
kanız var efendim. 

HÜSNÜ DîKEÇLtGîL (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim, Sayın Başkan, zaten fazla da 
zaman alacak değilim. Bu meselelerin üzerine 
hassasiyetle eğilmesini, ilerideki doğacak hâdi
selerin önüne Türkiye çapında geçilmesini istir-

| ham edeceğim, bunu bilhassa, tekrar ediyorum. 
| Turizm Bankasının hatırlılara değil de, sahil 
I köylülerine elini uzatıp, onlara turistik tesisler 

yapıp, çocuklarını eğiterek onlara kazanç te
min etme yollarına gitmesi ve orta halli ailele
rin de yer bulmasını sağlaması yerinde, Türkiye 
için yararlı ve ilerisi için ihtilâfları önleyici 
olur. Mamafih Turizm Bankasının elinde de bir 

| şey kalmış değildir, her halde. 
| Hürmetlerimle. 
| BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikeç

ligil. 
İ Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin 
t tümü üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. Bö-
I İlimlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
| Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
I efendim. _ 
[ m 

I 
| (A/l) Cari harcamalar 
| Bölüm Lira 
| 11.000 ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 797 097 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

j 13.000 Yönetim giderleri 2 566 286 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I 14.000 Hizmet giderleri 3 305 904 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 
i Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
! 15.000 Kurum giderleri 6 026 180 
! BAŞKAN — Kabul edenler... 
| Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 
İ 16.000 Çeşitli giderler 14 049 251 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

j (A/2) Yatırım harcamaları 

! 21.000 Etüt ve proje giderleri 5 100 000 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

j 23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
| alımları ve onarımları 200 000 
j BAŞKAN — Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

3J..00Ö Kurumlara katılma payla
t a n ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

52iÖÖ0 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 12 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 4 734 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 000 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 250 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi bu 
suretle kabul edilmiştir. Aziz milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, teşekkür ederim 
efendim. 

Ö. — GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/388; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1163) (S. Sayısı : 1483) 
(D 

BAŞKAN — Çok değerli arkadaşlarım, halen 
rsâat 12,35, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin 
müzakerelerine geçeceğim. Ancak, bir grup 
:sözcüsü arkadaşımızın konuşması için yeterli 
«üremiz kalmamıştır. Tensip buyurursanız saat 
14,00 te toplanalım ve ikiye bölünmesin. («De
vam, devam» sesleri) 25 dakikamız var. Sayın 
Çağatay kâfi gelir mi? 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Kâfi gelir. 
BAŞKAN — Şu halde hemen arz ediyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi için grup 
sözcüleri, Sayın Nazif Çağatay C. H. P. Grupu 
adına, Sayın Sami Turan Millî Güven Partisi 
Grupu adına, Sayın Mehmet Varışlı Adalet Par
tisi Grupu adına. Buyurun Sayın Nazif Çağatay. 

C. H. P. Grupu adına. Hükümet temsilcileri ve 
Komisyon hazır efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞATAY 
(İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sa
yın üyeleri; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe tasarısı 
üzerinde C. H. P. Senato Grupu adına görüşle
rimizi bildirmeden evvel gerek şahsım, gerekse 
grupum adına, sayın üyeleri saygılarla selâm
larım, 

Sayın üyeler, 
Evvelâ bütçesi tetkik ve tasvibinize sunu

lan Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluş se
bebini böyle bir Bakanlığa vücud verme zaru
retlerini gözden geçirelim. Ve bu suretle de bu 
Bakanlığın kuruluş hedeflerine uygun bir ça
lışma içinde olup olmadığını tesbite çalışalım. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının ihdasını icabet-
tiren zaruretler şöyle ifade edilmektedir : (Nü
fusumuzun yarısından fazlasını gençlik teşkil 
etmektedir, gençlikle ilgili konular bugüne ka
dar hiçbir yönü ile tam olarak ele alınmamıştır. 
Kişinin bedeni ve ruhu ile birlikte dengeli bir 
şekilde gelişmesini sağlamak başta gelmektedir. 
Amaç; sağlam bünyeli, dayanıklı, enerjik, yur
duna, milletine, insanlığa yararlı görev yapma
ya hazır, neşeli ve iş verimi yüksek, kültürlü 
elemanlarla topluluklar kurmaktır) deniliyor. 
(Her yaştaki halkımızın beden eğitimini, boş 
zamanlarını değerlendirme, spor islerini okul 
içi ve okul dışı olarak ele almak, gençliğimi
zin hızlanan yaşayış temposu içinde bunalı
ma sürüklenmemelerini sağlamak, çeşitli spor 
faaliyetleri için de ayrıca gençlerin beslenme, 
barınmaları ile sağlıklarını koruma ve bu konu
lara sahibolacak ilgili örgütlerle gerekli koor
dinasyonu temin etmek ve plânda öngörülen 
ilkeleri uygulamak için Gençlik ve Spor Bakan
lığı kurulduğu) ileri sürülüyor. Gençlik ve Spor 
Bakanlığının kuruluş sebebi, Sayın Bakanın 
ağzından bu pekilde ifa edilmiştir. 

Bakanlığın henüz bir teşkilât kanunu yok
tur. 15 aydan beri faaliyettedir. Henüz kuru
luş ilkelerine göre ne şekilde teşkilâtlanacağı 
da belli değildir. Ancak, yukarda hülâsa etti-

(1) 1483 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. Bu basmay'azıdaki bölüm rakamları ve 
4 ncü madde baskıdan sonra değiştiğinden tu-
tanaktakiler esastır, 
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ğim kuruluş ilkelerine göre ve isminden de an
laşılacağı üzere spor işlerinden ayrı olarak, 
özellikle gençlik sorunlarıyla da gençliğin top
lumcu yönü ile de bunalımlariyle de ayrıca 
gençliğin beslenme, barınma ve sağîıklariyle 
de Bakanlığın ilgilenmesi başlıca görevleri 
arasındadır, 

Bakanlığın ve Beden Terbiyesi Teşkilâtının 
bu devrede gençlik sorunlariyle ilgili araştır
ma ve incelemeleri yapmak sosyal, kültür ve 
spor faaliyetleri programlarını hazırlamak, uy
gulamak yolunda maalesef gerçekçi bir çalış
masına şahidolmadık. Boş zamanların değer
lendirilmesi faaliyetleri, gençlik teşkilâtı, genç
lik ve eğitim sorunlariyle ilişkin konularda 
araştırma ve düzenleme çalışmaları yeterince 
yapılmamıştır. 

Son yılların gelişen şartlarına göre kabine 
koltuklarından belki de en mühimmi. en kritiği 
haline gelen bu Bakanlıkta, gençlik meselele
riyle ilgilenme bir tarafa, bu meselelerin var
lığından haberdar olduğunu gösteren en ufak 
bir kıpırdamaya dahi şahidolmuyoruz. 

Sayın senatörler, 
Türkiye'nin gençlik meseleleri yüzünden 

durmadan çalka!andığı ve her gün artan hızla 
bu çalkalanmanın alıp yürüdüğü bir devirde 
Gençlik Bakanının huzur ve sükûn içinde tali 
meselelerle, 2 nci ve 3 ncü derecedeki işlerle 
uğraşması hazindir. Öyle anlaşılıyor ki, Sayın 
Bakan, bu isi mensubolduğu iktidarın daha zi
yade profesyonel sorumlu bakanlarına bırak
mayı ve kendisinin de bir kenara çekilmesini 
tercih yolunu ihtiyar ettiğini görmekteyiz. İster
dik ki, çok genç olan, sempatik olan ve her hal
de bu işlere girdiği zaman bir fayda sağkya-
cak olan bakanın, gençlik meselelerine toplum
cu açıdan bir yön vermesi ve bir istikamet için
de çalışma gayretini göstermesini Parlâmento 
olarak görmek isterdik. 

Muhterem senatörler, 
Devletin spor işleriyle fiilen ve yakından 

alâkalanması 1938 yılında başlar. Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü olarak faaliyet göste
ren örgüt, sporu bir eğitim unsuru olarak yü
rütmüş gençliği ve halkı spor yapmaya özen
direcek faaliyette bulunmuştur. Baha sonra
ları hele 1950 den sonra Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü halk sporu faaliyetlerini kâfi 

j derecede hızlandırmaktan çekinmiş, bunun ye
rine daha ziyade göze hoş görünen ve heyecan 
artıran, seyir sporunu düzenliyen bir kuruluş 
haline gelmiştir. 

Amatör spor dalları kendi haline bırakılmış, 
futbolda profesyonellik devri açılmış ve son
raları bu profesyonellik gizli olarak diğer spor 
dallarına da sirayet etmiştir. Halen birçok spor 
dallarında gizli profesyonellik alıp yürümüş 
durumdadır. 

Bugün spor hareketleri ve alacağı istika
met Federasyon Başkanlarının dirayetine kal
mıştır. Federasyon Başkanları değiştikçe, tu
tum değişmekte, gelen gideni yermekte, giden 
geleni beğenmemektedir. Muntazam bir plân 
uygulaması yoktur, Aslında işler plânsız yürü
tülmektedir. Okul sporu ihmal edilmiştir. Spor 
öğretmenleri sayıca ve nitelikçe yetersizdir. 
Kulüpler gelirlerinden amatör spor dallarına 
yeterli bir ayırım yapmamaktadırlar. Umum 
Müdürlüğün bu yolda, etkili bir kontrolü yok
tur. Son zamanlarda ele alındığı görülen spor 
sağlığı faaliyetleri de yine bir ihmal yolunu 
tutmuş görünmektedir. 

Türkiye'de spora karsı ilgi ve gençliğin spor 
yapma gücü artmaktadır. Ne var ki. bu ilgi 
gereği gibi değerlendirilmemekte ve büyük öl
çüde ve belirli spor dallarına yönelmektedir. 
Bilhassa futbol daha yaygın ve daha ilgi çekici 
dıırumdadır= 

Muhterem, senatörler, 
Seyir sporunun başında gelen futbola kar

şı halkımızda görülen alâka karşısında, kendile
rine cemiyet içinde sosyal bir mevki sağlamak 
istiyen varlıklı vatandaşlar iş başına geçmekte 
ve bâzı ahvalde de bu yerleri, bu kuruluşları 
ele geçirmek suretiyle siyasi emellerine âlet et
mektedirler. 

Spor - Toto gürleri iyi kullanılmamaktadır. 
Program ve plânlamanın açıklanmasına göre 
yer yer gereksiz yapı işleri için harcanmıştır. 
Gerek 1970 ve gerekse 1971 programlarında 
alınması belirtilen tedbirler cümlesinden ola
rak sporun halk kütlelerine maledilmesi amacını 
güden çalışmalarda bir hız yoktur. Bu çalışma
ların hızlandırılmasında büyük yarar görmek
teyiz, Semt sporlarına, amatör spor faaliyet
lerine önem verilmesi profesyonel kulüplerin 

1 sayısının dondurulması, yurt dışında yapılan 
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spor karşılaşmalarına kuvvetli spor ekiplerinin 
gönderilmesine itina gösterilmesi ve bu şartın 
gerçekleşmediği hallerde yurt dışı spor karşı
laşmalarına katılmaması gibi ileri sürülen ted
birlerle beraberiz. 

Ayrıca, spor kulüplerinin Spor - Toto fon
larından faydalanması, kulüplere uzun vadeli 
ve düşük faizli kredi açılması biran evvel ger
çekleştirilmelidir. Kulüplerin malî güçlerinin 
artırılarak buraları şöhret basamağı yapmak is-
tiyenlerin eline geçmesine im'kân verilmemelidir. 

Bu münasebetle kulüplerin bünye içindeki 
durumuna da temas etmek isteriz. Ancak, daha 
evvel Beden Terbiyesi Teşkilâtını, bünyesini ve 
aksaklıklar arz eden yönlerini gözden geçirmek 
lâzımdır ki, kulüplerin bünyesi hakkında da 
bir fikir sahibi olmak mümkün olabilsin, Ge
nel Müdürlük katma bütçeli bir idaredir. Mer
kez Teşkilâtında klâsik şubelerden başka ör
gütün gerektirdiği federasyon heyetleri, talim 
terbiye, tesisler, sicil ve lisans daireleri ile 
eğitim, boş zamanları değerlendirme, izcilik 
ve okul eğitim müdürlükleri gibi kuruluşlar 
yer almaktadır. Taşra teşkilâtı 67 ilde Bölge 
Müdürlüğü unvanı adı altında çalışır. Genel 
Müdürlükte 21 federasyon çalışmaktadır. Bu 
federasyon heyetlerinde vazife alanlar ücretsiz 
fahrî olarak çalışır, görev yaparlar. Sporun 
birçok dallarında kulüplere muhatabolanlar 
bunlardır. Fakat, bunlar, asıl meşgalelerinin 
^dışındaki fahrî hizmet gördükleri için kendi 
zati işlerinin dışında bulundukları zamanda 
federasyonlarda hizmet görürler. Ve tabiatiyle 
yeterli olamazlar. Bu heyetlerin yetkileri ne
remde başlar, nerede biter, nasıl iş başına gelir
ler. Seçimle mi, kim seçer, nasıl seçer bu he
yetler nasıl iş başından gider, bünyede bu ko
nular bir sisteme bağlanmış değildir. Bir bo
zuk düzenin bütün tezahürlerini burada gör
mek mümkündür. Bâzı ahvalde Devlet Şûrası 
kararlarıyla bâzı konular bir düzene sokul
muştur. Görülüyor ki, bu sistemsizliği ortadan 
kaldıracak, kesinlikle halledecek usul, kaide 
ve mevzuata ihtiyaç vardır. 

Umum müdürlüğün taşra teşkilâtı, umum 
müdürlüğe bağlı değildir. Valilerin emrinde 
hizmet görürler. Valiler, bölge başkanı sıfatıy
la, bölge teşkilâtını vesayetleri altında bulun
dururlar. Devletin diğer kuruluşlarında görül-
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miyen bu sistemin biran evvel sona erdirilmesi 
ve Beden Terbiyesi Teşkilâtının normal usul
ler içinde çalışmasının sağlanması gerektiğine 
kaaniyiz. Bölge Teşkilâtında çalışan ve federas
yonlara muvazi bir faaliyet içinde bulunan 
ajanların da durumu sağlam esaslara bağlan
malıdır. Ajanlar zaman geliyor ki, Umumu Mü
dürlük namına, Bakanlık namına, gazetelere 
beyanatta bulunarak, birtakım bilgiler verme 
durumuna geldiklerini müşahade etmekteyiz. 
Bunları da bir nizama sokmak zabıta ve rabıta 
içine almak lâzımdır. 

Spor kulüpleri Beden Terbiyesi Teşkilâtı
nın âdeta okullarıdır. Diğer bir tâbirle, spor 
kulüpleri Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
nün bir nev'i taşra teşkilâtıdır. Toplumun bü
yük ölçüde aktif olarak spor yapabileceği te
sislere kavuşmadığı ve spor faaliyetleri bir eği
tim unsuru olarak kütleye yayılmadığı müddet
çe ve Bakanlığın kuruluş sebepleri arasında yer 
alan gençliğin hiçbir yönü ile tam olarak ele 
alınmamış olan konularına el atılmadıkça ku
lüpler Umum Müdürlüğün vazgeçilmez unsur
larıdır. Varlığının temelidir. Bugünkü düzen 
o biçimde işlemektedir ki, Umum Müdürlüğün 
meseleleri, hemen hemen kulüplerin meselele
ri; kulüplerin dertlridir. Umum Müdürlüğün 
muvaffakiyti veya muvaffakiyetsizliği kulüp
lerden, onların tutumundan, başarılarından ve
ya başarısızlıklarından gelir. Saha meselesi, 
haJkem meselesi, antrönör meselesi gibi birçok 
belli başlı meselelerin hemen hepsi Umum Mü
dürlüğü meşgul eder ve bunların hepsi kulüp
lerle ilgilidir. 

Kulüplerimiz daha ziyade futbola dayanır. 
Ve bu da profesyonel bir dal olarak yürütülür. 
Kulüpler, birer amatör örgütlerdir. İdarecileri 
geçimle gelir, parasız çalışırlar. Hattâ kulübe 
para yardımında bulunurlar ve para ile kulüp 
başkanı olmak veya kulüp idarecisi olma gay
reti gösterirler. Amatördürler. Fakat, amatör bir 
örgüt profesyonel bir düzen içinde futbol faali
yeti yapar. Futbolcu alış - verişinde ustaları 
vardır. Sert rekabetler transfer piyasasını yük
seltir. Ortada büyük paralar 100 binler döner. 
Devlete bir kuruş vergi vermezler. Sıkıştıkları 
zaman da kapı kapı dolaşarak çare ararlar. 
Bu düzenin spor anlayışı ile ve memleketin 
muhtacolduğu gençlik hareketleriyle ilgisi ve 
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bir spor anlayışı içinde de yeri yoktur. Bu dü
pedüz milyonların heyecanlarını istismardır. 

Sayın senatörler; 
Kulüplerin sözde amatör dalları vardır. 

Bunların zaman zaman faaliyet yüzeyine çık
maları ekseriya kulüplerarası geçmişten gelen 
rekabetten ileri gelmektedir. Bazan bu reka
bet bölgesel olmuştur. Bir iki bölge arasında 
amatör dallarda yarışmalar görmek mümkündür. 
Fakat bütün amatör faaliyet bu kadardır. 

Anadolu'ya yayıldığı ileri sürülen spor pro
fesyonel olarak yürütülen futboldur. Meselâ, bir 
güreş, binicilik, okçuluk gibi geleneksel millî 
spor hareketlerine ve diğer spor faaliyetlerine 
şahidolamazsınız. Güreşi bir dereceye kadar 
istinadetmek mümkündür. 

Profesyonel futbol şubesi bulunan kulüpleri 
futbol dışındaki spor dallarına yeterli şekilde 
ilgilendirecek sağlam esaslar getirmek lâzım
dır. Kulüpler faaliyetlerini çok sayıda spor 
dallarına yöneltmeleri yolunda teşvik görmeli
dir. Ve bu alanda Umum Müdürlük kulüplere 
yardımcı olmalıdır. Ancak, böyle bir düzen 
içinde sıhhatli, sağlam bir kuşak yetiştirilmesi 
imkânı sağlanabilir. 

Sayın senatörler, 
Geçtiğimiz 1970 senesini futbolda Millî Ta

kımımız bakımından başarılı kapatmış sayılabi-
lirse de, Dünya Güreş Şampiyonasında serbest 
stilde 6 ncı, grekomende sonuncu olarak başarı
sız bir sene geçirmiş olduk. Balkan Halter, Bal
kan Boks şampiyonasında yüzümüz gülerken bi
siklette, eskrimde ve yüzmede varlık göstereme
dik. Diğer spor dallarında da kulüplerimizin 
resmî temasları yapmışlar fakat hiçbir zaman 
başarılı olmamıştır. 

Muhterem senatörler, 
Şimdi önümüzde Akdeniz Oyunları vardır. 

Birçok ülkelerin ve hattâ dünyanın gözü bu 
oyunlara çevrimiştir. izmir'de Halkapınar'daM 
Olimpiyat Stadında 5 Ekim Çarşamba günü açı
lacak ve 17 Ekim Pazar akşamı kapanacak olan 
bu oyunlar 15 spor dalında yapılacaktır. Fransa, 
İspanya, italya, Mısır, Cezayir, Fas, Libya, 
Malta, Monako, Suriye, Tunus, Yugoslavya ve 
Yunanistan'ın katılacağı bu oyunların her ba
kımdan başarılı geçmesini en samimî en sıcak 
duygular içinde temenni etmekteyiz. Bu başarı 
ayni zamanda Türkiye'nin şeref ve itibarını yük

seltecektir. Uluslararası bu organizasyonun 
gerçekleştirilmesi iyi şartlarla tahakkuk ettiği 
takdirde, ilerisi için. daha büyük organizasyon
ların cesaretini ve hamle gücünü artırmış ola
caktır. 

Bu oyunların İzmir'de yapılması için 1967 se
nesinde Tunus'ta karar alındıktan sonra tesis
lerin hazırlanmasına geçilmesinde duraklama ve 
gecikmeler olmuştur. 55 bin kişilik Halkapınar 
Olimpiyat Stadının ihaleden sonra mâruz kal
dığı proje değişikliği radyo jeneral sistemiyle 
fore kazık sistemi arasında 10 milyon liraya ya
kın bir farkın vücuda gelişi ve bunun ihale 
edilmeden eski mütaahhidin uhdesinde bırakıl
ması bir proje değişikliğinin neticesi olarak ka
bul edilmesi dikkatleri maalesef bu nokta üze
rinde toplamaya mecbur etmiş ve birçok riva
yetlere ve dedikodulara yol açımıştır. Sonra
dan işin kontrolünü üzerine alan Bayındırlık 
Bakanlığıyla mütaahhit arasında zaman zaman 
çıkan ihtilâflar hattâ mahkemeye düşüşler ge
cikmeye yol açmıştır. Bu arada bâzı talihsizlik
ler de olmuş ve bunlar endişe vermiştir. Meselâ, 
yangın hâdisesi geçmiştir. Bu bakımdan acaba 
bu Stad Olimpiyada yetişir mi. yetişmez mi en
dişeleri çoğu zaman basını da efkârı umumiyeyi 
de işgal etmiştir. Ancak, yetkililer her şeyin 
gününde mükemmelen yerine konacağını ve te
sislerin vaktinde yetişeceğini ifade etmişlerdir. 
Yalnız bize intikâl eden şikâyetleri Sayın Ba
kanlık erkânının, Umum Müdürlük erkânının 
dikkatine arz etmeyi vazife sayıyorum. Diyor
lar ki; kalıplık keresteler kifayetsizdir, kalıpta 
çalışan usta adedi azdır, sıhhî tesisat, kalorifer 
tesisatı, tüm olarak ince islerde gereği kadar 
işçi çalışmamaktadır. Bu sebeple işler ağır bir 
tempoda yürmektedir. Bize intikal eden şikâyet
ler bunlardır. Biz, biliyoruz ve yakından mü
şahede ettiğim veçhile sık sık izmir'e gitmekte 
ve bu tesisleri görmekteyim, Sayın Bakan da 
görmektedirler; 

Bizce, Türkiye'nin ve Halkapınar ve diğer 
tesislerini zamanında yetiştirerek Akdeniz oyun
larına hazır bir hale getirilmesi bir şeref 
borcudur. Bakanlığın ve Umum Müdürlüğün 
gecikmeyi önleyici terbirleri almak için devamlı 
olarak gerekli müdahale ve teşebbüslerde bulun
duklarını bilmekteyiz. Gerçi işin bu yönü Ba
yındırlık Bakanlığını ilgilendirmekted ir, anca.& 
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bu spor tesislerinin idamesi ve bu tesislerden 
faydalanacak kütlenin mensubolduğu camia ve 
Akdeniz oyunlarını organize eden bir Bakanlık 
olması nedeniyle Spor ve Gençlik Bakanlığının 
bu konuya lâzımgelen ehemmiyeti daha çok ar
tırarak vermesini rica etmekteyiz. 

Spor ve gençlik konusundaki maruzatımızı 
kısaca hülâsa ettik, bu konunun birçok yönleri 
de vardır. Bunu ancak diğer arkadaşlar dile 
getireceklerdir. Benim C. H. P. Grupu adına 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386; Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (Devamı) 

Ö. — GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
(Devamı) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/388; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1163) (S. Sayısı : 1483) 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanlığı büt
çesi görüşmelerine devam ediyoruz. Millî Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Sami Turan. 

Sayın Hükümet temsilcisi ve Komisyon bu
radalar. 

Buyurun Sayın Turan. 

MÎLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA 
SAMÎ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 1971 yılı Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bütçesi üzerinde Millî Güven Partisi 
Grupunun g'örüşlerini arz edeceğim. 

mâruzâtım bundan ibarettir. 
Yeni bütçenin memlekete ve millete fayda 

sağlamasını temenni ederek, hepinizi tekrar say
gılarla selâmlarım efendim (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Çağatay. 
Değerli arkadaşlarım saat 13,00 e gelmiştir. 

Çalışma süremiz bitmiştir. 14,30 da ikinci otu
ruma başlamak üzere Birleşime ara veriyorum 
efendim. 

Kapanma saati : 13,00 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bilindiği gibi, 
mücerret spor hareketleri halinde değil, genç
liğin bütün bir ruh âlemini, yaşantısını değer
lendirecek bir bakanlıkla karşı karşıya bulun
maktayız. Spor ve eğitim mevzuu olarak, ruh 
verici bir hareket olarak değerlendirildiği za
man Gençlik ve Spor Bakanlığının bünyesinde 
birçok hizmetlerin dolu olduğunu görürüz. 

Üniversite gençliğinin, bünyesinin dışında 
yurtlarda ve sokaklarda gösterdiği hâdiseler 
vardır. Bunlardan bâzıları ciddi hayat görüşü 
ve ehemmiyetle üzerinde durulması lâzımgelen 
ihtiyaçlardan doğmaktadır. Diğer bir kısmı 
ise; tahrikçi, ideolojik maksatlara dayanıyor. 
Ve çok acı bir gerçektir M, tahrikçi, ideolojik 
maksatlarla ortaya dökülmüş dar kadrolu küt
le, gerçek ihtiyaç sebebiyle meselelerini dile 
getirmek istiyen insanları kendi bünyesine alı
yor ve birbirine karışıyorlar. Farklı sebepler
le, tahrikçi maksatları birbirinden ayırmak 
mümkün olmuyor. 

O halde, Türk gençliğinin ruhuna hitabet-
mek suretiyle, onun haklı meselelerini mutla-

ÎKÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

3, _ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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ka ele alıp tedbirlerine tevessül ederek ideolo
jik maksatlara, Türkiye'nin ufkunu karart
mak istiyen insanların karsısına milletin sami
mî arzusu ve iradesinin şeddini hem çekmek lâ
zımdır, hem de mümkündür. Bu mevzuda Genç
lik ve Spor Bakanlığına çok büyük vazifeler 
düşmektedir. Üniversite gençliğinin hareketleri
ne bilahara değineceğim. 

Sayın senatörler; spor, centilmenlik havası 
yaratan bir harekettir. Ve bu işin temelinde de 
bu harekete öncülük eden bir müesseseyi gör
mek lâzımdır. Son yıllarda sporu seyreden in
sanların, toplumun insanlığa ve Türklüğe yakış-
mıyan tarzda birbirlerine girmelerini alelade 
bir hâdise gibi kabul etmeye imkân yoktur. 
Bunlar olabilir, fakat bunları her zaman önle
mek mümkün olmaz. Mesele bunun olmaması 
için lâzımgelen ruhu verebilmektir. Yoksa, 
failini, hâdiseyi önceden tedbir alarak önlerim 
demek belki de mümkün değildir, Bunun misal
leri çoktur. O halde bu ruhu en yaygın bir şe
kilde en ücra köşeye kadar götürme mevzuun
da Spor ve Gençlik Bakanlığının üzerine bü
yük vazifeler düştüğü inancımızı bir kere daha 
tekrarlamak istiyoruz. 

Çok iyi niyetlerle kurulan Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün kurulduğu yıllarda çok 
ümit verici çalışmaları olmuştur. Fakat son 
yıllarda ise, halk nazarında, yalnız 19 Mayıs 
hareketlerini yaptıran bir de futbol sporunu 
tanzim eden bir teşkilât olmuştur ve halen de 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bu gözle bakılmak
tadır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, üniversi
te gençliği ile hiç ilgilenmemiştir. Millî Eğitim 
Bakanlığı ile koordine bir program ve çalışma 
yapmamıştır. «Ben ,okul içi spor hareketlerine 
karışmam, yalnız okul dışı gençliğin bos zaman
larını değerlendiririm» felsefesi ile hareket et
miştir. 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 
1 nci madesi : «yurttaşın fizik ve ahlâki kabiliye-
tince inkişaf ve tekâmülünü hedef tutarak bü
tün memleket gençliğini bedenî faaliyet yoluy
la, ulusal ve devrimci amaçlara göre gelişimi
ni sağlıyan oyun, jimnastik ve spor faaliyet
lerini sevk ve idare etmektir.» kaydı vardır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde son 
bir yıldan beri çalışma gayreti başlamıştır. He
men hemen unutulmuş gibi olan güreş, voley

bol, basketbol ve tenis gibi spor hareketlerini 
yeniden canlandırmaa çalışmaları yapılmakta
dır. Güreş köylerde tutulan bir spor dalıdır. 
Köylüde spora karşı bir ilgi başlamıştır. Bunu 
takviye etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı teşkilâtlanmada geç kalmaktadır. İyi 
çalışabilmek ve plân hedeflerine ulaşabilmek, 
ancak iyi bir teşkilâtlanma ile mümkün olabilir. 
Teşkilâtlanamıyan ve iyi bir teşkilât kuramı-
yan kuruluşların çalışmaları verimli olamaz. 
Biz istedik ki, bu bütçe yılında Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bütçesini rahatlıkla konuşabilelim. 
Halen dört Genel Müdürlüğü bünyesinde top-
lıyan Gençlik ve Spor Bakanlığından ümitli
yiz. Evvelâ, Gençlik ve Spor Makanlığını amaç
larını millete iyi anlatmalıyız. Radyo bu husus
ta mühim rol oynamaktadır. 

Yapılan açık ve kapalı spor salonları şim
diden kifayetsiz kalmaktadır. Bundan sonra 
yapılacak salonlarda bunun nazarı dikkate alın
ması gerektiği kanısındayım. Vilâyetlerdekj 
bölge müdürlerinin durumu da aydınlığa ka
vuşmalıdır. Bunlar valilik emrinden alınıp ha
kikî bakanlık mümessili ve aktif bir hale geti
rilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde spor 
gelişmemiştir denemez. Gelişme yolundadır, 
bunun birçok nedenleri vardır. Burada bunla
rı sıralamak boş yere vaktinizi almak olur. 

Bu sene İzmir'de yapılacak Akdeniz oyunla
rına iyi hazırlanmamız icabetmektedir. Bizim için 
iyi bir vesile olur. Dünya sporunu Türkiye'
mize çekmek, sporumuzun gelişmesine büyük 
etkileri olacağı muhakkaktır. Yapılan tesisler
de geçen sene çıkan yangının husule getirdiği 
tahribatın çabukça telâfisi yoluna gidilmiş ol
masına memnun kaldığımızı belirtmek isterim. 
Akdeniz oyunları için görüşlerimizi 17 Ekim 
1971 tarihinden sonra belirtmeyi münasip görü
yoruz. Şimdi, bütün arzularımız ve temennimiz 
Akdeniz oyunlarında muvaffak olmamızdır. İn
şallah oluruz. Yapılan bu tesislerin yüksek okul 
gençliğine hasredileceğini sayın bakan geçen 
sene bildirmişti. Sözlerinde duracaklarını ümi-
dediyoruz. Sözlerime son verirken bütçenin mil
letimize, memleketimize hayırlı olmasını temen
ni ederiz. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. | 
Sayın Mehmet Varışlı, Adalet Partisi Gru-

pu adına, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET VARIŞLI 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Gençlik ve Spor Bakanlığının 1971 malî yılı 
Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupumuz adına 
g'örüş ve dileklerimi Yüksek Heyetinize arz et
mek için söz almış bulunuyorum. Sözlerime baş
larken hepinizi ve saym Bakanlık mensuplarını 
saygiyle selâmlarım. 

Sayın senatörler; | 
Bizler gençliğimizi yarının müreffeh Türki

ye'sinin sahibi olarak bilmekteyiz. Buna inan
mışız ve bunda hiç şüphemiz yoktur. Demokra
tik nizamın bekçici ve yaratıcısı olarak her 
zaman gördük ve görmeye devam edeceğiz. 

Bizi üzen ve hattâ gönlümüzü sızlatan genç
lik hareketlerine katılan bâzı şuursuz davranış
lardır. Bu memleket bizimdir, bir karış toprağına 
canımızı feda etmeye hazırız. Sanki olaylar çı
karmakla memleketin huzurunu kaçırma gayre
ti göstermekle ne isteniyor? 

Gençliğin bu hareketlerine ne bir toplumsal 
bunalım ve ne de bir felsefenin parçası diyemi-
yiz. Sadece birtakım yan tesirlerle daha doğru
su demokrasiye inanmıyanlarla yapılan işbirli
ğinden başka bir şey değildir. 

Bu nevi hareketler doğrudan doğruya anarşi 
havasını yaratmaktadır. Bunların bir gün sonu
nun geleceğini biliyoruz, hiç bir zaman da ileri
ye gitmiyeceğine inanıyoruz. 

Demokrasiye inanan kişiler olarak bu kürsü
den bir kere daha ifade etmek isterim. 

Sayın senatörler; 
Sırası gelmişken müsaadenizle gençlerimize 

hitabetmek istiyorum. 
Sevgili gençler! Ne istiyorsunuz? Sokak ha

reketleriyle milletin huzurunu kaçırmaya hak
kınız yoktur. Belki haklı, dâvalarınız olabilir, 
bunları sokaklarda anarşi havası içerisinde elde 
edemezsiniz. Sizin yaptığınız bu sokak hareket
leri millî Türk şuurumuza tamamen aykırıdır. 
Huzur bozucu hareketlerinizin aziz milletimiz 
tarafından kınanmakta olduğunu bu kürsüden 
sizlere söylemek benim en asli görevimdir. Ya
bancı kaynakların tahriklerine, siyasi çıkar
cıların körüklemelerine kulak vermeyiniz. Bu 
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cennet misâli sevgili vatanımıza göz dikenle
re fırsat verirseniz bunun ağır vebali size aittir. 

Altın sahif elerle yazılmış tarihimize leke dü-
şürmeyiniz. Milletin ümidini yitirmiş olanlar 
son çârei sizi âlet olarak kullanmakta buluyor
lar. Buna kanmayınız. Size en kalbî ifade ile 
sesleniyorum. Toplumun önüne sizi sürüp, siya
set cambazlığı yapmak istiyorlar. 

Sevgili gençler; demokrasiye inanmak mec
buriyetindeyiz. Zira, milletçe ümidimizi bağladı
ğımız yegâne çıkar yol budur. 

Sayın senatörler; 
Bu söylediklerime lütfen dikkat buyurmanı

zı rica ediyorum. Bu kutsi çatının altında bâzı 
parlamenterlerimiz bakın ne diyorlar: «Geçmiş 
devirlerde büyük düşünür lider ve fikir adam
ları toplumun önüne düşer, onu yeni ufuklara 
götürür. Bu görevi bugün gençlik yapmaktadır» 
diyorlar. Bu şerefli tarihimize gölge düşürme
nin bir delili olarak arz etmek istiyorum ki, ta
rihimizdeki ünlü padişahlarımızı, Devlet adam
larımızı ve Atatürk'ü inkâr etmek değil de nedir? 

Yine bir parlömanter kürsüye çıkıyor diyor 
ki : 

«Şu kürsüden bir kere daha yapmak istiyo
rum, eğer günün birinde Hükümet banka soygu
nundan suçlu olarak ilân edilen bu gençleri bir 
silâhlı çatışmada nefis müdafaası bahanesiyle 
öldürecek olursa, bütün hazırlıklarınızın ve ola
ğanüstü tedbirlerinizin bu niyetinizi açıkça bel
li etmektedir. Sizi bu gençlerin kaatili olarak 
suçluyacağım. Peşinen duyururum. Bu kanun 
dışı hareketlerinizden sakınmanızı tavsiye ede
rim» diyor. 

Sayın senatörler; bu suç işlemiye teşvik de
ğil de nedir? Bu gangasterleri korumak değil de 
nedir? Bu Hükümeti, Cumhuriyet savcısını, 
polisi, adlî makamları, itham etmek değil mi
dir? Hükümetin görevini yapması onun en kutsi 
vazifesi değil midir? 

Meselenin iç yüzünü bilmiyen, neticesini id
rak edemiyen pek çok kimse vardır. Ve oyun 
nedir, neticesi nedir soruyorum size? Böyle ko
nuşmalar ciddiyetle kabilmidir? Bu kürsüle
re yakışır mı? Bu sözler ihtirasın ve kinin ne
ticesi değirmidir? Benim emniyet kuvvetime, be
nim adaletime, demokrasinin bekçici benim Hü
kümetime bu hakaret değil de nedir? Bunlar 
görevini yapamıyacaklar mı? 
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Sayın senatörler : 
Buradan şu mâna çıfeyor: Milletten irtibatı 

kesilenler, her şeyini kaybetmiş olan kişiler 
böyle konuşmakla taraftar toplama gayreti 
içindedirler. Biz bunlara hak veriyoruz, bu hak
kı teslim etmek de vazifeniizdir. 

Saıyın senatörler, müisadenizle bir misal 
daha arz ediyorum. 30 Ocak 1971 tarihli ga
zetelere bir göz atarsak; Millet Meclisi kür
süsünden bir parlömanter arkadaşımız şöyle 
konuşuyor 4 

«sŞimidiye kadar devrimci eylem gibi gös
terilerden, kanlı taşkınlık olaylarımdan bir 
çoğunu kışkırtanların polis ajanı oldukları 
meydana çıkmıştır» diyor. Sayın senatörler, 
dikkatlerinizi çekerim. Bu nasıl konuşma? 
Kanaatimce dünyanın hiçjbir parlâmento kür
süsünden böyle bir basit lâf işitilmemiştir. 
Hükümetin polisini ajan olarak vasıflandıran 
parlömanter arkadaşımı bu kürsüden kına
makla yetiniyorum. Böyle iğrenç işleri arı-
yanların çalacağı kapı Ibaşka kapıdır. Pe
şin hükümlü hareket - edenler, hâdiseleri istüs-
mar ettikçe evlâtlarına şerefli ve namuslu oir 
miras bırakamazlar. Yalnız kendilerinin de
ğil, Parlamentoyu da adaletsizliğe dolaylı yol
dan... 

BAŞKAN — Sayın Varışlı, bir dakika 
efendim, istirham edeceğim. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı üzerinde konuşuyorsunuz. Tarizde 
bulunduğunuz arkadaşımız da sataşma nede
niyle söz istedi. Daha ziyade tahrike ve
sile verecek tarzda konuşmamanızı istirham 
edeceğim efenldim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET VA
RIŞLI (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başknım, çok az kaldı. 

Parlâmentoyu da adaletsizliğe dolaylı 
yoldan da olsa âlet etmiş oluyorlar.. Kanaa
timce bunların takkeleri düşmüş,, kelleri gö
rülmüştür. 

Hedefiniz nedir? Hedef olarak Adale* 
Partisinin dirayetli Genel Başkanı ve Başba
kanı ise, bu konuda «onunuz hüsranla netice
lenecektir. Fakat şunu ifade edeyim ki, he
definiz ne Sayın Süleyman Demirel, ne şu iie 
budur. Hedefiniz aslında Adalet Partisidir. 
Bunun arkasında rejim vardır. Şunu kati
yetle ifade etmek isterim ki, Büyük Türk 
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Milleti olar*ak ve onun 'buyli^ temsilcisi 
Adalet Partililer olarak ibü 'hareketlerinize 
miüsade edilmiyecekir. Oynadığınız oyun da 
bu'dur. Biliyoruz. 

İBAŞKAN — Lûtf en sadede gelin Sayın Va
rışlı. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET VA
RIŞLI (Devamla) — Sayın Başkanım, devam 
ediyorum. Grupum adına konuştuğum için 
daha evvel konuşanlara cevap vermekte her 
halde... 

BAŞKAN — Bu oturumda bundan evvelki' 
oturumda A. P. Sayın Grupuna müteveccih 
her hangi bir tariz olmadı efendim. Buyuru
nuz. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET VA
RIŞLI (Devamla) — Devam ederiz tarizlerin 
neticesi Sayın Başkanım. 

Böylece, konuşmalarınızda bütün ihtira
sınız, kininiz, husumetiniz,, kıçkanlığınız mey
dana çıkmı'ştır. O kadar gözleriniz kararmış 
ki, şeref ve namuslara saldırmakla Anaya
sayı, içtüzüğü, kanunları, hak ve adaleti çiğ
nemekten çekinmiyörsunuz. Milletin in'ancını 
hiçe saymayı, milletin oyuna ihanet etmeyi 
göze almaktasınız. Bir gün Tarih bu yolda 
olanları lânetliyecektir. iktidarı hedef almak 
demek bugün millet iradesine karşı gelmek 
demektir. Bu bir peşin hükümlülüktür. Solu 
ve asın golü müdaf a edenler, bu memlekete 
kötülük ettiklerinin farkında olmıyanlar&ır. 

Sayın siyasiler; Gençlik olaylarını çözüm
lemek arzusunda isek, üniversite gençliğimi
zin yakasını bırakalım, onu her türlü işlere 
karıştırmıyalım. Kanunsuz davranışlarında bir
lik ve beraberlik ruhu içinde gençlerimizi 
ikna edelim, icabında cezalandıralım. 

Sayın senatörler; biz gençlerimizi sevi
yoruz, şunu da ifade edeyim ki, hiçbir şey önü 
alınamıyacak bir gelişme kaydedemez, A. P. 
iktidarı her şeyin önünü alacak kuvvet ve 
kudrettedir. Biz gençlerimizi bilyonuz!. 
Türk gençliği Atatürkçü demokrasi rejimine 

bağlı, memleketseser, yarının. Türkiye'si için 
kendilerinden ümit beklediğimiz birer varlığı^ 
mız ve iftihar kaynağımızdır. Bu varlığımızın 
içerisine sokulmuş bir, iki sapık düşünceli kim
seler gençliğimizin tümünü temsil edemez. 
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Sayın senatörler; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde

ki konuşmama devam ediyorum. 
3 Kasım 1969 tarihinde kurulan Gençlik ve 

Spor Bakanlığının bugüne kadar yaptığı çalış
maları bu raporumun ışığı altında ve yapılan 
uygulamalardaki müşahedelerimizin sonucu ola
rak eleştirmeye çalışacağım. 

Karekterli, iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı 
bir ruha sahip, kanun, nizam, talimat ve emir
lere uyan, milletine hizmetten zevk duyan ve 
milletine bağlı, fikren ve bedenen sıhhatli şe
kil olarak değil, fikir olarak millî mefkuremize 
saygılı, Anayasa ve demokratik düzene bağlı 
bir nesil yetiştirmek, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğına düşen en büyük hizmetlerin başında gel
mektedir. 

Çok genç olan bu Bakanlığın yapacağına 
inandığımız olumlu uygulamalardan sonra böy
le bir Bakanlığın memleketimiz için ne kadar 
yararlı olduğuna hep birlikte şahit olmakta
yız. 

Türk gençliğinin her bakımdan en iyi bir 
şekilde yetişmesi için alınan tedbirlerle birlikte 
bu Bakanlık hizmetlerinin büyük bir boşluğu 
dolduracağına inanıyoruz. Modern ilkokul bi
naları en ileri memleketler seviyesinde orta de
receli okullar muhteşem üniversite tesisleri ku
ruyoruz. Bunları çeşitli ders âletleri ve lâbora-
tuvarlarla teçhiz ediyoruz. Sınıflara milyonlar
ca evlâtlarımızı koyuyoruz, yalnız bu çocuk ve 
gençlerimizin beden eğitimi derslerinin bir lâ-
boratuvarı olan kapalı salon ve açık hava spor 
tesislerini, sahalarını ders dışındaki boş zaman
larını değerlendirmek için en az dersane kadar 
gerekli bu tesisleri bugüne kadar ihmal ettiği
miz de acı bir gerçektir. Yıllarca ihmal edilmiş 
bu konulara çözüm yolu bulmak için yapılan 
ve yapılacak çalışmaları görünce kötümserliği
miz kayboluyor, yerini taze bir ümit ve güvenin 
alması en büyük dayanağımız oluyor. 

Gençliğin sokak hareketlerinin, olumsuz dav
ranışlarının öğretmene, büyüklere saygı değer
lerinin kayboluşunu biraz da burada aramak 
gerekir. Onların gençlik enerjilerinin, ehliyetli 
gençlik liderlerinin rehberliğinde açık ve kapa
lı tesislerde gençlik ve kültür merkezlerinde 
faydalı faaliyetlerle eğitilmeleri, meşgul edilme
leriyle, anarşik hareketlerin büyük ülçüde aza
lacağına inanmaktayız. 

Bakanlığın faaliyetlerinin bu paralelde ol
ması memnuniyet vericidir. 

Merkez teşkilâtında kurulan üniteler tama
men eğitim üniteleridir. Bu sporun başı bozuk 
bir yarışma değil, bir eğitim vasıtası olduğunun 
bir inancı, bir isbatıdır. 

Spor bir gaye değildir. Spor, iyi vatandaş, 
sağlam karekterli vatandaş, sağlam bünyeli va
tandaş yetiştirmede bir vasıtadır. Geç de olsa 
bunun böyle olduğunun doğru yol olması bakı
mından memnuniyet vericidir. 

Proje toplamı 53 milyona varan, beden eği
timi enstitüleri ve akademileri, izcilik sabit 
kamp tesisleri, boş zamanları değerlendirmede 
tatil ve dinlenme kamp tesislerinin inşaat ha
linde olduğunu öğrenmekle sevinç duymakta
yız. 

Ayrıca; memleketimizin 7 bin beden eğitimi 
öğretmenine ihtiyacı olduğu, halbuki 7 yüz öğ
retmen bulunduğu, yılda 50 - 60 öğretmen ye
tiştirildiği, bu hizmetin bu Bakanlığa geçer 
geçmez adı geçen Bakanlıkça gerekli tedbirlerin 
alındığı önümüzdeki yıl öğretmen yetiştirecek 
2 veya 3 aded yeni okul açılacağı yapılan pro
grama göre 1973 yılından itibaren yılda 500 -
600 öğretmen yetiştirileceğni öğrenmiş bulunu
yoruz. Bu faaliyet aynı zamanda Türk sporu 
için büyük bir gelişme olacağı inancı içerisinde
yiz. 

Sayın senatörler; 
Memleketimizde ilk defa ilkokullarda beden 

eğitimi dersleri, beden eğitimi öğretmenliği for
masyonu almış öğretmenlerle önümüzdeki yıl
dan itibaren uygulanacağını öğrenmemiz bize 
sporun ilkokulda başlaması gerektiği prensibine 
inancın canlı bir örneğini vermiştir. 

Bu yıl yaz aylarında 14 bin öğrencinin ta
til ve izcilik kamplarına iştirak edeceğini mem
nunlukla karşılıyoruz. 

Yine, ilk ve orta dereceli okullarımızda gö
revli 800 öğretmene tekâmül kursları açılması 
olumlu karşılanmıştır. 

Milletimizin her yaş kademesindeki gençleri
ni yarının millî görev ve sorumluluklarını yük
lenebilecek, üstün vasıflı kişiler olarak yetiştir
mek, millî kalkınma çabamızın en verimli yatı
rımlarından biridir. Çeşitli yaş kademelerinde
ki gençlere sağlıklı hayat şartları, geniş bir ha
yat görüşü, köklü kültür, sağlam karekter ile 

41 — 



0. Senatosu B : 34 1 . 2 . 1971 O : Û 

başarma ve yaratma gücü kazandırmak, onlarla 
kendilerine ve çevrelerine neşe, canlılık ve sos
yal kaynaşma kaynağı olacak alışkanlığını ge
liştirmemiz temel amaç olarak görmekten mem
nunum, 

Medeniyete hisli adımlarla ulaşabilmemizde 
rol oynıyacak gençlere en verimli büyüme çağ
larında fırsat eşitliği sağlanarak bütün millî 
kuruluşların iştiraki ile eğitim, sosyal, refah, 
sağlık, çalışma, eğlence ve dinlenme için temin 
edilmiş imkânların daha da artırılması gerek
mektedir. 

Sayın senatörler; 
Gençlerin mevcut eğitim ve öğretimden is

tifade ederek en üstün seviyede yetişmelerini 
gerçekleştirmek için sosyal yaşantılarını yeter
li kılmak, onların öğrenim hayatını kolaylaş
tıracak kültürel ortamı hazırlamak, dinlenme, 
•eğlenme imkânlarını gerçekleştirmek konula
rında devamlı çaba gösterilmesi zaruretine ina
nıyorum. 

Gençlerin okul ve hizmet dışı zamanlarda 
kişilik ve kabiliyetlerini geliştirecek, heves 
duydukları çeşitli kültür, sanat, folklor ve spor 
faliyetlerinin teşkilâtlanması ile gençliğin boş 
zamanlarını verimsiz ve olumsuz sonuçlara sü-
rükliyen faaliyetlerden kurtarmak için Gençlik 
Ve Spor Bakanlığınca alman tedbirleri takdir
le karşılıyoruz.' 

Köy ve şehirde yaşıyan, okuyan ve okul dışı 
gençliğin vatan sathına yaygın kalkınma pro
jelerine katılmaları, birlikte iş görerek kay
naşmaları enerjilerinin ve iş güçlerinin millî 
bakımdan hizmetlerine katkıda bulunması de
vamlı şekilde teşvik edilmelerini desteklemek
teyiz. 

Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar Kurumu
nun, yüksek öğrenim gençleri ile mezuniyet son
rası öğretimi için 351 sayılı Kanun uyarınca 
temin ettiği Kredi ve Yurtların imkânlarını 
genişletmek ve gün geçtikçe artan öğrenci 
sayısının bu imkânlardan istifadesini temin 
etmek üzere maddi olanaklarının artırılması için 
•Bakanlıkça çareler arandığını memnuniyetle öğ
renmiş bulunmaktayız. 

Her yaşta genç kuşakların sağlıklı, bece
rikli ve sağlam karakterli yetiştirilmesi için 
aile, okul ve çevre eğitimi imkânları yanında, 
açık havada ve spor sahalarında uygulanacak 

I toplu eğitimden istifade ettirilmeleri amaç 
edilmelidir. 

Gençliğin ve yurttaşların ekonomik şartlar
la dinlenme ve eğlenmesini gerçekleştirecek ta
til kampları ve eğitsel yaz kampları kuruluş
larının geliştirilmesi ile geniş gençlik kütle
lerinin yaz aylarında gerek liderlik çalış
maları yaparak ve gerekse eğitsel kamplarda 
toplum içinde kaynaşarak boş zamanlarını fay
dalı bir şekilde değerlendirmeleri, gençlerin 
yurdumuzu daha yakından tanımaları, günün 
sosyal gerçeklerini şehir, kasaba ve köy çev
releri içerisinde gezerek tanımaları ve tabiat 
.şartları içerisinde hakikatleri görecek şekilde 
yurt içi gezileri, kısa ve uzun süreli kamplar, iz
cilik çalışmaları gibi iç turizm faaliyetleri ile il
gili olarak hazırlanmış programların tetkikinde 
bu işlerin Bakanlıkça gayet ciddî olarak ele alın
dığını öğrenmekten memnuniyet duyuyoruz. 

Bütün okul çağı gençliğinin yaş ve beden 
özelliklerine uygun beden eğitimi ve spor uygu
lamalarını olumlu şekilde yürütecek, beden 
eğitimi ve spor öğretmenleri ve gençlik lider
leri ile her türlü spor saha ve tesislerinde li
derlik edecek antranör, monitör, yönetici ve 
organzatörlerin ihtiyaca cevap verecek sayı
da ve modern eğitim metotları ile yetiştiril
mesine hız vermek için hazırlanan plânlar, 
uzun yıllar ihmal edilmiş çok önemli olan bu 
fonunun kısa bir zamanda çözümlenmesi müj
desini vermektedir. 

I Okul içi ve okul dışı gençliğin spor yapa
rak, sportmenliğin temelini teşkil eden dürüst
lük, hakseverlik, yarışan arzusu, dayanıklılık 
ve insan sevgisi gibi köklü eğitsel değerleri 
kazanması için semt, spor, saha ve tesilerinin 
artırılmaı ve bu gibi yerlerde eğitsel bir ku
rum olarak teşkilâtlanma için çalışmalar hız
landırılmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Amatör sporun altyapı üniteleri olan spor 

klüplerinin kuruluş, işleyiş ve geliştirilmesi
ne ait her türlü tedbirler plânlanarak klüp
lerin Türk Sporuna katkıda bulunacak bir 
düzene ulaşmaları teşvik edilerek, gerektiğin
de birleştirilerek daha yararlı bir hizmet or
ganizasyonuna ulaşmaları, mensuplarına en 
iyi şartlarla spor yaptırmaları ve gerçekten 

| kaynaştırıcı sosyal topluluklar haline geti-
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rilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması hu- I 
susunda önemle durulmalıdır. 

Amatör spor kulüplerinin profesyonel fut
bol şubelerinin kuruluş ve işleyişlerinin yeni
den ele alınarak milletlerarası teamüle de uy- ] 
gun olarak yeni bir teşkilâtlanmaya gidilmesini, 
sporda önemli bir konu olduğu düşüncemizi ve 
inancımızı muhafaza etmekteyiz. 

Gençlik Kır konaklan, gençlik kültür mer
kezleri, İzcilik Eğitim Tesisleri, eğitsel yaz 
kampları gibi Türk Gençliğine sağlanacak eğit
sel imkânların uluslararası benzerleri ile teş
kilâtlanması suretiyle komşu ülkeler ve Avru
pa gençlerinin bu kurumlarda Türk Gençliği 
ile birlikte çalışmalarının sağlanması üzerinde 
önemle durulacak bir konudur. 

Gençlik kuruluşlarının ve her türlü gençlik 
derneklerinin Avrupa Konseyi Gençlik Teş
kilâtına paralel bir teşkilâtlanma içinde, geç-
liğe hizmet içi iştiraklerini temin etmek üzere 
,bir «Millî Gençlik Konseyi» kurulması üzerinde 
Bakanlığın durduğunu ve tahakkuk ettirmeye ça
lıştığına şüphem yoktur. Ancak bunun bir an 
önce gerçekleşmesi için çalışmalarının hızlan
dırılmasını rica etmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
1971 malî yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Bütçesinin memleketimize ve milletimize hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, üni
versite bütçelerine oy kullanmıyan arkadaşımız 
varsa lütfen kullansınlar. 

Sayın Haydar Tunçkanat ne münasebetle 
söz istemeye mecbur olduğunuzu lütfen açık
layınız. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Efendim, sayın konuşmacı, benim gündem dışı 
yapmış olduğum bir konuşmamı söz konusu 
ederek bana sataşmada bulunmuştur. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Sayın Tunç
kanat kısa olması ve ikinci bir sataşmaya ve
sile vermemesi istirhamiyle rica ediyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
'Sayın Başkan, ikazlarınıza uyacağım, zaten 
sadece sataşmalara cevap vermek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın senatörler, biz Gençlik ve Spor Ba
kanlığı Bütçesinde daha ziyade gençlerin sağ
lıklı, sıhhatli, karakterli yetiştirilmesi için ko
nuşmalarımızı bu olumlu yönde teksif etmeyi 
faydalı bulmuştuk. Diğer bakanlıklarla ilgili 
olarak, Hükümetin bâzı icraatının seiböbolduğu 
konuları bu bakanlığın bütçesi münasebetiyle 
dile getirmeyi lüzumsuz bulduk. Bu bakımdan 
arkadaşım bu bakanlığın bütçesini vesile ede
rek benim gündem dışı yapmış olduğum bir 
konuşmayı da ele aldı ve bana sataştı. 

Benim gündem dışı yapmış olduğum konuş
mam da şöyle idi: «Banka soygunu dolayısiyle 
Hükümet olağanüstü tedbirler almaktadır. Ve 
öyle görünüyor ki, hazırladığı tedbirler arasın
da bu gençleri vur emri önceden verilmiş gibi, 
sanık olan bu çocukları nefsi müdafaa gerekçe
siyle öldürme ihtimali vardır, hazırlıklar böyle 
görünüyor. Bundan sakınmasını, kaçınmasını 
ikaz ettim» bu kürsüden. «Eğer böyle bir ni
yetleri vatsa» dedim. 

Şimdi, arkadaşım bu sözlerimi alarak şöyle 
dediler: «Bunlar bir teşvik değil" mi?» Hayır 
arkadaşlar, bir teşvik değil, bilâkis teşviki ön
lemek mahiyetindedir, ikaz ettik, biz bunları 
teşvik mahiyetinde değil, uyarmak kaydiyle söy
ledik. Ama arkadaşımın teşvik şeklinde, yani 
biz böyle söyledik diye bunu ters anlayıp teş
vik olarak kabul etmeleri tabiî kendi düşünce
lerinden ve kendi tutum ve davranışlarından 
ileri gelmektedir. Bizim böyle bir niyetimiz 
yok. Biz bilâkis bunu önlemek için söyledik. 

Ayrıca dediler ki: «Bu sözler ihtirasın, 
kinin neticesi değil midirler?» O gün benim 
gündem dışı konuşmama cevap vermek için kür
süye gelen Bakana cevap verdiğim zaman da 
bunun böyle bir ihtirasın kinin eseri olmadığını 
açıklamıştım. Ama bir kere daha duyurayım. 
Eğer böyle bir kinin ve ihtirasım olmuş olsaydı 
yerim Tabiî Senatörlerin, Millî Birlik Grupu-
nun değil, arkadaşımın yanında olması icabe-
derdi. 

SIRRI ATALAY (Kars) — O felâketi gö
ze mi alacaktınız? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Atalay. 
HAYDAE TUNÇKANAT (Devamla) — 

Sonra: «kışkırtıcıların polis ajanı olduğu mey
dana çıkmıştır» sözlerimizi de eleştirdiler ve sa
taşma konusu ettiler. 
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Arkadaşlar, doğrudur. Samsun'da yürüyüş 
yapılıyordu, 10 Kasım 1968tâen önce Atatürk 
yürüyüşü idi Bir ajan devamlı surette 
çocukları kışkırtıyordu, çocuklar arasında 
talelbe zannediliyordu. Sonradan bu zatın, 
yine 6 ncı Filo istanbul'a geldiği zaman, 
İstanbul'a «eğer gelirse kendimi bu Za
fer Meydanında yakacağım» diyen zatın bir po
lis ajanı olduğu öğrenildi ve ortadan kayboldu. 
lO günden bugüne yoktur. Yani bunlar sık sık 
raslanan olaylardır, örnekleri daha çoğaltabi
liriz, fakat zamanınızı almamak için burada ke
siyorum. 

Bizi, kanun ve Anayasa dışı eylemlere ka
tılmakla suçladılar. Böyle bir işlemimiz yok
tur. Kendileri iktidardadır. Böyle bir hususları, 
(böyle bir bilgileri varsa bunu savcılara Hükü
metleri eliyle iletirler, harekete getirirler. Fa
kat biz onların, Hükümetlerin kanun dışı ey
lem ve hareketlerini teker teker bu kürsüden 
dile getirdik. Son olarak Anayasa dışı tutum 
ve davranışları Savcılar Kanunudur. Anayasa 
Mahkemesi bozmuştur, yine aynı kanun aynı 
maddelerle getirilmek suretiyle Anayasa suçu 
artık hemen hemen gerçekleşme yoluna, yani 
sınırları içine girmiş bulunmaktadır. Kendilerini 
uyardık, o günkü konuşmamda. 

«Halktan irtibatı kesilenler» şeklinde bir 
tavsifte bulundular. Bunun, zannetmiyorum, 
bizimle bir ilgisi olsun. Ama, halktan ilgisi ke
silenler var. Bugün Adalet Partisinin iktidarı
na karsı köylü, işçi, memur, esnaf ve bütün 
kuruluşlar hepsi ayaklanmaktadırlar. Bu, halk
tan irtibatının kopmuş olduğunun en bilirgin 
örnekleridir ve bunu olaylar bizzat ispatlamak
tadır. Bu hususu da açıklamakta fayda mülâ
haza ettim. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — O sözün 
içinde bilhassa sizdiniz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — An
lıyorum efendim. «Sağı, solu bırakalım» dedi
ler. 

Arkadaşlar, bu sağ - soldan ne anladığını 
bilmiyorum. Bunlar, sağın ne demek olduğu, 
solun ne demek olduğu bu kürsülerden devamlı 
şekilde açıklandı. 

«Efendim, Batı anlamında demokrasiyi aldık, 
Anayasamız da bunu getirmiştir. Ortak Pazara 
girmek için Hükümet bütün gayretini sarf et-
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mektedir». Peki, Avrupa demokrasisinin, Batı 
anlamındaki demokrasinin birçok bu gibi düşün
ce özgürlükleri yok mu? Bunları neden almak
tan kaçınıyorsunuz? Bu bakımdan... 

OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Tunçkanat arkadaşımız sataşma üzerine söz 
almıştır. Halbuki sataşma mevzuu tektir, me
seleyi tekrar ortaya getiriyorlar. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — iş
te efendim bana.... 

BAŞKAN — Şimdi efendim, rica ediyorum. 
Sayın inkaya kesmiyelim, rica ederim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Sayın Başkanım, ben sözlerimi bitiriyorum. 
Yalnız konuşmacı bizzat bizim olduğumuzu açık
ladılar. Yani, Grup Başkanvekili yersiz müda
hale ediyor ama... 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, zatiâlinizin 
konuşmasının kesilmesine matuf hareket ön
lendi. Buyurun efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Efendim, son söz olarak şunu söylemek iste
rim. Biz iktidarda değiliz, icrada da bulunmu
yoruz. Bu bakımdan kendileri icradadırlar, ka
nunsuzlukları, Anayasayı çiğnemeleri hep ken
dilerine aittir. Bu hususta kendilerini bu kür
süden bir kere daha uyarmayı bir vazife bilirim. 
Bu fırsatı bana vermiş oldukları için de sayın 
konuşmacıya teşekkürlerimi sunarım, Sağ olun. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnkaya. 
OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 

Grupuma sataşma vardır. 
BAŞKAN — Hangi noktadan, Beyefendi? 
OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 

Efendim, «Kinin, ihtirasın neticesi değil mi 
bunlar?» sözü üzerinde, Sayın Tunçkanat sa
taşmadan söz almıştır. Ve buna cevap verirken: 
«Eğer böyle bir fikrin temsilcisi oysaydık yeri
miz tabiî senatörlük olmaz, sizin yanınızda olur
du» dediler. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Bu noktaya 
matuf olmak üzere buyurun. Sayın inkaya, 
sizden de istirham ediyorum, bütçe müzakereleri 
yapıyoruz, kısa ve tekrar bir sataşmaya mahal 
verilmemek üzere. 

OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; her 
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vesile ile şu Yüce Senatoda birbirimize kötü söz 
söylememek suretiyle memleket meselelerini mü
zakere edelim fikri ve anlayışı içersinde olma
nın gayretini grupum gösteriyor, göstermek is
tiyor. Ama, muhalefet sözcüleri her vesile ile 
şu kürsüye çıktıkları zaman mutlaka Adalet Par
tisine, Adalet Partisi G-rupuna sataşmayı bir 
âdet haline getirdiler ve bu müzakereler bütçe 
müzakerelerinden başka bir şekil aldı. Bizim şi
kâyetimiz, ıstırabımız buradadır. 

Şimdi sayın arkadaşım diyor ki: «Eğer biz 
kinin ihtirasın adamı olsaydık yerimiz Tabiî 
Senatörlük olmazdı, sizin yanınızda olurdu» 
Sayın arkadaşımın hangi maksatla söylediğini 
bilmiyorum.... 

HAYDAR TUNOKANAT (Tabiî Üye) — 
O arkadaşın, Adalet Partisinden değil. 

BAŞKAN — Sayın inkaya, tavzihini de iti
bara almanızı rica edeceğim. Sayın Tunçkanat'-
m bu kere yaptığı tavzihi de itibara almanızı 
rica edeceğim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) —Tav
zih yapmadı efendim. Yani bizim grupumuzda 
olur böyle adamlar diye bizi itham eti. Tavzih 
neresinde bunun. Bizim grupumuzda böyle in
sanların bulunmasını biz kabul etmeyiz ve böyle 
bir davranışın, tutumun içinde değiliz. Biz, ba
rışın insanlarıyız. Seçim beyannamelerimizde, 
millete taahhüdettiğimiz seçim beyannamemizde, 
miting meydanlarında barışın adamı olarak 
kendimizi takdim ettik ve iktidar olarak buraya 
geldik. 

HAYDAR TUNOKANAT (Tabiî Üye) — 
Bu açıklamaya da teşekkür, ederiz. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Son
ra, «halktan ilgisi kesilenler» lâfı üzerine yine 
grupuma sataşma oldu. «Asıl halktan ilgisi ke
silenler sizlersiniz» dediniz. 

Sayın Tunçkanat, Partimin halktan ilgisinin 
kesilip kesilmediğinin takdiri size aidolamaz. Bu, 
Yüce Milletin takdirine bağlıdır. Biz daha bir 
sene evvel bu Yüce Milletin itimadını, tasvibini 
alarak buraya geldik ve iktidar olduk. Ama, 
Yüce Milletin tekrar itimatsızlığı meydanda de
ğil iken, sizler tarafından, hele azınlık grupları 
tarafından iktidarımızın, partimizin azınlık 
haline geldiğinin ifade edilmesi, falcılık olur. Bu 
beyanlara lüzum yok. 

Bu itibarla ben tekrar, Grup Başkanvekili 
olarak, grupumu temsilen rica ediyorum, bü
tün kanatlardan rica ediyorum; Birbirimizi 
kötüleyici, küçük düşürücü, Parlâmentonun 
haysiyetini küçük düşürücü beyanlarda buiunmı-
yalım, kendi grupumdan da rica ediyorum, 
aynı şeyi. Grup sözcüsü arkadaşlarım bunlara 
iltifat etmesinler. Yüce millet bizi burada 
büyük bir dikkatle izliyor. Bizim görevimiz şu 
yüce millete Parlâmento çalışmalariyle bir şey 
kaitaıbümektir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Cema-
lettin inkaya, olumlu konuşmanızdan ötürü. 

Say LU Hüseyin öztürk? Yoklar. Sayın 
Haindi özer? Buyurun. Şahıslan adına söz is-
tiyen arkadaşlarımızın görüşmeleri bu suretle 
(başlamış oluyor. 

Oylarını kullanmııyan sayın arkadaşlanmıız 
var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir, lütfen 
kutuları kaldırımız. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, değerli Bakan ve güzide men
supları; heyinize saygılar sunanım.. 

Muhterem arkadaşlar, Gençlik ve Spor Ba
kanlığının Bütçesi üzerinde konuşuyoruz. Bu
raya herkes yerini beğenerekten gelmiştir. Bâ
zıları millet iradesine sürünerekten, sürtüne-
rekten, bâzıları da millet iradesinin içinde gel
miştir. Bu bakımdan bizim oturduğumuz yer 
şerefli bir yeridir. 

BAŞKAN — Sayın özer, lütfen beni dinle
yin efendini, istirham ediyorum. Biraz evvel 
grupunuzun sayın başkanvekili gayet güzel, 
olumlu bir konuşma yaptı. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) Başkan-
vekiliniz daha yeni konuştu. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Size ne oluyor, 
îSizıe ne olulyor? 

BAŞKAN — Rica ederim Sayım özer, Baş
kanın ikazını ıdinleyin. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan, 
geçen sefer de grupa öyle bir hiitobedildi ki, 
(tekrarından teıeddübediyorum. Bu grupu top
tan itham... Bir de oraya oturanları ithamı et
mek, doğrudan doğruya benden bir şey bek
lemektir. Ama, bir kez açarsam ağzımı sonra 
kimse altından çıkamaz. 

(BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen efendim, 
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(buna cevap vermeye sizin hakkınız yoktur. 
Grup Başkanvekiliniz Sayın Cemalettin İnkaya 
gerekli cevabı verdi ve çok olumlu konuştu. 
Görüyorsunuz, Genel Kurulun tasvibi ile kar
şılanan bir konuşma yaptı. Tekrar bütçe mü
zakereleri gibi zamanı çok mahdudolan bir 
müzakere üzerinde vaktinizi israfa sebebola-
cak heyecanlı konuşmadan vazgeçmenizi istir
ham edeceğim lefendim. Lütfedin, rica ediyo
rum. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki efendim. 
Muihiterem arkadaşlar, Gençlik ve Spor Bakan
lığımızın enerjik ve düzenli çalışmaları kısa za
manda meyvalarını vermiştir. Sayın Bakanın 
en büyük başarısı, sporun her dalını yurt sat
hına yaymış olmasıdır. Kendisi sporu yıldız 
ferdiyetçiliğinden, kurtarıp topluma, kütleye 
ma! etmiştir. Böylece tek yıldızların yerini, 
daha üstün derecede birçok yıldızlar almıştır. 
Meselâ, son zamanlarda güreş, futbol, judo, 
basketbol gibi branşlar geniş çapta yurda ya
yılmıştır. Bunları daha yaygın ve daha güçlü 
hale getirmek için bakanlığa yardımcı olmamız 
gerekir. Ayrıca sayın Bakanın geniş ihatalı 
ve bağımsız görüş ve gayretlerinden bir tanesi 
de, vaktiyle kenara, köşeye itilmiş, değerleri 
arayıp bulması ve spor ailesinde onlara yeni
den değerlerine uygun şekilde görevler ver
mesidir. 

Bu kadirşinaslık, her sporcuya şevk ve ya
rınına güven duygusu vermektedir. Meselâ; 
dünyaca şöhret yapmış olan dürüst ahlâkı ve 
çalışkanlığı ile sportmenlik vasfını taşıyan es
ki Güreş Federasyonu Başkanı Cihat Uskan'ı 
arayıp bulmuştur. Onun kırık gönlünü onar
mak suretiyle, onu Judo Federasyonu Başkan
lığına getirmiştir. Türk Millî Güreş Takımına 
1986 da Avrupa ve dünya şampiyonluğunu ka
zandıran ve dünya matbuatında takdirle anı
lan Cihat Uskan'a sayın Bakan yeniden bir 
hayat ve enerji vermiştir. 

Bugün bu görevinde de son derecede başarı
lı hizmet yapmasının başnedeni de kadirşinaıs 
bir Bakanın onda güc yaratan sevgisidir. Yur
dumuzda judoyu bilen yok denebilecek kadar 
az iken, şimdi yurt satbına yayılmış 17 bin er
kek ve kadın judo müsabıkın bulunması ve 
süratle çoğalmakta olduğu bu spor dalının gele
ceği hakkında bir kanaat vermektedir. 
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Ayrıca, bu Sayın Bakan güreş, boks ve bas
ketbol federasyon başkanlıklarına Mehmet Ak
zambak, Yusuf Mergen ve Osman Solakoğlu gi
bi değerli kimseleri getirmesiyle de sporumuzun 
yarınına güven getirmiştir. 

Muhterem senatörler, yurdumuzda ilk defa 
oİTiak üzere İzmir'de bir Olimpiyat müsabakası 
yapılacaktır. Buraya 14 Akdeniz milleti sporun 
her dalında müsabakaya katılacaktır. Böylece 
Türkiye hem organizatör, hem de müsabık olarak 
güç ve şerefli görevle başbaşa kalmaktadır. Bu 
güçlüğü, başarı ile sonuçlandırmakla Türk Mil
letine has sportmenlik ruhunu dünyada bir de
fa daha tescil ettirmek fırsatı doğmuştur. Bu
nun için bu. bakanlığa hepimiz yardımlarımızı 
esirgememeliyiz. 

Ayrıca, bu yeni kurulan bakanlığa yardım
larımız şu şekillerde de olmalıdır; sporu yurt 
sathına tamamen yaymak, onu cazip hale getir
mekle mümkündür. Kapalı salon sporları için 
gerekli tesislere ihtiyaç vardır, küçük antren-
maîî yerleri ve buralarda duş ve sauna gibi 
tesisatın bulur ması gereklidir. Ayrıca, sporcu
larımıza verilen ücretler gülünç denecek kadar 
azdır. Müsabaka zamanında yevmiye 24 TL. üc
ret otel parası dahil olamaz. Bu sporcu ne yiye
cek, ne içecektir, hangi kaloriyi alabilecektir? 
Diğer zamanlarda aldığı ücrette, yevmiyesi 15 
TL. dır ki, takdirinize arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, amatör futbolcuları
mıza iş sağlamak ve yeter miktarda antrenör 
kadrosu bulundurmak, gelişmenin süratle ya
yılması için şarttır. Gençlerimize millî varlığını 
tanıtacak, sevdirecek ve t>nu kendi benliğinde 
tcplıyacak eğitimlere tâbi tutmak çok önemli
dir. Her hafta en az iki defa konferanslar ter
tip ederek, tarihî hasletimizden, tarihimizden 
geleceğimize köprüler kurmalıyız. Onları her 
çeşit sapık cereyanlara karşı koruyalım. Yani 
gençlerimizi ruh ve beden yapısı ile millîleştire-
lim. 

Muhterem senatörler, Türkiye yiğitlerin har
man yeridir. Gençlerimizi arayıp bulmak ve 
onları spor dallarında değerlendirip tatmin ede
rek yetiştirmek ve görevlendirmek çok önem
lidir. Anadolu'nun keşfi ancak böyle sonuçla
nabilir. Arama - tarama ekipleriyle bu keşfe 
başlanılmalıdır. Bunlardan misâl olarak, Malat-
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ya'mız pehlivanlar yatağıdır. Hanı demirin çe
lişmesi için nasıl ki üzerinde işlemek gerekiyor
sa, bu ham kuvvetleri de işlemek gerekiyor. 
Malatya, bugüne kadar millî takıma şampiyon
lar vermiş bir ülkedir. Bunlardan ibrahim peh
livan dünya şampiyonu, Vahap pehlivan dünya 
ikincisi, ilhan Aracı Balkan şampiyonu olmuş
lardır. Bunlar sadece benim hatırlıyaibildikle-
rimdir. Bunun için, Malatya'da da bilhassa spor 
dallarına önem vermek gereklidir ve gerekli 
araşitırınanın yapılmasını talep ediyoruz. 

Burada, her branştan spor için gerekli tesi
sin yapılması, tatmin edici ücrette yeterli mik
tarda antrenör kadrolarının sağlanması dileği-
nıizdir. Balkanımızın çalışkanlığı ve dirayeti bu 
dileğimizde ünimidimiizin kaynağıdır. Bütün 
bakanlik personelinin kendilerine has olan va
tanseverlik, milliyetçilik duygusu ile enerjik 
olarak çalışmasından bütün milletimiz memnun
dur. Memnun olmıyanlara bir şey diyeceğimiz 
yoktur. 

Bu bakımdan Gençlik ve Spor Bakanlığının 
1971 yılı Bütçesinin milletimize, momleıketimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Yıldız. Bu

yurun efendim. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; bu konu üze
rinde bir görüşme, bir sözcü ayırmamıştık. Fa
kat burada açıklanan kimi görüşler karşısında 
Millî Birlik Grupunun da özellikle gençlik olay
ları ile ilgili görüşlerini, bu artıda kimi yanlış 
yahut da kasıtlı konuşmalara da kısaca değine
rek bir konuşma yapmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çağımız gençlik çağı 
adını taşıyor. Bir kaç kez bunu belirttik. Dünya
nın her yerinde iki belirgin nitelik toplumlar
da görülüyor. Birisi, gençlik her yerde coşkun, 
eylemde görünüyor. İkincisi Parlâmento dışı 
muhalefet adı takılan türlü eylemlere tanık olu
yoruz. Bunun nedenlerini bilginler inceliyor. 
Çağımız çok hızlı bir teknolojik gelişime içinde
dir. Diğer yargıları hızla değişiyor. Gelenekler, 
alışkanlıklar, hattâ inançlar sarsıntı geçiriyor. 
Böyle ortamlarda geleneksel örgütler yeter de

recede değişerek bu gidişe uyamıyor. Gençlikte 
dinamizmin, oluşumun sembolü halinde olduğu 
için eylemde bulunuyor. 

Biz, şimdi, 5 - 10 yılda belki eskinin 100 -
150 yılını yaşıyoruz. Bu kadar hızlı bir değişme 
içindeyiz. Olaylara böyle geniş bir çerçeve için
de baktığımız ve dünyadaki örneklerine de bir 
göz attığımız zaman, Türkiye ̂ de bir dizge, bir 
seri yanlışlıklar içinde olduğumuzu görürüz. 
Görüyoruz ki, Komünistinden, Kapitalistine de
ğin, hattâ Faşist rejimlerde bile gençlik, ikti
darlara karşı eyleme geçiyor. Bunlardan hiç
biri çıkıp gençliğini ne kürsülerde, ne de ya
yınlarında başkasından emir alıyor, yıkıcı, boz
guncu, hain gibi yarının umudu olan körpe ka
falara saldırmıyor. 

De Gauelle, Kossig'in, Nixon, Jonhson, hepi-
sinin beyanlarını okuduk. Tito, Edgar Ford, 
Fransız Millî Eğitim Bakanı hepsi aynı şeyi 
söylüyor. U-Thant uzun bir konuşmasında bun
ları belirtiyor. O halde dünyanın karşılaştığı 
bir sorunun, biz nedenlerini değil de sonuçla
rını ele alarak toplumsal yapıdan, toplumdaki 
gelişmelerden soyutlıyarak değerlendirmemiz 
bir hata olur. Bu hatadan sıyrılmak için çok 
kez uyarmalarda bulunduk. Bütçe Komisyonun
da, burada konuştuk. Konuşmalarımız yanlış an
laşılıyor. Gençlik olaylarının nedenlerine eği-
nilmesini salık veriyoruz. 

Arkadaşlarım, biraz eğilelim bu olaylara. 
Türkiye'de yüksek öğrenim gençliği; bir çok 
yönden, önce çevresinden, üniversitelerimiz bü
yük ölçüde çağ dışı yöntemlerle çalışıyor. Evet. 
Hiç, kim'senin solcu olduğunu söyliyemiyeceği Ed-
gar Fort «Fransız üniversiteleri, yırtıcı bir göz
den geçirilmeye muhtacolacak haldedir» diyor. 
«Kökünden değişmelidir, çevreleşmiştir» diyor. 
Sorbon'dan çıkana Türkiyede ne nazarla bakıl
dığını hepimiz biliriz. Onun köihnemiş olduğunu 
söylüyor. O, öyle ise bizimkilerin durumunu de
ğerlendirmek gerekir. Bu arada 60 bin, 70 bin 
rakamda insanlarımızı, gençlerimizi eğitim dük
kânları denebilecek özel okullar içinde yozlaştı
rırken, orada da bir bunalım oluyor. Çocuk, 
elindeki kitabı 100 - 150 liraya alıyor. Değeri 
10 liradır. Bir türlü bunu düzeltemiyoruz. El
bette onu yazanın alacağı para var ama, o ki
tabı Devlet bassa, üniversiteler bassa 8 - 10 li
raya verebilir. Çevresi bu. Dünyadaki oluşum 
bu. 
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Kütle haberleşme araçlarının çok yaygın ol
duğu bir dönemde, bu olaylardan gençliğin ka
fasını ayırıp, başka türlü onu düşündürmek 
olanak dışıdır. Ayrıca; genç, okuduğunun, dün
yada gözlemde bulunduğu olayların tersini gö
rüyor Türkiye'de. Bu tersini Devlet yöneti
minde, üniversitesinde, toplumunda görürken 
bunlara da tepki gösteriyor. Bütün bunları bir 
yana iterek, gençliği suçlamak, ya da polis ka
rakollarını üniversitelerde kurmak, bilmem yeni 
tedbirler yasası almak, tek parti döneminde 
Ihattâ, meşruluğunu yitiren Demokrat Parti dö
neminde dahi yeter sayılan yasaları, yeter say
mamak. Yeni tedbirler peşinde koşmayı yeri
yor isek, Hükümeti uyarıyoruz. Diyoruz ki; 
bunun nedenlerini gideriniz. 

Sayın Hükümet, sayın iktidar partisi; böy
le tedbirlerle nedenlerini giderecek yerde, be
lirtilerle uğraşıp gerilimi yükseltmeyin, artır-
mayın. Bu yol yanlıştır. Bütün bunları söyler
den iktidar partisinden yeter derecede bir an
layış görmüyoruz. Fakat, demin dinlediğim 
sayın Grup Başkanı bizim de alkışlayacağı
mız olgun, iktidara yaraşır bir konuşma yaptı. 
iktidarların böyle konuşması gerekir, iktidar
lar, birleştirici; iktidarlar, hedef olduklarını 
ibilerek konuşurlar. Bütün eylemler yerilirken 
elbette hedef iktidardır. Ama, nedendir bilmem 
Adalet Partisinden çoğu kez bir kısım konuş
macılar çıkar zaptedilmez bir hırsla buradan 
bize saldırma hevesine kapılır. Değinerek iste
mezdim ama, bu konuyu yayında, buradaki ko
nuşmalarda çok işlenir gördüğümüz için dokun
mak istiyorum. Ulusal irade anlayışına, sanıyo
rum, Adalet Partisinin katılması güç. önce, 
«kimisi ulusal iradeye dayanarak gelmiş, kimisi 
bilmem sürünerek gelmiş» gibi lâflar. Sandığın 
Ihaysiyetirii korumanın gereğini çok savunduk. 
İktidarın tutumu, sandığa en büyük kötülük 
yaptı, olumsuz eylemlerine her zaman sandığı 
fetva gösterdi. Oysa, sandık bunlara fetva gös
terilemez. Kişilerin yargı organlarınca tümü ile 
suçlanan, yerilen, protesto edilen, mahkûm edi
len eylemlerini, ulusal iradeden dayanak ala
rak sandık fetvasına bağlamak çıkar yol değil
dir, deriz. Soruyorum, konuşmacı eğer bizi kas
tediyor idi ise, ulusal irade ile gelmedik anla
mına söylüyorsa, bu söz her şeyden önce ken
di iktidarının da meşruluk temelini sarsacak 
niteliktedir. 
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Biz, Anayasanın bir maddesi ile ve halk oyu 
ile geldik. Bugün bir milletvekili, bir senatör 
bir ilin şu kadar oyunu aldığı için kendisi 
çıkıyor burada «Ben halk oyu ile geldim.» 
diyor. Tabiî l senatörler, nüfusun % 62 sinin 
oyunu alarak buraya gelmiştir. Bir Anayasa 
maddesi olarak gelmiştir. Söyledim, sandık
ların hepsine saygılıyız. Ama, bir ilden çıkan 
sandıktan her halde Türkiye'den çıkan sandığı 
daha küçük görmek pek akıllı bir iş değil
dir. Parti her şeyden önce böyle konuşma^ 
alarma biraz yönelmelidir. 

Arkadaşlarım, evet Türkiye'de bir ihtilâl 
oluyor, ihtilâlden sonra seçim yapılıyor. 
ihtilâlciler Parlâmentoda oturuyor. 'Yıkılan 
düzenin kalıtımı üzeri&e döğüşenler de Parlâ
mentoya geliyor, yanyana oturuyor. Onlar, on
lara saldırıyor. Tarihte görülmemiştir, bu ör
nek. Bıı örnek tarihte yoktur. Bir defa daha 
ısöylemişitim, 2400 yıl önce Konsül Sinsmatis, 
bir tek kişi, tarihte ihtilâlle de değil, ça
ğırıldığı için iktidara gelip, arzuteu ile ikti
darı devretmiştir. İhtilâlle iktidarı devreden 
kimse yok ama, böyle ettiğimizin cezasını 
ölçüsüz konuşmalarla çekiyor isek, veya 
bize bunu yöneltmek istiVenler bir şey 
umuyorsa, kendilerine 'kötülük ediyorlar. Biz 
şimdiye kadar konuştuklarımızın tepsikisini 
şiddetle görüyoruz. 

Arkadaşlarım, insafla konuşalım. Adalet 
Partisinin sözcülerinin, kongrelerinin, organ
larının bize sataşmadan rahat ettikleri günü 
gördünüz mü? Açın gazetelere bakın. Bü
tün hedefleri cabiî senatörler, isim takarlar, 
türlü lâflarla hattâ yalanlarla. Suiistimal
leri ayyuka çıkanlar, tabiî senatörlerin suiis-
mal yaptığını söylerler. Kaç defadır söy
ledim, ben burada, namus temizlemesine ha
zırız. Bütün herkes bizimle beriaıber gelip, 
mal beyanına,, Meclise girerken başlasın, ,o-
nuna kadar kazandığının hesabını versin, biz 
hazırız. Varsa başka hazır oîlan, iktidar par
tisi başta olmak üzere bu hazırlığa buyursun. 
(Adalet Partisi sıralarından <̂ Biz die hazırız» 
sesleri.) Yalan söylemiyelim. Buna haziniz. 
Siz de mal beyanlarınızı başından sonuna ka
dar koyun, getirip herkes de görsün. Şimdi 
bütün bunları söylerken «Biz de hazırız.» di
yordunuz. Hazırsanız, Başbakanınız da dâhil 
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o da versin, hepsini öğrenelim. Kamu oyu 
bunu bekliyor. 

Son olanak rica ediyorum; olayları, uyarıcı 
•konuşmalarımızı, kendi yönünüzden değer
lendirebilirsiniz ama, bu kürsüyü sataşma 
bahanesi yaparak, Anayasanın beğendiğiniz 
maddelerini sevip, beğenmediğinize çatarak, 
feanki kendiniz çok dürüstçe bir seçimle geli
yorsunuz diye başkalarının seçimlerine ka
rışmayın, herkes haddini bilsin. 

Saygılar sunarım. (M. B. G. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil. 
ÖEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 

Sayın Başkan, bir hususun tavzihi gerekir. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, bir dakika 

Sayın Dikeçügil. 
ÖEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) -

Efendim, ben sataşma için söz îstemi-
yorum. Yalnız, Sayın Yıldız, «Sanki kendi
niz çok dürüst bir seçimle geliyorsunuz diye 
başkaların seçimlerine karışmayın.» gibi bir 
cümle sarfetti. Bundan ne kasdetti acaba? 
Yanlış bir anlamaya meydan verilmemesi 
için tavzihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, tavzihi lüzumlu 
görüyor musunuz? Yerinizden buyurunuz. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Tavzih 
ederim efendini. 

Bundan maksadım, Anayasaya», Anayasa te
meline yönelen, propagandalarla alman oyları 
ben itibarlı saymıyorum, dedim. Bunları ya
panlara, yalnız. Elbette ki, bir partinin tümü
ne veya bunların içinde bu eylemlere katıl
mayanlara değil; ama, boyla yapanlar da 
az olmadığı için onlara kullandım bu söz
leri. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica edi
yorum. 

ÖEMALETTİN İNKAYA (Babkeıir) — 
(Sayın Başkan, bir fikri ifade ederek buraya 
gelmiş olmayı doğru bulmuyorum. Anayasa 
değişikliğini ifade etmek suretiyle buraya 
gelmek, dürüst seçim yapılmadığını ifade et
mez. Ama, bir fikrin ifadesidir. 

iSADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Usul 
hakkında söz istemiştim. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Artukmae. 
Eğer şu karşılıklı iki konuşma nedeni ile 
usul hakkında söz istiyorsanız, Başkanlığın 
maksadı işi sürati mümkiıie ile ve uzlaştırıcı bir 
formül içinde halletmektir. Yoksa karşılıklı 
görüşme mümkün değildir. Başkanlık yerinden, 
kusaca, bir diyeceği olan iki sayın üyeye söz 
vermiştir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ban de 
yenmıden ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Siz de yerinizden, buyurun 
efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — şunu 
ifade etmek isterim, içtüzülümüz bir üyenin 
diğer bir üyeye soru sormasını menetmiştir. 
Bunu ifade etmek istedim, bunun mümkün 
olmadığını söylemek istiyorum . 

BAŞKAN — Evet efendim, haklısınız ve Sa
yın Yıldız da bunu kendilerine ifade için söy
lemedi. Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Hüsnü Dilkeçligil. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, Gençlik ve Spor Bakanlığının Bütçesi 
görüşülürken, benim 10 dakikalık zamanımda 
yurtlar meselesi üzerinde duracağım. Yalnız, 
înkaya arkadaşımız güzel bir şey söyledi. Ha
kikaten Bakanlığa da namzet olduğu söylenen 
Mehmet Varışlı arkadaşımızın bir iktidar par
tisinin kanadı olarak hâdiselere tek gözle değil 
de çift gözle bakması lâzımdı. Ve hâdiseleri 
böylesine tahlil etmesi lâzımdı. Şimdi arkadaş
lar, mesul varsa, mesuliyet sahibi de vardır. Biz 
hocalık yaptık ve ömrümüzü bunda tükettik. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil, bir 
noktaya dikkatinizi istirham edeceğim. Geçmiş 
bir hâdisedir, kapandı. Zatıâliniz de her halde 
bu Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi nedeni ile 
yaptığınız hazırlamayı böyle bir hâdisenin vu
kuunu nazan itibara alarak hazırlamadınız. Lüt
fedin, kendi hazırlığınızdan istifade edelim, 
efendim. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGIL (Devamla) — Kendi 
konumu ifade ediyorum. 

Arkadaşlar, sözlerime şöyle başlamak iste
rim; üç tane gence rasladım, görüşüyoruz. Kı
yafetleri, sizlerin hoşuna gitmez. Bıyıkları aşa
ğı sarkık ve saçları da uzun. Onlarda ben mem
leket meseleleri üzerinde sohbet ettim. Tabiî be
ni gıyabi olarak tanırlar, Realiteleri anlattığım 
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zaman gönder durdular. Onlara bir hafta sonra 
rasladığım zaman her üç genç de bıyıklarını 
ve saçlarını kesmişlerdi Şu halde bu, bir irşat 
meselesidir. Bizim memleketimizde bir kültür 
boşluğu vardır. İktidarlar hâdiselere tek gözle 
bakmaktadır. İlmî meseleleri, ilmî açıdan müta
lâa etmiyor. Tanzimatta Türkiye'yi Fransız kül
türü istilâsı başlamış. Bu, doğru. Sonra, bir Al
man kültürü, sonra bir Amerikan kültürü, son
ra o da olmamış şimdi bir komünizan kültür 
başlamış. O halde gençlere bir şeyler vermek lâ
zımdır. Elbette bu çağın gençleri bir şeye inan
mak istiyor. Sis aşırı sağ diyorsunuz, aşın sol 
diyorsunuz. Pekâlâ aşırı solla, aşırı sağı bir 
noktada toplıyacalk hareket ne olacaktır Hükü
met bu hareketin içine nasıl girecek, nasıl bunu 
bağdaştıracaktır? Asıl mesele ve asıl nokta bu
radadır. Teşkilâtlarınız buna yetkili mi, kâfi 
ani? Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor 
Bakanlığı paralel olarak çalışıyor mu, çalışmı
yor mu? Sayın Bakan darılmasmlar bakanlıkla
rın bu tutumu, imamesi kopmuş teşbihe benzi
yor. Dağınık bir haldedir. 

Yurtlar meselesine gelince : Buraya gençler 
geliyor. Vilâyetlerinde, diğerlerinin de yurtları 
var. Bu çocukların irşada, tenvire tabi tutulma
ları lâzımdır. Sis hoş germezsiniz, bizim dedele
rimizin çok güzel tarafları vardı. Benden yaşlı 
ağabeylerimiz bilir; mubassırlar. Ama, sonradan 
(bozulmuş. O mubassırların terbiyedeki rolünü 
(bugün İngilizler kolej sisteminde tatbik ediyor
lar. Yani, 15 - 20 talebeleye bir öğretici verili
yor, eğitici olarak. Akşamları hocalar değil de. 
mubassırlar onların başında, onların problemle
rini haleden, yol gösteren, bilemediklerini çö
zen, terbiye eden insanlardı. Sonra bozulmuştur, 
eli sopalı insanlar olmuşlardır. Benim genelli
ğimde de, öğretmen yardımcısı vardı, lise yurt
larında. Bugün bakarsanız onlar yoktur. Çocuk
lar başıboş, terbiyeden uzak, tenvir ve irşat yok. 
Yurtlara bakalım, yurt müdürünün hiç kabaha
ti yok. Yurtta bir müdür görürsünüz, bir mü
dür yardımcısı görürsünüz, ondan sonra da bir
kaç tane öğretmen görürsünüz. Fakat, yurtta 
üç - dörtibin talebe vardır. Ne yapıyor bu çocuk
lar? Elbette bir kaynak var; bundan faydala
nabilecek, hele, yurt bulamıyan çocuklar. 

-Kredi için 15 bin kişi müracaat etmiştir, üç 
bin kişiye kredi verebiliyorsunuz. Greriye kalan 

12 bin kişi alamıyor. Bu 12 bin kişi muhtaçsa, 
bu muhtacolan çocukların ellerinden başkaları 
tutar beslerse, onlara para teklif eder kendi ta
raflarına çekerse ne olacak bu?.. Bunun üzerin
de kim duracak? Rica ederim, bunun sorumlusu 
kim beyefendiler, söyler misiniz bana kim bu
nun sorumlusu? Hele şehirlerin yurtları. Her vi
lâyetin, her mahallede bir yurdu var. Başında 
•kimse yok. Ne okulculuktan anlar, ne terbiye
den anlar, ne irşaddan, ne tenvirden anlar. 
Gençlerde fizik, kimya, matematik kabiliyeti 
var. O, boş zamanlarını nasıl değerlendirecek, 
var mı bir lâboratuvarınız, kurabiliyor muşsu
nuz, onun başında bir irşadçısı var mı? Fen sa
hasında gelişecek bu, var mı? Şimdi bu yurtlar 
böyle kifayetsizken, elemanlar kifayetsizken, 
yurttaki hâdiseler tevali edecektir. Onun için 
önce, Hükümet olarak bu gençlerin gelişmesi 
için çalışmalıdır. Çünkü, «gençler, ümidimiz; 
yarının istikbali» diyoruz, yarını onlara devre
diyoruz. Ben, şahsan Adalet Partisi Grupunda 
bu meseleleri tenkid ettim, söyledim. Yarın çığ 
gibi gençlik geliyor. Bu gençler eğitim kabili
yetlerine göre yönetilmezse, üzerinde durulmaz-
sa, münevver işsizliği ile ne yapacaksınız siz, 
dedim. İstihdam yeri falan da yok, böyle başı 
boş. 

Özel okullara gelince; iktidar kanadı dikkat 
buyursun; Özel Yükseliş Kolejinde kimler hâ
kim biliyor musunuz? Solcular hâkimdir. İda
reye hâkim oldular. Neden bu? Özel Yükseliş 
Kolejinde sağ değil, yani solcular idareye hâ
kimdir. Seçimle kazandılar. Neden bu, niye ol
muş bu? Çünkü, bir defa istikbali yok. Sonra 
para veriyor, iyi eğitilmiyor, karşısındaki fakir 
çocuk, sanat enstitüsünden, filân, filân yerden 
gelmiş, onun kazancını görüyor. Tarlasını satı
yor, Oraya gidenleri, bilirmisiniz ki, sanat ens
titüsü mezunu, yapı sanat, enstitüsü mezunu, ti
caret lisesi mezunu. Babalarının dar gelirleriyle 
5 - 6 bin lira veriyor oraya. Ve onun ıstırabı içe
risinde kıvranıyor. Onun kazancını görüyor, 
onun kazancına tamah edecektir, işte o kazana
caktır, Hattâ sahibini oraya sokmıyacaktır, so
kamıyor. Bütün bu meselelerin tahlilini bir nok
tadan ele almıyorsunuz, ondan sonra tedbirle
rini almıyorsunuz, tedbiri nasıl alınır? Üzerin
de durmuyorsunuz, kültür boşluklarını gidermi-
yorsunuz, bir millî kültür hamlesinin içerisine 
giremiyorsunuz, benim çağım, Atatürk gençliği 
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çağıdır. Milliyetçi ruh hâkimdi, yolda bir kim
se rumca konuşamazdı, vatandaş Türkçe konuş 
denirdi. Millî şuur göklere fışkırıyordu, kimse 
o gamanın gencini tavliyamıyordu. Ne veriyor
sunuz siz Allahaşkma, ne veriyorsunuz? Sadece 
maddi işlerle, maddi eserlerle, şunu yaptıklar
la, bunu yaptıklarla, boş övmelerle ne yapabilir
siniz gencin ruhunu doldurmadıktan sonra? 
Şim'di, her gün kaybolan genç neden gidiyor, 
hangi hâdiseden gidiyor, bunun üzerinde duran 
yolk. Gençlik, enerji çağidır. Hele bizim gibi ül
kelerde genç nüfus fazla. Maurice Duverger'in 
«politikaya girişini» iyi tetikik etmek lâzımdır. 
Orada der ki, «geri kalmış ülkelerde yaşlılar 
ölür, gençler çoğalır. Çoğaldıkça bunlar enerjik
tir, iş sahaları arar, orada daima hareket olur.» 
Bugün Türkiye bu hareketin içerisinde. Ta ön
ceden itibaren bu hareketliliği keşfedilememiş, 
bu hareketlilik değerlendirilmemiş, ona yurtlar 
hazırlanmamış, çağın, eğitim sistemine göre, ter
biye sistemleri kurulamamış. Lâboratuvarı yok, 
spor sahası yok. Filân yeri yok. Yaz aylarında 
çocuklara kamp kurup memleket hizmetlerinde 
çalıştırıcı bir tutumun içerisine girme yok. 
Memleket zevki böyle alınır. Köydekiler çalışır, 
evet çalışacak, memlekete nasıl hizmet edilece
ğini, halkla nasıl kaynaşılacağım bilecek, öğre
tilecek bu. Bu, bizim hükümetlerin vazifesidir. 
Bir köyde nasıl çalışılacaktır Düvenin de, şu
rasında burasında. Yok böyle bir eğitim sistemi, 
yok. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Beyefendi. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Devamla) — Bitiri
yorum... Hele, Millî Eğitim Bakanı yüksek okul
lar açıyor, bir binada. Oraya çocuklar gelecek, 
yurdu yok, yiyecek içecek yeri yok. Ve emin 
olunuz, bu çocukları tavlıyacaklar. Hayata ba-
kıtılacak, yaşıyanlara bakacak, neticede ümit
sizliğe kapılacak. Nasıl bir organize sistemi? 
Benim aklım ermiyor. Hattâ bunu Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ile danışıklı, dönüşüklü, yurdu
nu yaptın mı? Dayanır Gençlik Bakanı. Buraya 
getirdiğin vakit gençlerin eğitici sistemini ku
rabildin mi? Var mı şu kadron, filân filân? 
Adana'da kolordu komutanını gördüm. Kışlala
rını, sununu bununu. Bizim yurtlarımızdan çok 
daha güzel. Çok daha tertipli ve verimli. Öyle 
komutanın alnından öpmek lâzım. Yemeğini ye
meden gitmiyor. Baba diye ona bağlanıyor. Böy-

j le bir sistemin içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı 
olamamış maalesef. Olamıyor. Eskiden bundan 
çok daha iyi idi. Ben hatırlarım, bir kongreye 
gelmiştik - bir dakikanızı rica ©deyim 

BAŞKAN — Süreniz bitti, bağlayınız. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bağlı

yorum... Devrin Millî Eğitim Bakanı beden eği
timi derslerine «abur cubur» dersleri dedi. Ben, 
bu olmaz dedim. Gençlerin enerjisini ancak de
ğerlendirecek, istikametlendirecek onlardır. On
ların adedini artırmalı. O zaman uyulmadı. Şim
di gençlerin enerjisini iyi istikametlere stevk ede
cek okullarda beden eğitimi öğretmeni bulamı
yorsunuz. Aynen bütünüyle beraber. İşte Tür
kiye'nin manzarası. Gençlik meselelerine arka
daşlarımızın böyle partizan hislerle veya şu bu 
ile değilde, realiteleri, hakikatları görmek sure
tiyle eğilmelerini istirham ederim. Biz, zaten 
demokratik nizamın ye demokratik görüşün içe
risinde gençlerin böyle eğitileceğine, böyle mil-

I liyetperver, böyle vatansever insanlar olarak ye
tiştirileceğine, kaaniim. 

Hürmetlerimle. Teşekkür ederim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Kasım Gülek. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyele
ri ; Gençlik ve Spor Bakanlığı yerinde bir kuru
luş olmuştur. Gençlik meselelerini ele alan böy
le bir bakanlığa yıllardan beri ihtiyaç vardı. 
Son yılların gençlik bunalımı üzerinde burada 
çok konuşuldu. Ben, bunlara katılacak değilim. 

I Sadece bunların temel nedenleri üzerinde bir
kaç söz söylemek niyetindeyim. 

Kuşaklar arası bir ueuruim var. Yeni nesille 
bundan evvelki nesil arasında büyük bir anlaş
mazlık var. Bu, bir dünya meselesi, her yerde bu 
var. Temel sebepleri üzerinde her yerd'e çok du-

I ruldu. Bir kere teknolojik gelişme çok süratli. 
Gençlik «hizden evvelkiler bizi anlamıyor» di-

I yor, doğru. Birçok bakımlardan hakikaten anla
mıyor. Çünkü, yeni yetişenin kıymet telâkkileri 

I başka. Yeni yetişenin beden gelişmesi daha sü
ratli, ondan evvelki kuşağa nislbetle daha uzun 
boylu, daha kuvvetli, iri, gelişmiş, spora merak
lı, bedenî gelişmesi daha süratli ve daha iyi ol
duğu için problemleri de daha başka türlü, te
lâkkileri de başka türlü. Cinsel telâkkileri bas-

1 ka türlü, ahlâk telâkkileri başka türlü. Evvelki 
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kuşaklar bunu kolay kolay anlryamıyor. Yeni 
kuşak harb görmemiş, söantı çekmemiş, bundan 
evvelki kuşağa nisbetle. Bu da görüşünde, dün
ya görüşünde bir başkalık meydana getiriyor. 
Haklı, birçok şikâyetleri var, gençliğin. Oku
yan gençlik, üniversitedeki gençlik kitap bula
mıyor. Kitapsız üniversite tahsili olmaz. Bunda 
yerden göğe kadar haklıdır. Kitabını yazmıyan 
profesörü elbette kınamak lâzım. Buna mutflâka 
bir çare bulmak lâzım. Kitap pahalı, buna da 
mutlaka bir çare bulmak lâzım, Devlet telif hak
kını vermeli, kendi bastırmak, çok ucuz fiyata, 
hattâ birçok yerlerde olduğu gibi parasız ver
meli kitapları. 

Esaslı kütüpane yok. Hiçbir üniversitemizin 
dünya mânasında esaslı kütüpanesi yok. Kütü-
pannesiz üniversite tahsili olmaz. Üniversitede 
çocuk, sadece hocanın söylediğini not alacak ve 
imtihanla bunları tekrar edecek, böyle üniver
site tahsilinin modası çoktan geçti. Yurtlar ki
fayetsiz. Hem sayısı az, hem mevcut yurtlar 
standartlara uygun değil. Artık bunlar dünya
da anlaşılmış işler, o standartlara uygun ya
pılmak lâzım gelir. Bundan çok uzak. Hiç ol
mazsa günde bir defa gencin esaslı, ucuz bir 
yemek hakkı. Bunu, üniversitelerde, yurtlarda 
mutlaka sağlamak lâzım. Gençliğin üniversite
lerde, üniversite dışında spor yapacak yerleri 
çok mahdut, bunlar haklı istekleri. Bunları mut
laka karşılamak lâzım ki, ondan sonra neden bu 
buhran oldu diye daha psikolojik tesirler üze
rinde, sebepler üzerinde duralım. Gençlik de
yince sadece üniversite gençliği değil, okul, 
üniversite dışında çalışan gençlik var. Gençli
ğin boş zamanlarını değerlendirmesi, son dere
ce önemli bir konu. Gençliği kahve köşesinden, 
kahve köşesinde esrardan, kumardan, içkiden 
kurtarmak lâzım. Bunlara boş zamanlarında kü
tüpane, müzik, tiyatro, spor yapacak yerler bul
mak lâzım. Spor, sadece beden eğitimi değil; 
ruh eğitimidir. Beden karakter eğitimidir. Ekip 
çalışması öğretir. İngilizlerin meşhur sözü var
dır, «Biz harpleri spor meydanlarında kazanı
rız der.» Ben, Avrupa'da birkaç memlekette 
gençlik konusunda yapılan işler üzerinde dur
muştum. Sayın Bakana burada, geçen sene yine 
bütçe konuşmaları vesilesiyle Fransızların yap
tıkları büyük bir anketi kitap halinde takdim 
etmiştim. Umarım ki, bundan faydalanmıştır. 
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Gençlik, boş zamanında ne yapıyor? Ne yap
mak istiyor? Boş zamanını nasıl geçirmelidir? 
Türkiye'de eskiden halkevleri kurulmuştu. Bun
lar Türklere mahsus güzel bir müessese idi. Bü
tün dünya bunu böyle kabul eti. Bunlar maale
sef politika kurbanı oldular ve kapandılar. Şim
di, bu halkevlerinin hemen aynını Fransız'lar, 
isveçliler kültür evleri adı altında, hattâ is
veç'te halkevi adı altında yeniden açtılar. Bun
ları yeniden ele almak mutlaka gereklidir. Sa
yın Bakanın yapabileceği işlerden, en büyük 
işlerden biri bu olacaktır. Gençliğe bunu hediye 
edebilsin. Ve eski mânada Halkevi, gençliği bir 
taraftan eğiten, boş zamanını iyi geçiren, müzi
ği ile, tiyatrosu ile, iyi konuşmasını öğretmek 
suretiyle gençliğe yaram eden Halkevi. 

Sayın arkadaşlarım, gendik konularında po
litika faal olmak ister, caziptir. Gençliğin, yarı
nın neslinin politikadan, politikacılardan kur
tarılması lâzımdır. Politika, bunların, saf genç
liğin yetişişine politika gözü ile bakmasın. Bu
rada bütün partiler bir araya gelerek gençlik 
konularını beraber halletmelidirler. 

Bir kaç kelime ile de Beden Terbiyesine do
kunmak istiyorum. Sayın arkadaşlarım, elbette 
spor rekabeti gayet kıymetlidir. Sporla derece 
kazanmak, maç kazanmak fevkalâde iyi şeydir. 
Gençlik için de iyidir, millet için de iyidir. Yal
nız gaye, sadece maç kazanmak değildir. Spor
da gaye, beden terbiyesi, beden terbiyesi olduğu 
kadar, ve belki ondan daha fazla ruh terbiyesi, 
karakter terbiyesi. «Beden Türk'ün eski ge
leneği,» güzel sözüdür. Beden kendi ma
lımız değildir, beden Aîlalhm emanetidir. 
Buna iyi bakmaya mecburuz, sağlıkla tutmak 
mecburiyetindeyiz. Bunu temiz tutmak mecbu
riyetindeyiz. Hattâ güzel tutmak mecburiyetin
deyiz. Spor, sadece beden değil, beden yoliyle 
kafa. «Sağlam bedende iyi kafa olur,,» eski lâ-
tin deyimidir. Fikrî gelişmeye, centilmence kar
şılaşmaya ve kaybetiği vakit de kızıp karşısın
dakini kötülememeye, kazandığı vakit de aşırı 
sevinmemeye alışmak lâzımdır. Gençliği, beden 
terbiyesinin, karakter terbiyesinin İvr vasıtası 
olarak görmek lâzımdır. Esefle görürü17: ki, çok 
dsfa başta kaşanmak yegüns g\aye imiş gibi, 
kaybeden kazanana saldırır ve son derece üzü
cü birtakım hâdiseler çıkar. Hâkeme tecavüz 
eder, karşı tarafa tecavüz eder. maçta kavga çı-
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kar. Karsı taraf âdeta düşman görülür. Bun
ların sporla, hakikî spor görüşü ile ilgisi yok. 
Bunları önlemek, bunların üstüne çıkarmak ge
rek gençliği. Gençliğe anlatmak lâzım ki, spor, 
maç kazanmak faydalıdır, lâzımdır, gayet tabiî
dir. Ama karşısındaki düşman değildir. Bera
ber spor yaptıkları da arkadaşlarıdır. Orada be
raber çalışırsan ancak netice elde etmek müm
kün olur. Beraber çalışma terbiyesini bu yol
dan vermek lâzımdır, gençliğe. 

BAŞKAN — Lütfen ifadenizi bağlayınız. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. Okulda ve üniversitede spor olduğu 
gibi okul ve gençlik çağı dışında da spor lâzım. 
Yetişmiş insanların da sporu var. Bu spora da 
ele almak ve buna devam etmek lâzımdır. Ol
gun yaş sporu son derece mühimdir. 

Milletlerarası münasebetler spor bakımından 
önemlidir. Memleketi tanıtma bakımından mü
himdir. Burada bizim için belki en önemli saha 
güreştir, millî sporumuz. Büyük esefle ifade 
edeyim; güreşte Türk üstünlüğünü kaybediyo
ruz, hattâ ettik bile, bunu yeni baştan ele al
mak ve bu millî sporumuzunu yeniden canlan
dırmak lâzımdır. 

Bu kısa zamanda ancak bâzı konulara fırça 
darbeleri gibi teker teker dokunmak mümkün 
oldu, daha önemli birçok konu dışında kaldı. 
Birçok daha vesilelerle inşallah huzurunuza gel
mek kabil olur. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mehmet Hazer. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım benim de sözüm vardır. 
BAŞKAN — Zatıâliniz 1 nci sırada idiniz, 

okuduk ismiâlinizi, yoktunuz efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Şimdi bura

dayım. 
BAŞKAN — Evet sıraya girdiniz Beyefendi, 

şimdi şu talebinizle. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğı Bütçesi konuşulurken gençlik konusuna dokun
mak elbette yerindedir ama, zannediyorum, 
arkadaşlar meseleyi bu bakanlığın yetkisi dışı
na taşırdılar. Henüz Teşkilât kanunu çıkmamış 
olmakla beraber, bu bakanlık bütün gençlik 
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eğitimi, öğretim vazifeleri ile görevli bir ba
kanlık değildir. Bunun olsa olsa görevi, gençle
rin boş zamanlarını değerlendirmek, yurtları 
idare etmek, yönetmek ve diğer sportif hareket
leri tanzim etmekten ibaret. Binaenaleyh, bu 
kadar geniş ve şümullü bir vazifeyi böyle bir 
dar kadrodan ve yeni kurulan bir bakanlıktan 
beklemek ümidi, iyi de olsa, mümkün olamıya-
cağı inancındayım. Binaenaleyh, meseleyi hu
dudu içinde mütalâa ederek bu bakanlığın bu 
kadar nazari, geniş, şümullü konulardan ziyade, 
halen Türkiye'de ihtilâflara sebebolan yurtlar 
meselesini ciddî olarak bir esasa bağlamasını te
menni etmek zannediyorum, ele alınacak ilk 
işlerdendir. 

Yurtların bugün yönetimi açıkça basından 
intikal ettiği ve Yüce Heyetinizde de sık sık 
dile getirildiği gibi bir kısmı solcu gençlerin 
kontrolünde, bir kısmı sağcı gençlerin kontro-
lündedir. Biz isteriz ve, bekleriz ki, bunların 
hepsinin kontrolü Devletin ve bakanlığın elin
de olsun. Krediler ve Yurtlar Genel Müdürlü
ğünün kendi imkânları ile bu çığımdan çık
mış meseleye bir istikamet verecek durumda 
olmadığı inancındayım. Bunun politik yanları, 
idari yönden daha ağır basmaktadır. O itibar
la sayın Bakan, bu gençlik konularını, yani 
yurtlar sorununu bütün incelikleri, ihtilâfları 
ile, hattâ tehlikeleri ile birlikte ele alıp bunun 
üzerine yürüyüp bir nizama koymalıdır. İnşal
lah böyle bir tanzim, bu ihtilafların ve bu ça
tışmaların büyük bir kısmını azaltarak, yurtları 
silâh deposu, dinamit yatağı olma ithamından 
kurtaracaktır. Esasen Yurtlar ve Krediler Ge
nel Müdürlüğü bu maksatlarla kurulmuştur. 
Yeni bir müessesedir, gelişmektedir. Gittikçe 
daha çok gence yardımcı olmaktadır, ama bu 
genel müdürlüğün yönetimine tabi olan yurt
lar olsun, dışında kalan yurtlar olsun zivana-
dan çıkmış bir haldedir. Bunları bir yatılı okul 
durumuna getirmek, bu yeni kurulan umum 
müdürlüğün maksadına uygun değilse de ora
larda, yatılı okullarda görülen bir düzeni 
kurmak her halde mümkündür zannediyorum. 
Şöyle olabilir, evvelâ giriş çıkışı bir nizama 
bağlamak, yurt idaresinin ilgisi dışında oraya 
girmek ve orada barınmak hakkı olmıyanları 
sokmamak, oradakilerin çalışmalarını, mütalâa 
zamanlarını tanzim edecek bâzı yardımcı un-
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surları bulabilmek bu meseleye hal yolu için 
ele alınacak ilk adım olduğu inancındayım. 
Bu konuya bu kadarla temas ettikten sonra, 
kısadır vakit, başka bir noktaya temas etmeyi 
uygun buluyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının kadrosu dar, 
fakat kendisinden beklenen isler çok geniştir. 
Arkadaşlarım türlü yönleri ile temas ettiler. 
Bendeniz bir noktaya temas edeceğim. Kış 
sporları konusu yurt savunması bakımından da 
bizde çok önemli yeri olan bir konudur. Askerî 
tesisler vardır, kış olan yerlerde, bilhassa Doğu 
Anadolunun bâzı illerinde. Fakat sivil teşkilâ
tın tesisleri, imkânları, araçları müsait değildir. 
Halbuki bu iki kol, yani ister sivil olsun, ister 
asker olsun, bu iki gençlik te nihayet bir nok
tada birleşebilir, yurt savunması noktasında. 

Bu itibarla askerî tesislerden yararlanmak 
ve askerî talimlerin dışında o tesislerden de is
tifade etmek imkânı vardır. Millî Savunma-
Bakanlığı ile bir koordinasyon kurularak bu 
sağlanırsa, zannediyorum, faydalı bir sonuç alı
nacaktır. 

Bir başka noktayı daha, arkadaşlarım te
mas etmediler zanediyorum, arz etmek istiyo
rum. Son zamanlarda televizyonda sık sık spor 
haberleri, spor programları veriliyor. Bu spor 
programları maalesef tatmin edici bir istikâmet
te geliştirilmiyor, şikâyetleri muciptir. Bir za
manlar radyo almak isteyenler «bu radyoyu al
mak isterim ama, içinde Necip Aşkın olmasın» 
dediği gibi bâzı izahlar var akşamları progra
mın başında, sonunda ortasında, bıkkınlık ve
recek bir şeyde, bir de ekspozeler iyi yapılma
maktadır. Onun için de bu televizyon idaresi 
ile Spor Bakanlığının bu meseleyi daha olumlu, 
daha sevimli bir hale sokmasının lüzumlu ola
cağı, faydalı olacağı inancındayım ve imkânı da 
olduğunu zannediyorum. 

Bir noktayı daha arz ederek sözlerimi biti 
receğim. Sportif tesisler nüfus kesafeti ve spor
tif hareketlerin çok sık yapıldığı bölgelerde 
toplanmıştır. Bunda zaruret te vardır, bunu 
fazla gördüğüm için demiyorum ama, bu sportif 
tesisleri ve imkânları mümkün mertebe dengeli 
bir surette yurt sathına yaymakta mümkün
dür. Bu istikâmete yönelmiştir, fakat bu yeter
li değildir. Bâzı bölgelerde çeşitli tesisler yan 
yana, bâzı illerde bunlardan bir çokları yok. 
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I Böyle dengesiz bir spor idaresi umulan neti
ceyi alamaz. Bendeniz gazetelerin spor sayfa
sını son zamanlarda az okuyorum, ama arada 
sırada gözüme çarpıyor, bâzı muvaffakiyetsiz-
liklerden üzülüyorum. Bunun yönetimle ilgili 
tarafları olduğu gibi, geniş eğitimle ilgili, 
memleketin şartları ile ilgili tarafları da vardır. 

Bu itibarla Devlet hiç olmazsa elindeki 
imkânları dengeli bir surette yayar, istidatlara 
da imkânlar hazırlarsa herhalde Türk sporu bu
günden daha başarılı bir seviyeye ve bir nok
taya gelebilir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Çok muhterem arkadaşlarım, şahısları adına 

dört arkadaşımız konuşmuş, sırada sayın 
Lütfü Bilgen, sayın Fehmi Baysoy, sayın Hüse
yin Öztürk bulunuyor. Kifayet takriri gelmişse 
de oylama imkânı mevcut değildir. 

Söz sırası sayın Lütfü Bilgende. Buyurunuz 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Müsaade 
eder misiniz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, rica edeceğim, usul hakkında bir şeydir. 
Ben listede birinci sırada idim. Benden sonraki 
arkadaşım konuşurken geldim buraya. Şimdi 
ondan sonra ikinci sıradaki arkadaş da konuş
tu. Daha sırada altı yedi kişi varsa bunlar ko-
nuşuncaya kadar bekliyecek miyim? Sayın Baş
kan, benden sonra bir kişi konuşmuştur, ikinci 
sıra benim hakkımdır. 

BAŞKAN — Beyefendi, zatıâlinize biraz ev
vel de arz ettim, asabileşmenize mahal yok, bey
efendi. Yani, eğer bir usulsüzlük içinde isem, 
buyurun kürsü açık. Fakat zatıâlinizi davet et
tiğim zaman yoktunuz. Bu nedenle.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Arz ede
yim efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, ben de tatbi
katı söylüyorum, hattâ zatıâlinizin bundan ev
velki oturumda Turizm Bakanlığı bütçesindeki 
söz hakkınız da bu şekilde zayi oldu. Heyeti 
Umumiye karar verdi. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Tatbikatı 
uygun yapacak mısınız diye öyle yaptım. Çün-

! kü, sizden önceki başkanlar tatbikatı böyle yap-
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tılar. Benim asabileşmem diye bir şey yok. 
BAŞKAN — Hayır, ben. bu tatbikatı lütfe

derseniz kabul etmiyorum. Sıranız geçince son
radan sıra almış vaziyete giriyorusunuz. Buyu
run sayın Lütfü Bilgen. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sonradan 
sıra almak olmaz. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, yeni kurulan bu bakanlığın 
esas mevzuunu gençlik teşkil ettiği için, Millî 
Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler bütçesinde 
temas ettiğim bir mevzua burada da değin
mek istiyorum. 

Bütçe görüşmeleri başlıyalı beri konuşan 
arkadaşlarımızın ve daha öteden beri çeşitli ve
silelerle fikirlerini beyan eden sayın parlöman-
terlerimizin ifadelerine göre, benim iki sene
den beri gelmiş olduğum bir kanaate büyük 
bir ekseriyetin de gelmiş bulunduğunu gör
mekle bahtiyarım. En son konuşmacı Sayın Di-
keçligil de ifade ettiler. 

«Özel yüksek okullarda okuyan öğrencilerin 
büyük bir kısmının zengin talebe değil, aksi-
b.e fukara veya orta halli ailelerin çocukları 
olduğu anlaşılmıştır» dediler ve bundan dolayı 
da Yükseliş Kolejinde sol kanadın idareyi ele 
alacak duruma gelmiş olduğunu da ifade ettiler, 
sebeplerini anlattılar. 

Ben de 2,5 sene evveline kadar, Parlâmento
da vazife almadan önce hakikaten, sanıyorum 
ki özel yüksek okullar sadece zenginleri barın
dırmaktadır, ama buraya geldikten sonra işin 
realitesi başka olarak kendini gösterdi ve bi
ze müracaat eden, iş istiyen bir kaç üniver
sitelilerin, yüksek okul mensuplarının gece okul
larında okuduklarını gördük ve ondan sonra 
bir araştırmaya girdim. Bu araştırmanın sonu 
-beni bâzı neticelere getirdi. Bu neticeleri 
bir kanun teklifi halinde Senatoya, Parlâmen
toya sundum. Grupumun kısmen tasvibini al
dım, bâzı maddeler için. Bunu vermeden önce 
iki seneden beri rektörlerle, üniversite hoca
ları ile, talebe ile, asistan ile, özel okuldaki 
çocuklarla, onların velileri ile konuştum. Bun
ları bir istatistik rakamına vurmadım ama, 
bütün bunların muhassalasından bir neticeye 
vardım ve teklifimi getirdim. Bu teklifimi be
ğenen olacak, beğenmiyen olacak. Ben, bu tek
life, bu fikre iki senede geldiğime göre, el

bette dün akşam açıkladığım fikre birdenbire 
gelmek kolay değildir. Benim teklif ettiğime 
göre bütün sıkıntı, üniversitelerde olsun, yük
sek okullarda olsun, resmî yada özel olsun, 
hepsinin tüketim esasına göre kurulmasıdır. 
Tüketim ya Devlet için veya talebe için dolayı-
siyle aileleri içindir, ifade edilen rakamlara 
veya yurtlar Genel Müdürlüğünden öğrenebil
diğimize göre, müracaat eden talebinin ancak 
1/3 ne biz kredi verebiliyoruz. 12 binden fazla 
öğrenci kredi talebetmektedir, ama biz bunun 
1/3 ne ancak yetişiyoruz, bütçemiz daha fazla 
müsait değil. 

Temenni edilir hepsini vermek, ama müm
kün değil. Hani başka bir iktidar gelse bel
ki bundan daha fazla verecektir veya çok fark
lı bir şey olacaktır. Bu, bir iktidar meselesi 
de değildir, bir parti meselesi de değildir, mem
leketin gücü meselesidir. Ayrıca, bu talebele
re verilen kredilerin isabeti de münakaşa edil
mektedir. Doğrudur, kendilerine bir sistem kur
muşlardır, elektronik beyinle çalışırlar, oraya 
verilen rakamlara, bilgiye göre bir neticeye 
varılır. Tabiatiyle bunun isabetli, isabetsiz olan
ları vardır, bu da ayrı bir mevzu. 

Bütün bunlara rağmen biz 12 bin talebenin, 
12 binine de bugün kredi versek, yeni sene mü
racaat 30 bine çıkacaktır. Çünkü, bir kısım öğ
renci nasıl olsa kredi alamıyacağı endişesi 
veya o ümide kapılmadığından müracaat et
memektedir. öyle ise üniversitelerimizde yük
sek tahsilde okuyanların muhtacolanları sa
dece 12 bin değildir, daha büyük bir kütle
dir. Bunun için bâzı değişiklikler yapmak ge
rekmektedir, bizim üniversite ve yüksek tah
sil sistemimizde. Bunu «üretim üniversiteleri ve 
yüksek* okulları» adı ile andığım bir kanun 
teklifi haline getirdim ve gerekçesini hazır
ladım. Bu gerekçeyi şimdi okuyacağım, konuş-
>mamm esasını bu teşkil edecektir. Bu gerek
çeyi bir başkası çok daha mükemmel yazar, 
başkası daha iyi takdim edebilir ama ben üni
versite olaylarına^ gençlik hareketlerine bu 
acıdan bakmak için söz almış bulunuyorum. 

Gerekçem şu: «İçinde bulunduğumuz üni
versite bunalımlarının esası bugüne kadar açı
lan bütün üniversitelerle resmî ya da özel yük-
<sek okulların Devlete olduğu kadar öğrencisi
ne de yük teşkil eden tüketim merkezleri oluş-
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larına ek, mezun olanların umdukları Devlet 
kapısı hizmetini bulamamış olmalan veya bu 
endişe içinde bulunmak bedbahtlığıdır». Bi
raz evvel Dikeçligil arkadaşımız ifade ettiler, 
«bunalımların &ir kısmı da yarınından emin 
olmamaktır» dediler ve doğru. «Dış görünüşü 
ile çoğumuz özel yüksek okulların sadece zen
ginler için açılmış olduğunu sanırız. Halbu
ki, kısa bir araştırma zahmetine katlanırsak 
özel yüksek okullara devam edenlerden bü
yük bir kısmının maalesef Anadolu'nun fakir 
bölgelerinden bir mühür, bir müdür tedariki 
ile politik maksat için alelacele açılmış lise
lerden mezun olan öğrenciler olduğunu ve mas
raflarının da muhitine göre orta halli köylü, 
kasabalı, esnaf, memur ve işçilerin dar bütçele
rinde kaldırarnıyacakları ağırlıkta yük teşkil 
ettiğini görürüz. Üniversite giriş testlerini ka
zanarak Devlet okullarında parasız okuma sa
adetine erişmiş olanların pek çoğu ise öğretim 
kadrosu tam ve öğretim aracı yeterli normal öğ
retim görevi yapabilen belirli yerlerdeki lise ve 
muadili okullardan mezun olanlarla, yetiştirici 
kurslara devam etmek suretiyle kendilerini im
tihanlara daha iyi hazırlama gücünde olan var
lıklı aile çocuklarıdır. 

BAŞKAN — iki dakikanız var Sayın Bil
gen. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Her iki hal
de de istisnalar olmakla beraber, burada görü
len çelişme bunalımın başlıca sebeplerinden bi
ridir. Her halde mutlaka çözülmelidir. Millî 
üniversitelerde Devlet imkânları ile yetişen öğ
retim üyelerini özel yüksek okullara angaje 
eden işverenler, onu yetiştiren resmî okulun ye
tiştirme gücüne hiçbir katkıda bulunmadan is
tediği ilim adamını Devletin bağrından çekip 
almaktadırlar. Bir futbolcu transfer ederken 
bile kulüp hakkı düşünülüyor. Ve çok tabiî kar
şılanıyor da Devletin yüzbinler ve milyonlar 
harcayarak yetiştirdiği bir ilim adamını angaje 
ederken onun yerini tutacak olan yeni öğretim 
üyelerine imkânlar sağlamak için en küçük bir 
katkıda bulımulmayışının farkına bile varmıyo
ruz. Bu, sürüp giden hem Devlete zarar verip 
hem de resmî okullar kadar özel okullar için 
de gerekli olan öğretim üyesi yetiştirme kayna
ğını er, geç kurutacak bir davranıştır. Nitekim 
halen öğretim üyesi sayısını geçmiyecek sayıda 
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asistanla idare edilmek zaruretinde kalman 
üniversiteler vardır. Çökmeye mahkûm olan 
bu resmî kuruluşlarla beraber onların beklediği 
özel yüksek okulların da öğretim üyesi kaynak
ları kuruyacaktır, iki yönlü tüketim esasına 
göre işliyen bugünkü bozuk düzen yerine bü
tün resmî ve özel yüksek okullar birleştirilerek 
tek bir tek tip işyerli üniversiteler kurulursa 
bugünkü üniversite bunalımının kökünden hal
ledilmesi için en isabetli tedbirlerden birisi 
alınmış olacaktır. Bâzı yüksek okullarda ve 
fakültelerde münasip işyeri açılacaktır. Talebe 
orada çalışacak, kazanacak, okuyacaktır. Esa
sı budur, teferruatına girmiyorum, bunun misa
li de vardır. Bir sanat okulumuz bunu yap
maktadır, dokuma fabrikasım işletmektedir. Or
ta seviyeli okulların lise fizik âletlerini yapma
sı için Ankara'daki bir sanat okulu daima çalış
maktadır. Ders Aletleri Yapım Merkezi, şikâyet 
etmemektedir, yapan talebedir, satınalan tale
bedir. Bu, bir misaldir. Etrafa yayılabilir, ge-
nişletilebilir. Kanun maddelerinden anlaşılaca
ğı gibi işyeri üretim üniversiteleri ve yüksek 
okulların esası şudur : Tek tip özerk üretim 
üniversiteleri ve yüksek okulların da münasip 
fakülte ve okulun kendi branşına uygun bir iş
yeri açarak, kredi, burs veya diğer sosyal yar
dımlara muhtacolan öğrencilere hizmet karşılı
ğı imkân sağlıyarak bütün eğitim masrafını te
min etmek suretiyle bir kimseye yük olmadan 
dar aile bütçesini sarsmadan, Devlet bütçesine 
el atmadan ve kula el açmadan her lise mezunu
na yüksek öğrenim yapma imkânını sağlamak 
ve öğrencileri daha eğitim sırasında pratik ser
best iş hayatına hazırlıyarak Devletten maaş 
bekliyen diplomalı işsizler ordusunu büyütme
mekle de Devleti bu baskıdan kurtarmanın 
mümkün olabileceği kanaatindeyim. Teklifin te
ferruatına gitmiyeceğim, yalnız bu arada za
manım bitti, Sayın Başkanın müsaadesi ile bir 
dakika için de hülâsa edeceğim, seçim bölgem 
olan... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın. 

LÛTFİ BİLG-EN (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim, bizim Tarsus'ta iyi bir spor faaliyeti
miz var, derece alırlar, çalışırlar, ellerinden tu
tulmaya değer çocuklardır, gençlerdir. Onlara 
el uzatılmasını istirham edeceğim. Silifke, eski 
bir il merkezide, sahaları vardır, ayrılmıştır. 
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Geniş bir yeri vardır fakat inşaatı yoktur, halk 
orada yardıma hazırdır. Devlet el uzattığı tak
dirde halkın da ona bir katkısı olacaktır. Bu 
tesisler için yardımınızı istirham edeceğim. Yi
ne bizim Mut ilçemiz aynı şekilde sahası ayrıl
mıştır, yeri vardır, halk da yardımcı olmayı is
temektedir. Erdemli'de hem deniz sporları için 
bir yerimiz vardır, hem de spor futbol sahası 
vardır. Bu deniz sporları için yerimizi eğer 
imar ve ihya ederseniz hem Bakanlığınız için 
faydalı, hem de bölge gençleri için iyi bir yer 
olacaktır. Bütün bu konuşmalarımdan sonra 
1971 malî bütçesinin Bakanlığımıza ve dolayı-
siyle Türk Milletine hayırlı olmasını diler, he
pinize saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım, bir topluluğun bu
nalımını önlemek için yahut bunalıma sevk et
memek için görüşüme göre başta iki şey lâzım. 
Birisi, o topluluğu teşkil eden fertlerin karnını 
doyurmak veyahut karnının tok olması, ikincisi 
de boş zamanlarının değerlendirilmesidir. Karın 
tokluğu da şöyle düşünülebilir. Yapacağı işe 
göre yemeğini tanzim etmek lâzım. Eğer sâde 
güce dayanan bir iş yapıyorsa her hangi şekilde 
onun karnını doyurabilirsiniz. Ama, bir dimağ 
faaliyeti istiyorsanız bir enerji istiyorsanız o za
man yemeğini ona göre tanzim etmek lâzım. Ken
disine bol miktarda hayvani proteini yedirmek 
lâzımdır. Çünkü, malûmuâliniz, hayvani protein 
vücut hücrelerindeki generasyonu çabuklaştıran 
ve rahatlıkla bu değişmeyi temin eden nesnedir. 

Şimdi, hal böyle olunca, biz gençlerimizin 
imkânları olmıyanlara burslar veriyoruz, bu 
bursların miktarı 350 lira civarında. Şöyle bir 
taksim edersek 30 güne 11 lira 66 kuruş civa
rında bir para düşüyor, günlüğüne. Orta halli 
bir lokantada karın doyuracak bir et yemeği beş 
lira. Bu çocuk eğer bir öğle bir akşam et ye
meği yerse on lirası giti, geriye kaldı 166 ku
ruş. Bu 168 kuruşun içinde hem yatma yerinin 
hem arkadaşlarına bakıp arada sırada gideceği 
sinaması traşı v. s. sinin bunun içinde olduğunu 
kabul edin. Ben, bunu söylerken mücerret, yan 
geliri olmıyan bir talebeyi kastediyorum. Ben
den çok daha gençler bile okullarımızda leylî 
okuduk yani yatılı okuduk. O yatılı okulda 
bir disiplin vardı, bir muntazam yemek vardı. 

I Yani gıdamızı normal alabiliyorduk. Fakat bu
gün eline bursunu alan talebenin, bizim o gün
kü geçirdiğimiz şartlara ulaşmasına imkân ve 
ihtimâl yoktur. En aşağı bugünkü verdiğimizin 
üç mislini vermemiz lâzımdır ki, fiyatlara uya
bilsin. Eğer kendisi de idareli bir kimse ise. 
Acaba niçin o eski sistemden döndük veya tek
rar o yola gidilmeyi, şu arz ettiğim sebepler do-
layısiyle, içinizde düşünenleriniz var mıdır? 

İkinci konu, arz ettiğim gibi, zamanı değer
lendirmek, boş zaman bırakmamak. Evet, za
man nasıl değerlenecek, eğer okullar normal 
çalışmaya devam etse normal bir telebenin de 
boş zamanı pek az kalır. O da elbette bir din
lenecek, bir spor yapacak yahut bir sinamaya 
gidecek veyahut bir arkadaşı ile gezintiye çıka
caktır. Fakat öyle bir devreye girdik ki, hangi 
gün mektep açık, hangi gün kapalı, ne talebe 
biliyor ne hoca ve ne de veli bil-yor. Şu halde 
gençlerimizi bu bunalımdan kurtarmak için yal
nız zecri tedbirlere değil, bilhassa bu konuda 
da çok faal olmamız lâzım. Muhakkak büyük 

* yurtların yanında gençlerimizin zamanını değer
lendirecek tesislerin bulunması bir, ikincisi; şu 
veya bu sebeple daha ileri adımda tabiî, dersle
rine devam edememiş talebenin derslerinin tek
rarlanabilmesi için özel bir tedris televizyonunun 
yine bu tesisler içinde bulunması aynı zamanda 
sâde lâboratuvarda değil, okulda değil, bâzı 
gençlerin, meraklı gençlerin muayyen çalışma
ları yapabilmesi için yine bâzı lâboratuvarlarm 
yine bu tesislerin civarında bulunması her halde 
çok faydalı olur kanaatindeyim. Ama, bu konu 
Gençlik ve Spor Bakanlığının konusu içine tam 
olarak giriyor mu, girmiyor mu bilmiyorum. 
O ayrı bir mevzu ama her halükârda madem ki, 
gerek Millî Eğitim Bakanlığının gerekse Gençlik 
ve Spor Bakanlığının tek konuları gençlerimiz-
dir. O halde elele verip bunun çıkar yollarını, 
kıymetli elemanlarının direktifleri ile, yol gös
termeleri ile temin edeceğine inanıyorum. 

Vaktinizi fazla almıyayım, hepinize saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyorum 
efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Acaba altı 
kişi oldu mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim arz edeyim, Hamdi 
| özer, Hüsnü Dikeoligil, Kasım Gülek, Mehmet 
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Hazer, Lûtfi Bilgen ve Fehmi Baysoy Beyefen
diler görüşmüşlerdir. Kifayet takriri gelmiştir, 
okutuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Programa göre daha iki bütçenin de görüşül

mesi gerektiği ve zamanın da ilerlemiş olduğu 
mülâhazası ile müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

izmir 
Orhan Kor 

BAŞKAN — Konuşmıyan bir arkadaşımız 
kaldı, kifayet kabul buyrulduğu takdirde son 
söz Sayın Hüseyin öztûrk'ün olacaktır. Kifa
yet aleyhinde söz var mı efendim? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ben, vaz geç
tim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ki
fayet önergesi kabul edilmiştir. 

Kifayet önergesi, önergenin verilmesinden ev
vel Sayın Bakana tevcih edilmiş sorulara şamil 
değildir. 

Sayın Bakan buyurunuz efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatomuzun değerli üyeleri; Gençlik ve 
Spor Bakanlığının Bütçesi münasebetiyle çok 
değerli görüş, düşünce ve kanılarını lütfedip ile
ri süren Senatomuzun değerli üyelerine teşek
kürlerimi saygılarımla arz ederim. 

Konuşmama başlamadan önce, değerli sena
törlerimize arzı cevabıma başlamadan önce, çok 
kısa olarak Bakanlığımız ile ilgili kısa bilgileri 
arz etmek istiyorum: 

Hepiniz bilyorsunuz, 1969 yılı Kasım'iııda 
Gençlik ve Spor Bakanlığı kuruldu. 1970 yılının 
Şubat ayının ilk yarısında bir Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi ile Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Millî 
Eğitim Bakanlığından İzcilik ve Spor Müdürlü
ğü, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlandı. 
Bundan önce, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmış idi. 

Bakanlığımızın kuruluşu 1970 yılı bütçesinin 
Meclislere verilmesinden sonra olduğu cihetle, 
1970 yılını, arkadaşlarımızın da hatırlıyabileeek-
leri gibi, bütçesiz geçirdik. Tabiatiylg kadro
suz geçirdik. Gene arkadaşlarımızın bildiği 

gibi, tabiatiyle, kanunsuz geçirdik, yani Teşkilât 
Kanunu olmadan geçirdik. 

Bu arada çok değerli arkadaşlarımız, gerek 
Cumhuriyet Senatosunda olsun, gerek Millet 
Meclisinde olsun, gerek Bütçe Karma Komisyo
nunda olsun Gençlik ve Spor Bakanlığının 
adının içerisinde gençlik var diye, Türkiye'deki 
gençlikle ilgili bütün olayları, gençliğin bütün 
rr>.e£eîelerini, gençliğin bütün sorunlarının çözüm 
yolunun; teşkilâtsız, kadrosuz, teşkilât kanun
suz, bütçesiz, ödeneksiz bir Bakanlığın çok ta
biî bir görevi imiş gibi hareket ederek insaflı ve 
insafsız tenkidîerde bulundular. Bendeniz bun
ları, arkadaşlarımın, kurulan Bakanlığa ve bu 
Bakanlığı teşkile, tedvire memur arkadşalarma 
karşı gösterdikleri güvene, inanca, itimada ve 
sevgiye yoruyorum. Ve arkadaşlarımızın bizden 
olan, bize karşı olan umutlarını da yitirmemeleri 
için elimizden gelen bütün gayreti gösterme ça
bası içerisinde bulunduğumuzu da ayrıca arz ve 
ifade ediyorum. 

Sayın senatörler, 1970 yılma böyle başladık 
ve bu arada 1970 yılı içerisinde Bakanlığımızın 
Teşkilât Kanununu hazırladık, bakanlıklara ver
dik. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
Teşkilât Kanununu hazırladık, bakanlıklara ver
dik. Yüksek öğrenim ve Yurtlar Kurumunun 
Kanununu değiştiren tasarıyı hazırladık, ba
kanlıklara verdik. Ayrıca gençliğimizin çözüm 
bekliyen sorunlarında öncelik almak ve onlara 
önem kazandırmak için daha büyük yatırımlara 
girme imkânını verecek olan spor - toto kanunu
nu hazırladık, bakanlıklara verdik. Bunları 
henüz Yüksek Meclislerinize sevk edemedik. 
içinde bulunduğumuz ortamın tabiî icapları ola
rak henüz bu duruma gelemedik. Ama, bu yıl 
Yüksek Meclislere bu kanım tasarılarının sevk 
edileceğini sanıyor ve bu konuda tenkidîerde bu
lunan çok değerli arkadaşlarımızın bizlere yar
dımcı olacaklarına dair olan inancımızı da ay
rıca ifade ediyorum. 

Şimdi, meseleyi bu açıdan ele aldığımız za
man arkadaşlarımızın tenkidlerini de bu açı
dan cevaplandırmak gerekeceği kanısındayım. 

iSevgilü 'arkadaşım, eski dostum, Cumhuri
yet Halk Partisi adına görüş e<n Sayın Nazif 
Çağatay, ben genç bir lise talebesi iken, İz
mir'de büyük bir spor kulübünün başkanlığını 
yapan ve spor konuları ile o tarihten beri 
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yakın ilgisini gördüğüm hem eski sporculuğu 
ve yoneticdliğiyle de değerli bir kişi olan 
Nazif Çağatay'ın sözlerini bu ölçüler içeri
sinde, bu perspektif içerisinde cevaplamada, 
sanırım, fayda vardır. «Bakanlığın Teşkilât 
Kanunu yoktur» diye sözlerine başladılar Sa
yın Çağatay. «Gerçekçi bir çalışmaya da şa-
hidtalniıadıklarını» ifade ettiler, «araştırma ça
lışmaları yeterince olmamıştır» dediler, 
«Gençlik meseleleriyle ilgilenmek şöyle dur
sun, gençlik meselelerinin varlığından dahi 
haJberimiz olmadığından» bahsettiler, Bunun 
çok hâzin bir ponuç olduğunu ifade etmekten 
çekinmediler - Tıangi yargı ile vardıklarını 
Ibiraz sonra gelmek istiyorum, bu düşünce sis
temleri dizileri i'çerisi'iie - ve Bakanı, genç
lik meselelerini daha ziyade profesyonel ba
kanlıklara bırakmış - profesyonel bakanlık 
anlamını anlamamakla birlikte, sözün geli'-
minden neleri kaydettiği anlaşılıyor - Profes
yonel bakanlıklara bıraktığımız ve kendimi
zin, Bakanlığımızın daha ziyade üçüncü, dör-
Idünoü derece işlerle, daha ziyade sporla 
meşgul olduğumuzu ifade ettiler. Şimdi, bu 
konuya Sayın Çağatay'ın ner'eden geldiğini, 
nasıl geldiğini bilemiyorum. Burada şunu 
•söylemek mümkündür; Saym Çağatay sporla 
olan ilgili yönlerimizi, çalışmalarımıızı gazete
lerin arka sayfaların dan okumak suretiyle 
her gün öğreniyorlar ve biz bundaiTi mem
nuniyet duyuyoruz. Ama, gelin görünki, bi
zim basınımız, TRT miz, Radyomuz spor me
selelerine verdikleri önemi, yahutta Bakan
lığımızın spor meselelerine verdiği önemi Ba
kanlığımızın gençlik meseleleriine verdiği önem 
Ve bu vadideki yaptığı çalışmaları için ver
miş olsaydı 'sanırım haber alma kaynakları
nın Basın, Radyo, Televizyon v. s. gibi kay
naktan olduğundan şüphe etmediğim, Sayın 
Çağatay ve diğer arkadaşlarımız da gençlik 
ile ilgili olan çalışmalarımızı öğrenileceklerdi. 

(Gençlik ile ilgili çalışmaları görmüyoruz, 
duymuyoruz demek başka şey, hiç yokttur 
demek başka şey. Eğer Sayın Çağatay gör
müyoruz, duymuyoruz, okumuyoruz deselerdi 
ve bu cevabım kendilerine bir cevap olabi
lecekti. Ama, bununla da yetinmemek, Sayın 
Çağatay'a cevap vermek mecburiyetindeyim. 

Şimdi, ıbizim basınımız, Bakanlığımızın iki 
kolundan ikincisi ile sOn derece ilgilidir, sa-

| ym senatörler. Gençlik meselelerini, temelle-
I rine inen ve onun çözümünün temel neden

lerinde ariyan, kurduğumuz, geliştirdiğimiz bir
takım müesseseler var. Bu müesseselerden habe
ri ölmryan arkadaşlarımız var. Bu müesseseleri
mizin çalışmalarından haberi olmıyan arkadaş
larımız var. Şimdi biz mütaaddit zamanlarda 
Basma, Radyoya basın toplantıdan yapmak, bül
tenler göndermek suretiyle bunları duyurmaya 
çalışıyoruz. Ama, Basınımızı, Radyomuzu maa
lesef bir federasyon başkanının değiştirilmesini 
dört genel müdürlüğün kurulmasından daha 
önemli görüyor, daha iyi haber niteliğinde gö
rüyor Basınımız, Radyomuz da o haberlere yer 
veriyor. Bizim, gerçekten arkadaşlarımızın be-
lâgatle ifade ettikleri ve iyi şekilde ortaya koy
dukları, gençlik meselelerinin temellerinde ya
tan nedenlere inen ve buna çözüm yolu bulunu-

) lacağma yürekten inandığımız, kurduğumuz mü
esseseler, bakanlığımızın çalışmaları maalesef 
komuoyuna yansıyamıyor. 

Saym Çağatay acaba kendi seçim bölgesin
de sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulduk
tan sonra, fikri geliştirilen ve inşaatına başla
nan, bugün bitmek üzere bulunan, kendi seçim 
bölgelerinde 2 100 yataklı öğrenci yurdunun 
yeniden inşa edilmekte olduğunu, bu 2 100 ya
taklı öğrenci yurdundan Akdeniz Oyunları mü
nasebetiyle Olimpiyat köyü olarak kullanılaca
ğından ve onun dışında da her yıl 2 000 mev
cutlu öğrenci yurdumuzdan 5 devrede senede 
10 000 deniz görmemiş çocuğumuza deniz kam
pı yaptırma hazırlıklarında bulunduğumuzu ve 
tunları bitirdiğimizi biliyorlar mı? Acaba, 30 

I milyon lira civarında bir yatırım olan bu bi
naları Saym Çağatay gördüler mi? Ve gördü-
lerse bunu muhterem partilerinin sözcüsü ola
rak Gençlik ve Spor Bakanlığının iyi hizmet
lerinden birisi olarak kaydedeceğini tahmin 
eder ve Sayın Çağatay'dan bunu beklerim, bi
zim çok eski dostumuz olarak. Bunu dahi söy
lemediklerine göre, söyliyem'ediklerine göre di
yorum, herhalde bilgileri olmadığı için bir par
ça da kabahati kendimizde buluyorum bunu 
söyliyemediık, anlatamadık, sadece basından 

r bekledik, basm bizim anoak sporla olan ilgili 
çakşmalarımızı yansıtır. 3 - 5 gazeteci gelir; 

I «şu Federasyon Başkanı ne zaman değişecek» 
I der. Onun için, daha Önemli o.. Hattâ radyo için 
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daha önemli ve buraya gelmişken Sayın Hazer 
arkadaşımızın televizyon programlarında spor 
iladlgili bölümlerinin tenkidinde ne kadar hak
lı olduğu gerçeğini bir defa daha ben Gençlik 
ve Spor Baıkanı olarak söylemek mecburiyetin
de kalıyorum ve gerçek bu, 

Dört tane genel müdürlük kurduk Sayın Ça
ğatay, sayın senatörler; bunların bir tanesi bu
güne kadar eksikliğini çektiğimiz beden eğiti
mi öğretmeni yetiştiren ve daha doğrusu genç
lik ve spor konularına çağımızın modern eğiti
mini, öğretimini uygulıyacak bir sistem içeri
sinde beden eğitimi öğretmenleri yetiştirecek, 
antrenörler, monitörler, eğitmenler yetiştirecek. 
İlkokul öğrencilerine beden eğitimi öğretmeni 
yetiştirmek üzere kurslar açacak, seminerler ya
pacak ve ilmî araştırmalar yapacak bir Eğitim 
Genel Müdürlüğü kurduk, faaliyete geçti ve bu 
yıl sadece hazırlıklarını ikmal ediyoruz, bütçe
mizde parası konmuştur, ödenek verilmiştir, 
plânlamadan geçmiştir Manisa'da bir ikinci be
den eğitimi öğretmeni yetiştiren yüksek okulu, 
Ankara'da Yüksek Teknik öğretmenden aldığı
mız spor kompleksi üzerinde bir üçüncü beden 
eğitimi öğretmeni yetiştiren bir enstitüyü, bir 
akademiyi kuruyoruz. Bunlar, bir yıllık çalış
malarımızın mahsulü, 

Sayın senatörler, Cumhuriyet 40 yılda ne 
kadar beden eğitimi öğretmeni yetiştirmiş ise, 
Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulduğundan 
itibaren 5 yıl içerisinde o kadar beden eğitimi 
öğretmeni yetiştirmeyi plânladık, bir yıl içeri
sinde, sizin «hiç bir şey yapmadı» dediğiniz 
Gençlik ve Spor Bakanlığı. 

Bir, «Boş Zamanları Değerlendirme Genel 
Müdürlüğü» kurduk. Bütün arkadaşlarımız di
yorlar ki, «Gençliğin boş zamanlarının değer
lendirilmesi lâzım» Bütün dünyada bunun ör
nekleri var. Bu, Fransızca lüvazin kelimesinin 
karşılığı, maalesef Türkçede tek kelime ile an-
latılamamış ve lüvazim kelimesi, boş zamanları
nı değerlendirme sözcüğü içerisinde gelmiş, li
teratürümüze girmiş. Maalesef boş zamanları 
değerlendirme sözcüğü dahi lüvazinin tam kar
şılığı olan literatürümüzde boş zamanları değer
lendirme sözcüğü olarak giren bu sözler dahi 
bâzı kendilerini pek ciddî gören müesseselerde 
alay konusu dahi edilmiş ve söylenmiş. Bütün 

I senatörlerimiz söylüyor, Yüce Senatomuzun de-
I ğerli üyeleri ifade ediyor; «Gençliğimizin boş 

zamanlarım değerlendireceksiniz.» diyorlar. Biz 
de diyoruz ki, bugüne kadar Millî Eğitim, genç-

I ligimizin sadece öğretim fonksiyonu üzerinde 
durabilmiş, durabildiği kadar, imkânları yeter-

I li olmamış öğretim fonksiyonunun dışına çıkıp 
da eğitim fonksiyonuna girememiş. Gençlerimi-

I zin, çocuklarımızın ve öğrencilerimizin sadece 
öğretimiyle ilgilenebilmiş, sınıflariyle ilgilene
bilmiş, ders araçlariyle, kitaplariyle ilgilenebil
miş, öğretmenlerle ilgilenebilmiş ama gençliğin 
okul zamanının dışındaki - okul zamanından çok 
daha fazla olan, onun 2,5 misli olan - okul dışı 
zamanındaki gençlerimizin eğitimleriyle ilgili 
durumlar üzerinde Millî Eğitimimiz durama-
mıştır ve öğretim fonksiyonunun yanında eği-

I tim fonksiyonu ihmal edilmiş, işte bu sebeple 
öğrencilerimizin gençliğimizin okul dışın
daki zamanlarının değerlendirilmesi geli
yor. Çocukların fobilerine göre kabili
yetleri istikametinde kendilerine bir yön 
vermek, gençlik ve kültür merkezlerinde 
gençliğimizin kabiliyetleri, bilgileri, görgüleri, 
eğilimleri istikametinde çocuğa yeni alışkanlık, 

I çocuğa yeni hüner, yeni kabiliyet kazandırma 
ve gençliğin enerjilerini en iyi şekilde bir isti
kamete tevecüh ettirmek amaciyle bir boş za
manları değerlendirme Genel Müdürlüğü kurul
muş. Meselâ, Sayın Çağatay'dan soruyorum; 
bu maksat ile her gün 300 çocuğumuzun Yeni
mahalle Gençlik ve Kültür Merkezindeki, Genç
lik ve Spor Bakanlığına bağlı bu merkezdeki 
çalışmalarından haberdar mıdır? Basınımıza, 
gidin, görün dedik ve gidip gösterdik, bir tek 
yazı çıkaramıyorum. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Plânlama ha
berdar değildir, maalesef. Ben, Plânlamadan 
malûmat verdim, benim malûmatım Plânlama
dan. 

GENÇLİK VE SPOB BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Ona da geleceğim, Sayın Ça
ğatay. 

Efendim, Saym Çağatay'ın Plânlamadan 
verdim dediği husus başka şeydir, bu başka şey
dir. Şöyleki, Plânlama bu seneki tedbirlerde di
yor ki, «1968 yılında Beden Terbiyesi Genel 

I Müdürlüğünün yatırımlarının % 88 seyircilik 
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yatırımlar idi. 1869 da bu miktar % 89 a çık
tı, 1970 te bu miktar % 92,2 ye çıktı» diyor 
öyle mi Sayın Çağatay? 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Evet, evet. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Davamla) — Diyor.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım lüt
fen. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Plânlama diyorki, «Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünün yatırım
ları kütle sporuna değil, seyir sporuna dönük
tür» Sayın Çağatay «oradan aldım» diyor. 
Evet, Plânlama durumu bölümünde bunu söy
lüyor, sayın senatörler. Ama, hepiniz biliyorsu
nuz Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün ya
tırımlarının 1%8, 1969, 1970 yıllarında, seyir
ciliğin yatırımlara dönük görülmesinin sebebi; 
İzmir'de de Akdeniz oyunlarıdır. Plânlama Teş
kilâtına yaptığımız müracaat sonunda, kendi
leri «biz bunu kaale almamışız» dediler. Büt
çe Komisyonunda söylendi, bu Sayın Çağatay. 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Benim ka
bahatim yok. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Kabahat demedim za
ten estağfurullah, Kabahat olur mu Sayın 
Çağatay, senatörler kaibaihat işlemezler. Efen
dim; mesele şu; Akdeniz oyunları, seyircili te
sis addedilmiş. Ve Plânlamadan geçmiş E, se
yircili tesise dönük olmıyacak yatırımlar diye 
Akdeniz oyunları tesislerini yapmıyalım mı? 
Halka Pınar tesisleri olmasın mı? Yüreğiniz 
razı değil, görüyorsunuz değil mi? Yani, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Gençlik ve Spor 
Bakanlığı kurulduğu andan itibaren prensibi, 
hedefi halka dönük tesislerdir. Basit tel saha 
ve tesisleridir, sayın senatörler. Nitekim Genç
lik ve Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü olarak hazırladığımız 5 yıllık 
bir program gereğince her şeyden önce Tür
kiye'nin spor enfranstrüktürünü alt yapı te
sislerini yapmayı öngören bir düzen içerisinde 
Türkiye'de 5 binden yukarı olan köy, bucak, 
ilçe ve il merkezlerindeki basit spor saha ve 
tesislerini düzenledik. 1970 hesaplarına göre, 
500 - 600 milyon liralık bir yatırımı 5 yılda ya
pabildiğimiz takdirde Türkiye'nin spor alt ya

pısını halka dönük olarak, kütleye dönük ola
rak yapmak mümkündür ve bunu yapacağız, 
plânladık ve 1971 programımızı tetkik eden ar
kadaşlarımız göreceklerdir ki, 1971 yatırımları 
tamamen basit spor saha tesisleri, kütle sporu
na hizmet eden, onu öngören spor tesisleridir. 

Bir üçüncü genel müdürlüğü kurduk, İzci
lik Genel Müdürlüğü. 15 yıldır Millî Eğitim 
camiasında sözü edilir. Tasarı hazırdır ve Baş
bakanlığa sunulmuştur. Bunu 1970 yılı içerisin
de kurduk ve izciliği, bayram izciliğinden kur
tarmak istiyoruz, izciliği, Cumhuriyet bayram
larında çocukların üzerlerindeki giydikleri el
biseyle birlikte çocukların üzerinden çıkan biçi
minden kurtarmak istiyoruz, izciliği okul içi 
ve okul dışındaki gençliğimize, hem kızlarımıza 
hem erkeklerinize onları kapsıyan bir müesse
se olarak ele almak zorundayız. Bu konuda bir 
küçük anımı Yüce Senatomuzun dağerli üyele
rine nakletmek istiyorum. Bu yıl Buca'da, 
Gençlik ve Spor Bakanlığının izcilik kampını 
ziyarete gittim, izcilik kampındaki öğretmenle
rimiz, öğrencilerimiz bana şu küçük hikâyeyi 
anlattılar: Biliyorsunuz bu sene Yüksek öğ
retmen Okulunda 1970 yılında sağcı ve solcu 
öğrenciler birbirleriyle çarpıştılar, kavga etti
ler yaralananlar oldu, döğüşmeler oldu ve kanlı 
bıçaklı idiler bunlar, birbirleriyle. Okul ida
resi, Yüksek öğretmen Okulu öğrencilerini 
kamp yapmaya götürmeyi düşünüyor. Hiç bir 
öğretmen bunun sorumluluğunu almıyor üzeri
ne. Bir beden eğitimi öğretmeni arkadaşımız 
«ben izci olarak bu çocukları alırım, kampa gö
türürüm, kampta bunların sorumluluklarını da 
üzerime alıyorum» diyor. Ve birbirleriyle kanlı 
bıçaklı olan bu yüze yakın Yüksek öğretmen 
Okulu izci gençleri Buca'daki kampımızda 20 
gün eğitim görüyorlar ve birbirleriyle kavga. 
etmelerinden, müessif kötü olaylar çıkmasından 
endişeli öğretmenler 20 günün sonunda izcili
ğin kendilerine verdiği moral üstünlük, ruh 
zenginliği sebebiyle, bu kışın mekteplerinde bir
birleriyle kavga eden gençler; dost olarak, kar
deş olarak ayrılıyorlar, hiçbir olay çıkmıyor ve 
birbirleriyle barışıyorlar. Barışın, sevginin ken
di kendine yeterliliğin, kabiliyet kazanmanın, 
tabiata hükmetmenin, maharet sahibi olmanın, 
iyi insan, iyi vatandaş olmanın bir nevi yolu 
olan izciliği bütün gençliğimize maletmek isti
yoruz. Ve bu yıl sadece 5 bin yetişkin izcimize 
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kamp yaptıracağı?:, 10 bin gencimize kamp yap
tıracağız, bu yıl 15 bin öğrencimize kamp yap
tıracağız yazın. 15 bin öğrencinin kamp yap
ması, 15 bin gencin tabiatta, açık havada, açık 
havanın verdiği özgür düşünceler içerisinde iyi 
barınmak, iyi beslenmeli, iyi eğlenmek şartlar 
içerisinde kardeşçe yaşamalarım imkânlaştıra-
rak ve bu yıl 15 bin kişiye kamp yaptırıyoruz. 
Bu, Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmadan ev
vel 1 800 - 1 900 idi. 1972 yılında 25 bin öğren
ciye kamp yaptıracağız. Bu da Gençlik Bakan
lığının hizmetlerinden biridir. 

Bir diğer genel müdürlük kurduk. Okul içi 
beden eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü. Kı
saca bir tek cümle ile ifade ediyorum. Okul 
İçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü
nün çalışmalar ile 1971 yıkında sayın senatör
ler, 1 milyon gencimize spor yaptıracağım, işte 
kütlenin spor yapması, işte seyir sporundan vaz
geçilerek kütleye spor yaptırılması. Bir milyon 
gencimize spor yaptırmayı düşününüz, sayın 
senatörler. Ve sadece bu maksat için Türk Dev
leti, gençliğin boş zamanlarını spor yaptırmak
la değerlendirmesi amacını gütmek üzere büt
çesine 20 milryon Türk lirası koymuştur. Genç
lik ve Spor Bakankğmın kurulmasından önce 
bu ödenek 500 bin Türk lirası idi. Bir arka
daşımız ifade ettiler, işte yıldızlar bunların 
arasından çıkacak. Ve bunun dışında araştır
malar yaptık, bütün üniversitelerimize yüksek 
okullarımıza anket gönderdik. Maalesef % 52 
den cevap aldık bir yılda. % 52 sini değerlen
dirdik, pek ilginç sonuçlar çıkardık. Anketi
mize cevap vermiyen üniversitelerimiz var, 
kendi sorunlarını bilmiyen üniversitelerimiz 
var. Ve bunlara cevap vermek lüzumunu duy-
mıyan üniversitelerimiz var, üniversite yöneti
cilerimiz var, sayın senatörler. 

Şimdi, konuşmalarımdan anlatmak istiyo
rum ki, Gençlik ve Spor Bafeankğı, gençlerimi
zin okul dışı sorunlariyle ilgilenmek üzere, on
ların okul dışı sorunlarına kısa yoldan çözüm 
yolu bulmak üzere kurulmuştur. 

Birtakım gençlik olayların içerisinde, zabı
ta vakalarının içerisinde, tabancaların, bıçak
ların, dinamitlerin içerisinde Gençlik Bakank-
ğımızı aramak nafile, muhterem senatörler. 
Biz, uzun vadeli çalışmalarımızla., perspektifi
mizi geniş tutan bir biçimdeki çalışmalarımızla, 

bugün hepimizi üzen müteessir eden kank bı-
çakk olaylarına son vermeyi öngören bir çalış
ma düzeni içerisindeyiz. Bizden kolluk hizmet
leri bekliyorsanız yanıkyorsunuz. Zabıta hiz
metlerini gören bir bakanlık kuruluşu halinde 
görüyorsanız bizi ve biz size böyle gostermiş-
sek kendimizi, biz yanıkyoruz eğer siz görü
yorsanız, siz yanılmış oluyorsunuz. Gençkğin 
meselesiyle ne derece ilgilendiğimiz meselesine, 
onların meselelerini toplumcu bir göz ile görme 
meselesine gelince de bir parça durmak mec
buriyetindeyim. 

Sayın senatörler, A. P. iktidarı olarak çalış
malarımızı, gayretlerimizi; gençlğimizin daha 
iyi okumalarına, önce okul bulabilmelerine, 
sonra iyi barınma imkânlarına sahibolaıbilme-
lerine, iyi yaşıyabilmelerıine, yurt imkânları
nın, ihtiyaçlarının çözümlenmesine, barınma 
imkânlarının, beslenme imkânlarının çözüknesi-
ııe, boş zamanlarının değerlendirilmesine im
kân verilmesi çakşmalarına harcadık. Ve sayın 
senatörleri sıkmadan kısaca bir iki rakam ver
mek suretiyle bu konudaki çalışmalarımızın. 
maddi ölçülerini Yüce Senatomuzda arz etmek 
istiyorum. 

Yurtlar konusunda, 1961 ile 1965 yılları 
sonları arasında, 92 milyon krakk bir Devlet 
yardımı yapılmış. 1965 ve 1970 yılları arasın
da 168 milyon Hralık bir devlet yardımı yapıl
mış. 1961 - 1965 yıllarında 6 970 öğrencimize 
kredi verilebilmiş. 1965 - 1970 yıllarında 12 718 
öğrenciye kredi verilebilmiş. Hem de 250 kra
kk kredi 350 liraya çıkarılmak suretiyle. 350 
liralık kredi ile yetiniyor muyuz? Hayır, yani 
350 liralık kredi ile yetinmenin imkânı yok
tur. Ama, bir arkadaşımızın, galiba Sayın Bil
gen'in buyurdukları gibi, Türk Devleti bun
dan fazlasını veremiyor. Bundan fazlasını ver
sek 350 liranın çok altında yüksek tahsilleri 
yapmak için didinen, uğraşan gençlerimizin 
haklarını ellerinden almış olacağız. O çocukla
ra da yeni imkânlar vermiş olmak için 350 li
rada karar kılıyoruz. Ve bunu 12 718 e çıkar
mışız ve bugün, 1971 hariç, 20 000 kişiye kredi 
verebiliyoruz. Bugün Türkiyede 160 000 üni
versite öğrencimiz var. 160 000 öğrenöimiain 
20 009 ine ancak kredi verebiliyoruz ve arka
daşlarımın dediği gibi her yıl bize müracaat 
edenlerin ancak 1/3 üne kredi imkânlarını, 
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yani krediter duruma getirebiliyoruz, imkânla
rımız bu kadar ve bu imkânlarımızı da en iyi 
sekide, en yüksek şeylerde kullanarak. Mese
lâ; 1962 de 20, 1983 te 30, 1964 te 17, 1965 te 
25, 1966 da 25, 1967 de 37, 1968 de 26, 1989 da 
40, 1970 te 40 milyon olmak üzere Yüksek öğ
renim Kredi Yurtlar Kurumuna para verilmiş. 
Bu yıl 45 milyon lira veriliyor, Sayın senatör
ler. Ama, bu miktarın da yeterli olduğuna kaa-
ni değiliz. 

160 000 yüksek okul öğrencisi var, dedim. 
Bu 160 000 yüksek okul öğrencisinin 130 000 i 
İstanbul ve Ankara'da, istanbul ve Ankara'da 
çocuklarımızın ancak 16 OOO ine yatak temin 
edebiliyoruz. Yani Yüksek öğrenim Kredi Yurt
lar Kurumunun yurtlarında 16 000 öğrenci an
cak barınabiliyor. Devletin yüksek okullarında 
da barınanlları buna ilâve ettiğimiz zaman bu 
miktar 30 000 e ancak çıkabiliyor. Geriye kalan 
130 000 öğrencinin 100 000 ini aileleri nezdin-
de kaldığını, illerin özel yurtlarında kaldığını 
düşünürsek yine 30 000 lük bir açık meydana 
geliyor. 

Bizim amacımız bu 30 000 öğrenciye en kı
sa yoldan yurt temin edebilmek ve bunu ya
parken de yurtların niteliklerinin, nitelikleri
nin de pek Batı'daki ölçüleri içerisinde olması
na da pek büyük dikkat gösteremiyoruz, maa
lesef. 

Bu konuları ifade ettikten sonra arkadaşla
rımızın ileri sürdükleri gençlik konulariyle il
gili birtakım meselelere kısaca cevap arz etme
ye gayret edeceğim. 

Efendim, Millî Birlik Grrupu adına görüşen 
Sayın Ahmet Yıldız, gençliğin bir coşkunluk 
içerisinde olduğu, dünyanın değiştiği, çağımı
zın gençlik çağı olduğu ve gençliğin, dinamiz
minin ta kendisi olduğunu, çağımızın teknolo
jik bir gelişme içerisinde bulunduğunu, bu tek
nolojik gelişmenin diğer yargılarını değiştir
diğini, geleneksel örgütlerin bu gidişe ayak uy
duramadıklarını, olaylara bu çerçeveden baktı
ğımız zaman gençlerin dünyanın her yerinde 
iktidarlara karşı bir eylem içerisinde bulundu
ğunu ama bu hareketleri hiçbir yerde kimse
nin «gençlik olayları dışarıdan idare ediliyor» 
demediğini, De Graülle'ün de, Kosigin'in de, 
Nixon'un da, U'Thant'ın da bu konuyu bu açı
dan, kendi acılarından ele aldıklarını söylü

yorlar ve gençlik olaylarının nedenlerine eğil
diğimiz zaman şunları görüyoruz, diyorlar: 
«Birtakım rahatsızlık var» diyor Sayın Yıldız. 
«Nedir bu rahatsızlık?» diyorlar. Hemen arka
sından ilâve ediyor: «Çevresinden rahatsızdır 
genç» diyor. «Üniversiteden rahatsızdır, üni
versite, çığ dışı bir eğitim düzeni içerisinde
dir» diyor; «özel okullardaki bunalımdan ra-
lıatsısdır; kitaplar pahalıdır» diyor ve bağla
dığı huzursuzluğu, eylemlerinin sebebi olarak 
gördüğü başlıca nedeni, kendi üniversitesinde
ki çağ dışı bir eğitim düzeni içinde bulunan, 
kendi ifadelerine göre, üniversitelerimizin ver
diği rahatsızlıklar. 

Bir ele özel yüksek okulların kendi bünye
leri içerisindeki kitapların yüksek fiyatla satıl
masının da meydana getirdiği birtakım rahat
sızlıklar olarık nitelendiriyor ve eylemlerin 
sebepleri olarak da bunları görüyor. 

«Kütle haberleşme araçları yaygındır», bü
tün dünya gençleri birbirinden haberdar olu
yor» diyor. «G-enç adam, memleketimizde oku
duklarının tersini görüyor, tepki de bundan 
gösteriyor. «Bütün bunlara rağmen gençliği 
suçlamak niye» diyor. Yani neden yasaları ye
ter bulmuyorsunuz da gerilimi yükseltiyorsu
nuz, yani bunların nedenini araştırmıyorsunuz, 
diyor. Sayın Yıldız'm konuşması, gerçekten 
olumlu bir konuşma.. Bu konuşmasiyle de Sa
yın Yıldızı tebrik etmek lâzım. Sayın Yıldız'ı 
bu düzeyde görmenin gerçekten memnuniyeti 
içerisindeyim, ben şahsan, Hükümetin bir üye
si olarak. 

Efendim, bütün bunlar büyük kısmı itiba
riyle doğrudur ve çoğunu bendeniz geçen yıl 
Senatoda arz ettim. Ama, bakın teşhis bu. Di
yor ki, Sayın Yıldız: «Bu eylemler, çevresinde
ki rahatsızlıktan, üniversitelerin çağ dışı ça
lıştığından, özel okullardaki bunalımdan mey
dana geliyor.» 

Cumhuriyet Senatosunun saym üyeleri, de
ğerli senatörler; insaf, dinin yarısıdır. Bugün 
adır.?„ hiç kimsenin hattâ Ahmet Yıldızın dahi 
gençlik olayları diyemiyeceği birtakım olayla
rın. temelinde üniversitenin çağ dışı eğitim gör
mesi ve ösel yüksek okullar mı var? 

Eğer genç adam üniversitelerin çağ dışı eği
tini düzeyinden şikâyet ediyorsa, eğer genç 
adam özel yüksek okulların kendine özge şi-
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kâyet konularından yakınıyor ise bunun yolu j 
NATO'dan, bunun yolu CENTO'dan, bunun I 
yolu bağımsızlıktan, bunun yolu iktidardan, I 
bunun yolu hattâ Cumhuriyetten, bunun yolu 
Atatürk'ten, bunun yolu demokrasiden mi ge
çer sevgili arkadaşlarım? Ne alâkası var bun- I 
ların, bunlarla? Ve daha, eğer gerçek nedenle
ri bunlar ise, ellerindeki bıçak ne oluyor? Eğer I 
bunlar ise dinamite ne oluyor? Ne lüzum var I 
dinamite? Adam öldürmeye ne lüzum var sa- I 
ym senatörler? Üniversite rektörlerinin yüzüne I 
tükürmeye ne lüzum var? Devlet malını tahri- I 
hetmeye ne lüzum var? (A. P. sıralarından I 
«bravo» sesleri) Üniversiteleri dinamit yuvası I 
haline g-etirmeye, maalesef yurtları silâhlı bir 
karargâh haline sokmaya ne lüzum var? (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri). Ve eğer bütün 
bu eylemlerin temelinde üniversitenin çağ dışı 
düzeni var ise ve bunda bu ülkenin bağınısızlı- I 
ğı ile, bu ülkenin bağımlı oluşuyla bu ülkenin 
bütün siyasi partilerinin, C. H. P. dâhil, bütün I 
siyasi partilerinin eski çağın kalıntıları olmak 
şeyi ile ne alâkası var sevgili senatörler? 

Şimdi, kabul ediyoruz, Sayın Yıldız haklı. I 
Bugün gerçekten gençlik, dünyanın her yerin- I 
de, kendisinden önceki gelen nesille bir köprü I 
kuramamıştır, bu doğrudur. Bunda kabahat bi
zim, sayın senatörler. Biz yaşlılar maalesef biz
den sonraki gençliği, nesli anlamakta güçlük I 
çekiyoruz. Ve bir şeyi daha söylüyorum, hattâ 
Saym Yıldız'dan daha açıklıkla söylüyorum, 
bugünkü nesil bizden daha iyi yetişiyor. Bu da 
doğrudur. Daha iyi imkânlarla yetişiyor. Bu da 
doğrudur. Birtakım şikâyetleri bize nazaran I 
daha açık yüreklilikle söylüyor. Bu da doğru
dur. Gençlikten biz zaten bunları bekliyoruz. I 
Bütün bunlar doğru, bunlara hak veriyoruz. I 
Ama, birtakım şikâyetleri de var ve bu şikâyet
leri Parlâmento olarak, siyasi partiler olarak, I 
Devlet olarak, bütün toplum olarak gidermek I 
için gayret gösteriyoruz. Ve bunların temelle- I 
lerine, temel nedenlerine inelim, diyoruz. Ve I 
Sayın G-ülek de temel nedenlerine indiler. I 
«Efendim, kitap bulamıyor, kütüphane yok, I 
yurtlar kifayetsiz, günde bir yemek yemek I 
hakkıdır, spor yapacak tesis yok... Temel ne
den bu» diyor. Aynı şeyleri söylüyor, Sayın 
Yıldız da. Sayın Yıldız biraz daha ileri gidiyor. I 
Ve ondan sonra bir diğer arkadaşımız da he- | 
men hemçn aynı şeyleri söylüyor, Bugünün, hiç | 
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kimsenin gençlik hareketleri demeye dilinin 
varmadığı, bu hareketlerde, bu kanlı, bıçaklı, 
molotof kokteyli, dinamitli, tabancalı, mav-
zerli, ordu malî tüfekli bu hareketlerde, sevgili 
arkadaşlarım, kitap bulamamanın, yemek bula
mamanın, yurt bulamamanın, kütüphane bula
mamanın, spor yapamamanın büyük etkisi var 
mıdır? 

Orta Doğu Teknik üniversitesi, Orta Avru
pa'nın en büyük spor tesislerinin bulunduğu 
bir üniversitemizdir. Kapalı spor salonu var
dır, mükemmel çim sahaları vardır, büyük kü
tüphaneleri vardır, büyük eğlence kafeteryala
rı vardır, Sayın Kasım Grülek'in söyledikleri 
gibi bir öğün değil üç öğün yemek yemekte
dirler, hem sizin, bizim yemediğimiz yemekleri 
yemektedirler. En büyük hâdise, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinde oluyor. Sebep? 

Hacettepe'de en büyük tesisler vardır. Ora
da hâdiseler oluyor. Ve Hacettepe Üniversitesi, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, sayın Ahmet 
Yıldız arkadaşımızın ifade ettiği gibi, çağ dışı 
bir üniversite düzeni içerisinde eğitim görmü
yor. Yepyeni modern şartlar altındaki sistem
ler içerisinde eğitimini görüyor. Orada neden 
bu hâdiseler oluyor? 

Demek ki, bunun çağ dışı üniversite yöne
timiyle, demek ki, bunun özel yüksek okullar
la ilgisi yok, sevgili arkadaşlarım, yok. 

Sayın Yıldız diyor ki: «Hiçbir Devlet ada
mı gençliğin bütün dünyadaki hareketlerinin 
bir başkası tarafından idare edildiğini söyle
miyor» Nerden çıkarıyor Sayın Yıldız bunları? 
Dinlemedi mi De Gaulle'in konuşmasını, oku
madı mı Fransa'daki Dâhiliye Nazırının kamu 
düzeni ve Fransa'daki hâdiselerle ilgili kitabı
nı? Ve Nixon'un gençlerle konuşmasını oku
madı mı? Ve maalesef her yerde bütün devlet 
adanılan gençliğin bu hareketlerinde gençlerin 
haklı olduğu yerleri tesbit ediyorlar. Ama, 
1968 Fransa hareketlerinde, Sorbon hareketle
rindeki, Kartiyelaten hareketlerindeki sebeple
rin altında nelerin olduğunu, bâzı iplerin kim
lerin ellerinde olduğunu bütün dünya bildi, 
gördü, öğrendi. 

Şimdi, esasen bugün gençlerimizin hareket
leri var. Elbette ki, sosyal düzende beğenme
dikleri, istemedikleri, daha iyisini görmeyi ar-
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zuladıklan, gençMerinin heyecanlarının, di-
nanıizmalarının kendilerinden istediği birtakım 
şeyleri söyliyecekler. Birtakım tezahürlerde bu
lunacaklar. (Gençlerimiz, bizi beğenmiyecekler. 
Sizleri de beğenmiyeceklerr Bizlerden daha iyi 
yapacakları ümidi içerisinde, heyecanı içerisin
de bulunacaklar. Çok haklı. Bunun için birta
kım eylemlere de girecekler. Bunlarda haklı, 
protesto gösterilerinde bulunacaklar, manifes-
tasyonlarda bulunacaklar, bunlar haklı, hak 
veriyoruz bunlara. Ve bunların yanındayız ve 
yardımcısıyız. 

Gençliğimizin Anayasa kuralları içerisinde, 
demokratik düzen içerisinde, Atatürkçülük 
içerisinde, Cumhuriyet esasları içerisinde, par-
lömanter rejim içerisinde, Anayasanın kendile
rine vermiş olduğu hakları, vatandaş olarak 
haklarını, genç olarak memleketin yarınından 
mesul görmelerinin sonucu olarak, kendilerin
de gördükleri haklarının sonucunda elbette ki, 
birtakım istekleri olacak. Ve biz Hükümet ola
rak gençliğimizin bu isteklerini, bu görüşleri
ni söyliyebilmesi için, sonuna kadar söyliye
bilmesi için kendilerine yardımcı olacağız. Olu
yoruz: sayın senatörler. Ama, sanmıyorum Sa
yın Yıldız da Cumhuriyet Senatomuzun diğer 
üyeleri de, cebinde iki tane tabanca gezdiren, 
banka soyan, öğretmenini döven, üniversitenin 
bilimci özgürlüğünü tahribeden, Devlet malı
nı t"ıV*ıbödea, arkadaşını öldüren, arkadaşını 
yarlalıyan.... 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — İş
kence eden. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — işkence eden. Orta Çağ 
engizasyon mezalimlerini andıran birtakım ha
reketlerle bütün aşırı uçlardaki eğilimler sahibi 
gençlerin yaptıkları bu hareketleri hiçbir kişi
nin tasvibettiğini sanmıyorum. Ve Sayın Yıl
dız da tasvibetmez, bunları. 

Ve bu hareketlerin nedeninde çağ dışı üni
versite düzeninin eğitimini görüyorsa arkada
şımız yanılıyorlar. Bunun temelinde Türk 
Devletinin yıkılması var, Sayın senatörler. 
Bunun temelinde Cumhuriyete kasteden görüş
ler var. Bunun temelinde bizatihi Parlâmento 
var. Parlömanter sistem var. Bunun yıkılması
nı istemek var. Ve bunu bu şekilde görmemek 
için ve Türkiye'de olup biten birtakım olayla

rı hâlâ, «talebe hareketidir, hâlâ masum, tale
be istekleridir, hâlâ kendini bulma, kendini 
görme gibi en masum isteklerden meydana ge
len çakşmıaların tezahürleridir» diye değerlen
dirmenin insaf ölçüleri ile, mantık ölçüleriyle 
ne derece bağdaşacağını Yüce Senatonun de
ğerli üyelerinin pek kıymetli takdirlerine bıra
kıyorum. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — İçişleri Bakanı 
burada olsa da dinlese idi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — içişleri Ba

kanı bir kitap yazsa idi, iyi olurdu. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 

BEZGİN (Devamla) — Nereden çıktığı hâlâ 
anlaşılmıyorsa kitaplar da anlatmam bunu, Sa
yın özden. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Devam 
buyurun Sayın Bakan. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Delilleri ne
dir anlıyalım. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Şimdi, bu hususu kısa
ca bir özetle bağlamak istiyorum. 

Sayın senatörler, kanaatimizce dünyanın 
her yerinde genellik bir bunalım efsanesine 
itilmektedir. Gençliği bunalım efsanesine itmek 
istiyen bizzat politikacılardır. Politikacılar 
dünyanın her yerinde hareketin, dinamizmin 
heyecanın ta kendisi olan, eğilim itibarı ile aşı
rı uçlarda bulunma durumunda bulunan genç
liği istismar etmektedirler. Ne zamana kadar 
istismar etmektedirler? Emellerine vâsıl ol
dukları ana kadar. 

Tarihin her devresinde gençliğin, gençlik 
çağlarında kendilerini istismar edenlerin kâh 
başarıya ulaştığı, kâh başarıya ulaşmadığı gö
rülmüştür. Ama, istismar edilen gençlerin ba
şarıya ulaştığı görülmemiştir. Bir arkadaşımız 
çok açık ve seçik ifade ettiler. «Politikacılar 
ellerini gençliğimizin tertemiz yakalarından 
çeksinler» dediler. Bir Parlâmento üyesi ola
rak, bir Hükümet üyesi olarak en halisane te
mennim; geçen yıl da arz etmiştim, bütün siya
si partilerin, bütün politikacıların, bütün siya
si grupların, bütün teşekküllerin gençliğin ya
kalarından ellerini çekmesidir. 

Sayın senatörler, bunda birleştiğimiz zaman, 
gençliğin bu meselesinde birleştiğimiz zaman 
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ki, çok büyük aşama edindik bu son zamanlar
da. CJ. II. P. nin muhterem yöneticileri son za
manlarda okuduğumuz konuşmaları ile, var
dıkları yargılar ile bizim öteden beri söyledi
ğimiz şeylerde birlemiyoruz. Demek ki, asgari 
müştereklerde birleşmek mümkün, sayın sena
törler. Bu asgari müştereklerde birleştiğimiz 
zaman, gözümüz gibi sevdiğimiz, üzerinde tit
rediğimiz gebeliğimiz isin ve onun Mustafa Ke
mal doğrultusunda yetişmesi ve meselelerini 
Atatürk devrimciliği içerisinde görmesi, değer
lendirmesi için, yapamıyacağımız hiçbir şey, 
yapüaonyacak hiçbir şey yoktur. 

Efondim, spor konusuna dönüyorum. Tabiî 
bizim Türkiye'deki spor anlayışının ve spora 
verilen değerin en tipik örneğini Parlâmento
muzda di görmek mümkün oluyor. Sayın 
O. E. P. söscüoû muhterem Çağatay, Spor - To
to gelirlerinin iyi kullanılmadığından bahset
tiler. Fikirlerini neye dayadılar, bilemiyorum. 
Ama, tahmin ediyorum, kitaba dayadılar, onun 
sebebini ia?h ettim. Spor - Toto gelirleri tama-
rırm pl"r_ ilkelerine gire harcanmaktadır. «Ge-
r2\si^ ---'.ir-mlrr yarılıyor N dî ror. Gereksiz ya
tır::1, C ,T>— O ğ"„ay'ın konuşmasından çıkana 
£>o, VJI'^C'.Z oyunbrı yatırımlarıdır. Biz, ge-
ıel""'" r,"~: yiv""-"7 I~vv"> pınar yatırımlarını. 
Ç~": ~^--i ' ir Mistir. 

- - - - H c \ : 4 7AY (izmir) — Aynen bu 
kelime planda vardır. Kelimesi bile değişmiyor. 

GENÇLİK VS SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Biliyoruz biz, biliyo
ruz. 

«Amatör sporlara önem verilmiyor» diyor. 
Bı-rcda bir nebze durmak mecburiyetindeyiz. 
Amatör sporlara önem verilmiyorlardan ne 
kaydediliyor bilemem, ama, şunu açıkça ifade 
ediyorum; Gençlik ve Spor Bakanlığının ku-
ınılduğnndar. bugüne kadar sporla ilgili calış-
m.-lanriî^m tümü amatör sporlarla ilgilidir. 
Bir tek profesyonel kulübe, bir tek kuruşluk 
yard < m yapılmamıştır. 

lTAZtF ÇAĞATAY (izmir) — Maalesef, 
Pİ5rlam.aTra bunları anlatamamışsınız. 

m^HTi~< VE SPOR BAKANI İSMET 
SFrES-iN (DevamU) — Plânlamada yok, o söy-
İ2d'g.b/> közler. 

NA3İF ÇAĞATAY (izmir) — Müsaade 
edin aynen okuyayım. 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Aynen okuyun, efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen, efendim, lütfen. Böy
le bir usulü müzakere yok, Sayın Bakan. Zatı-
âliniz takdir buyurursunuz efendim. Lütfen. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Efendim, kulüplerin ıs
lah edilmesi gerektiği kanısına aynen iştirak 
ediyorum, Sayın Çağatay'ın. Taşra teşkilâtının 
genel müdürlüğe bağlanması hakkında görüşle
rine aynen iştirak ediyorum. Ajanlıklarının 
durumlarının düzene sokulmaısına aynen işti
rak ediyorum. Milyonların heyecanlarının is
tismar edildiği fikrine de aynen katılıyorum. 
Maalesef, bir profesyonel futbol, Türkiye'de 
belirli bir zaman seyir sporuna öncelik verdi
recek yatırımların yapılmasına sebebiyet ver
miş ve halkımızın çok büyük bir kısmının da, 
esasen dünya nüfusunun yarısının tutkusu ha
linde bulunan, futbola önem vermesini gerek
tirmiştir. 

Akdeniz oyunları için ileri sürdükleri gö
rüşlere katılıyorum. İyi niyetlerine de ayrıca 
teşekkür ederim. Birtakım hususlar ileri sür
düler. Sanıyorum, bunlar Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesinde ileri sürmesi gerekirdi. Ama> biz bu 
hususları Bayındırlık Bakanlığına iletir ve 
üzerlerinde durmalarını ilgili arkadaşlarımız
dan rica ederiz. 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — O şekilde 
söyledim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SJ1E0-İH (Devamla) — Millî Güven Partisi 
sayın sözcüsünün tenkidlerine teşekkür ediyo
rum. Sporun centilmenlik yaratması gerektiği
ni maalesef son zamanlarda üzücü olayların 
meydana geldiğini ileri sürüyorlar. Haklıdır, 
Sayın Turan arkadaşımız. Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün son bir yılda müspet ça
lışmaya başladığı hakkındaki görüşlerine de 
teşekkür ederiz. Akdeniz oyunları ile ilgili ola
rak «17 Ekimden sonra görüşeceğiz» şeklinde
ki iyi temennilerine de ayrıca şükranlarımızı 
sunarız. 

A. P. Grupu adına konuşan değerli hatip, 
Mehmet Varışlı arkadaşımızın buyurduğu hu
suslardan bendeniz ve bakanlığım en geniş şe
kilde istifade edeceğiz. 
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Sayın Dikeçligil, önemli konuşmasında, 
yurtlar konularına temas ettiler. Eskiden yurt
larda nezaret çi öğretmenlerin mevcudiyetin
den bahsettiler. Bugün de bununla ilgili bir 
müessesenin kurulması lüzumuna değindiler. 
Yüce Meclise sunduğumuz tasarıda «Yurtlarda 
rehberlik müessesesi» adında yeni bir müessese 
kurulması suretiyle yurtlarda barınan öğrenci
lerimizin bos zamanlarında kendilerine yardım
cı olacak nitelikte ve nicelikte eğitimci ve öğ
retmenlerin mevcudiyeti ile rehberlik müessese
sini işletmiş. Ve böylelikle gençlerle daha ya
kından ilgilenmek imkânını bulmuş olacağız. 

Efendim, Sayın Kasım Gülek'in, hepimizi 
ilgilendiren ve hepimizin zevkle dinlediğimiz 
görüşmelerinden geniş çapta istifade edeceğiz. 
Konuşmalarımın gençlik bölümünde ifade et
tim: Temel nedeninde bunlar olmakla birlikte 
olayların gerçek sebebinin bunlar olmadığını 
ifade etmiştim. Boş zamanlarını değerlendirme 
konusunda da kötü alışkanlıklardan gençleri 
korumada büyük rolü olduğunu İngilizlerin 
«Harbleri spor meydanında kazanırız» dedikle
rini ifade eden cümlesinden sonra, «Gençlik 
boş zamanlarında ne yapıyor, ne yapmak isti
yor ve ne gibi çözüm yolu aranıyor, bulunu
yor?» diye bir sual sordular. Şunu açıkça ifa
de etmek istiyorum, bu yıl Altındağ'da yüz dö
nüme yakın bir arazi üzerinde bir gençlik ve 
kültür merkezi kuruyoruz. Bu gençlik ve kül
tür merkezinde günde beş bin öğrenci boş za
manını değerlendirecek, 15 milyon liraya çıka
cak. 15 milyon liraya çıkacak olan bu gençlik 
ve kültür merkezinde beş bin öğrencimiz kabi
liyetleri istikametinde resimle mi, müzikle mi, 
sporla mı, kütüphanecilikle mi, planörle mi, ta
mirle mi, otomobilcilikle mi, ne ile meşgul ol
mak istiyorsa kendi meşguliyet dalları içeri
sinde boş zamanlarını değerlendirecek ve hem 
de maharet kazanacaklardır. Bu yıl projeler 
bitti ve ihaleye çıkarıyoruz. Bu da Gençlik ve 
Spor Bakanlığının kurulması ile gençliğe yapı- I 
lan hizmetlerin en büyüklerinden birisi olacak
tır. Bu gençlik ve kültür müesseselerinin birin
cisi Ankara'da olacaktır, istanbul'da, izmir'de, 
Konya'da ve diğer şehirlerimizde de bu genç
lik ve kültür merkezlerini kurmak istiyoruz. 
Ayrıca, (Millî Eğitim Bakanlığı ile bir işbirliği 
halindeyiz. Millî Eğitim Bakanlığının emrinde 
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ve elindeki birtakım halk eğitim genel müdür
lüğüne ait salonlar var, bu salonların gece yaş
lıların, gündüz de gençlerin eğitimine ve isti
fadesine arz edilmek üzere bir anlaşma ciheti
ne gidiyoruz. Tahmin ediyorum, önümüzdeki 
yıl en az elli tane şehrimizde gençlerimiz için 
küçük çapta gençlik ve kültür merkezleri kur
muş olacağız. Ve böylelikle elliye yakın şehri
mizde gençlerimiz, halk eğitim salonlarından 
istifade etmek suretiyle, boş zamanlarını ken
di eğilimleri istikametinde değerlendirmek im
kânlarını bulmuş olacaklardır. 

Efendim, Sayın Mehmet Hazer'e teşekkür 
ederim, konumuzu gerçekten çok mükemmel 
bir açıdan ele aldılar, istifade edeceğimiz gö
rüşlerinde bir hususu ifade ettiler. Kış sporla
rının yapılabileceği yerlerde askerî teslislerden 
istifade etmek mümkündür. Ve bu yapıldığı 
takdirde kış sporları için çok kıymetli gençler 
yetişir, dediler. Çok yerinde bir teklif olarak 
bunu görüyoruz. Bunu Gençlik ve Spor Bakan
lığı olarak Silahlı Kuvvetlerimizle güreşte yap
tık. Bugün Silâhlı Kuvvetlerimizde 25 askerî 
birlikte güreş merkezi kurduk. Bu güreş mer
kezlerinin başına birer antrenör ve birer min
der veriyoruz. Ve silâh altına alman bütün 
gençlerimiz, kabiliyetlerini bu merkezlerde 
gösterecekler, kabiliyetli olanlar güreş mer
kezlerinde eğitilecekler. Düşünün, her yıl beş 
yüz bin gencimize güreş yapabilmek imkânını 
sahip kılmış oluyoruz. Sayın Hazer arkadaşı
mızın teklifleri ile de kış sporlarında, kayakta 
bunu yapabildiğimiz zaman Doğu bölgesinin o 
fevkalâde mühim ve büyük potansiyelini bu 
şekilde en iyi bir biçimde değerlendireceğimi
ze inanıyorum. Bu hususta hemen uygulamaya 
geçmek için gerekli çalışmalara başlıyacağız. 

Televizyondaki spor programlarının yeter
siz olduğunu ve bunun Gençlik ve Spor Bakan
lığı ile Televizyon idaresinin birlikte yönetme
sinin daha iyi sonuçlar doğuracağı hakkımdaki 
görüşlerine aynen katılıyoruz. Ve bununla ilgi
li bir müracaatımız Televizyon İdaresine oldu. 
Sanırım müspet mütalâa edecekler ve bundan 
sonra televizyonların sporla ilgili bölümlerin
de, istendiği takdirde, Gençlik ve Spor Bakan
lığı Televizyon idaresine gerekli yardımda 
bulunacaktır ve televizyon programlarının da
ha kaliteli olması için gayret gösterilecektir. 
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Yüksek öğrenci yurtlan ile ilgili olan bö
lümlerinde; giriş ve çıkışların kontrol altına 
alınması hususundaki tenkidleri uygulanmaya 
başlanmıştır, istanbul'daki yurtlarımızda, lü
zum görülen yurtlarda, Sayın Hazer'in buyur
dukları uygulama yapılmaktadır. 

Efendim; Lûtfi Bilgen arkadaşımızın, tüke
tim esasına göre kurulan üniversitelerin üre
tim esasına dönük hale geldiğinde, birtakım 
bunalımların çözümünde büyük mesafe alırız 
kanaatine, ben şahsan, iştirak ediyorum. Ama, 
bunun daha ziyade teknolojik öğretimde müm
kün olabileceği inancındayım. Sosyal bilimler
deki öğretimde, bu üretime dayalı üniversitele
rin, kurulması, eşyanın tabiatı ile bağdaşmaz. 

Tarsus, Silifke, Mut, Erdemli spor tesisle
rinin ele alınmasında, biraz evvel de söyledi
ğim gibi, hcırladığımız beş yıllık plânda nü
fusu beş binden yukarı bütün köy, bucak, ilçe, 
il merkezlerimizde olduğu gibi, Tarsus, Silifke, 
Mut ve Erdemli'de alınmıştır. «Halkımızın 
katkısı da saklanabilir» buyurdular, Sayın Bil
gen, bu, önemli bir husustur. Sayın senatörler, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulduktan sonra 
şu hususa önem veriyoruz. Halkımızın, il özel 
idarelerinin, belediyelerinin bir tamim teşekkül 
ve müesseselerin katkılarını Devletin katkısı 
ile birleştirmek suretiyle o yerde daha iyi spor 
tesirlerinin yapılmasına daha öncelik verilmesi 
ve daha o ok töslerin yapılması gibi imkânlar
la karşık?rş?ya kalıyor ve bunu yerine getiriyo
ruz. 

Sayın Fehmi Bays oy arkadaşımız, «bunalım
ların sebebi kana r ın ın doymaması, bos za-
mard?rmm değerlendirilmemesi» diyorlar. Ta
biatı ile bir hakikat payı var. Kendilerinin gö
rüşlerine belirli bir yönde hak veriyorum. Doğ
rudur. Ama, bu temel nedenler, elbette M, ka-
rmlarmın doymaması değildir. Boş zamanları
nı değerlendirmek de değildir. Nitekim, dün
yanın pek çok memleketlerinde karnı fevkalâ
de doyan, boş zamanlarını en iyi şekilde değer
lendiren, millî geliri fert başına dört bin do
lan aşan memleketlerde dahi gençlik bir buna
lım içerisindedir. Bunun çözümünün temelin
de ayrı nedenler yatıyor. Ama, Türkiye şartla
rı içerisinde, belli oranda, doğru olduğu kanı
sındayım. 

Sayın Başkanım, fazla vaktinizi almadığı
mı tahmin ediyorum. İki bütçeniz daha varmış, 
sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi münase
betiyle Bakanlığımıza iyi duygularını, görüş
lerini esirgemiyen ve çalışmalarımızda değerli 
görüşleri ile bize pek kıymetli katkılarda bulu
nacak olan değerli senatörlerimize, Bakanlığı
mızın bütçesi münasebetiyle, en iyi dilek ve 
saygılarımızı sunar, sayın senatörlerimizin çok 
değeri tsnkidlerinin ışığı altında çalışmaları
mızı düzenlemeye gayret edeceğimizin tabiî ol
duğunun bilinmesini arz ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.. 
Son söz Sayın Mustafa Tığlımın. 
MUSTÂFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; Sayın Bakanın 
anarşik hâdiseleri dile getirerek vurmadan 
bomba atmaya, Amerikan düşmanlığından Mao 
dostluğuna kadar varan anarşik hâdiselerin te
melinde Cumhuriyeti hedef alan bir gayenin 
mevcudiyeti yolundaki içtihadına bütün kana
atlerimle iştirak ediyorum. Ancak, bu teşhis, 
bir neticenin teşhisidir. Bir vakıanın teşhisidir. 
Nasıl, olur da Cumhuriyet çocuğu, Cumhuriye
ti yıkma yolunda gayrete girebilir? Neden 
Cumhuriyet terbiyesi alan, demokrasi terbiyesi 
alan ve bu bizim nizam içerisinde liseyi bitirip, 
üniversite safhalarına kadar gelen çocuk bu 
nizamın üstüne çıkmak ister? Mesele bu. Fil
hakika, bizden daha çok yiyip, içen, millî geli
ri fert başına 4 bin doları bulan, her türlü spor 
ve müaik yolunda tatmin edilmiş bulunan ya
bancı devlet talebelerinin dahi bu türlü anar-
"̂k hâdiseleri yapmakta olduğu ileri sürülürse, 

buna mâna vermek çok zordur şeklindeki be-
yç.rrtar da gösteriyor ki, bu, henüz teşhisi ya
pılmamış bir vakıadır. Neden bir Cumhuriyet 
talebaşi Cumhuriyeti yıkmak ister? 15te bunun 
t?"hi«i konmamıştır. Ancak, ns yapalım ki, si
yasi ha.yatmr.zda olduğu gibi, hiçbir siyasi 
parti farkı gözetmeden, bir kışkırtma hissiyatı 
iç?rbinde olmadan ifade edeyim ki, bizde bir 
millî hastalık vardır. Biz daha çok işin kolayını 
bulup, her türlü yoldan kendimizi savunabil
me imkânını ön plânda tutan bir zihniyetin sa
hibi olduğumuz için, bunu belki bir millî has
talık olarak mütalâa ederim. Solcu, sağcı, aşı-
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rı solcu, aşırı sağcı, her türlü aşırının karşısın
dayım, ortanın solundayım, ilerici gerici gibi 
ilmî müstenidattan mahrum, hududu ve muh
teviyatı olmıyan, fevkalâde kaypak ve yuvar
lak kelimelerle siyasi hayatımızı nasıl idare 
etmenin peşinde isek ve böylece bu yuvarlak 
sloganlarla memleketi idare edeceğimizi zanne
diyorsak ve bu zannın içerisinde memlekete ne 
kadar fenalık yaptığımızın farkında değilsek, 
talebe hâdiselerine de gerçek teşhisi koyma
mak suretiyle de mutlaka bir bocalamanın 
içinde olduğumuzu ve bu bocalamadan kendi
mizi kurtarmamızın gayrimümkün olduğunu 
da idrak etmekten uzak kalıyoruz. 

Deniyor ki, «Gençliğin bunalımı vardır.» 
bu da kaypak ve yuvarlak bir kelimedir. Bu
nalımı; sıkıntı olarak mütalâa edebiliriz. Ama, 
diyelim ki, «Sıkıntı, bunalım» bu bunalımı gi
derebilmek için gençliğin boş zamanlarını dol
duracak faaliyet sahaları ağmak lâzımgelir. 
Yani, sportif faaliyetler, müzik salonları, 
sinemalar, tiyatrolar gibi... İyi ama, millî ge
liri fert başına dört bin doları bulan ve her 
türlü sportif sahaları ile mücehhez olan mem
leketlerin talebeleri de bunu yapıyor. O halde 
bir çıkmazın içindeyiz. Bakanlık olarak bir an
lamsızlığın içindeyiz. Evvelâ, Senato ve Meclis 
olatfak da bir anlaşmazlığın içindeyiz. Bizden 
yüz defa ileri olan bir memleketin çocuğu biz
den daha iyi yerde yatar kalkar, bizim çocuk
larımızdan daha iyi yer içer, her türlü sportif 
ve müzik sahalarında, tiyatro sahalarında tat
min edilir de ve boş zamanları değerlendirilir 
de, niçin orada bu türlü anarşik hâdiseler olur? 
O halde, bir çıkmazın içindeyiz ve bir beyhu-
deliğin içindeyiz. Neticesi olmıyan bir gayretin 
içindeyiz. Bu mantıkla ayrılmış olan 20 mil
yon lira çocuğu anarşik hareketlerden kurtar
ma bir tarafa, ona bir belâ olmasından korka
rım. Demek ki, çocuğun boş vakti var mıdır, 
yok mudur? Evvelâ bu problem halledilmeli-
ıdir. Bir defa, başta üniversite talebesi bahis 
konusu olduğuna göre, üniversite okuyan bir 
çocuğun boş vaktini tasavvur etmek mümkün 
değil. Ona vakti bile kâfi gelmez. Hele Pekiyi 
derece ile geçmesi maksut ise ona, mevcut va
kitleri kâfi değildir. Müfredat o kadar ağırdır. 
O, iyi dereceyle geçmek istiyorsa, asla. Orta 
derecede geçen bir talebe için ise boş vaktinin 
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I olduğunu mütalâa etmek mümkün değildir. 

Pekiyi derece ile geçen talebeler dahi 2 şıkta 
mütalâa edilebilir. Pekiyi derecede sınıfını ge
çek kadar zeki ve hafızalı bir çocuk ise onun 
mak üzere, kalan zamanını ya çalışmak ile bu 
dereceyi almaktadır veya çok zeki olduğu için, 
hocasının takdiri ile veya deneylerini görmekle 

I iktifa ederek sınıf geçmektedir. O halde hoca
sını dinlemekle, sadece dinlemekle sınıf geçe
cek kadar zeki ve hafızalı bir çocuk ise onun 
için boş vaktinin değerlendirilmesi bahis ko
nusudur. Ama, gecesini gündüze katarak .çalış
mak suretiyle ancak sınıfını geçiyorsa, bu ço
cuk için boş vakit mütalâa edilemez. Bu çocuk 
için boş vakit mütalâa edip onu sporla, mü
zikle, sinema ile, tiyatro ile meşgul etme yolu
na gittiğimiz zaman bugün Amerika'nın, 
Fransa'nın talebesi haline gelir. İşte gerçek 
bunalım çocuğun dersinden daha çok medenî 
bilgilerle, ihtiyaçlarla, medenî hâdiselerle ken
dini meşgul etmiş olması ve vaktini buraya 
harcamış olmasıdır. Temel bunalım buradan 
doğmaktadır. Artık gençlerimizin bizim zama
nımızda ismi dahi bahis mevzuu olmıyan, dis
kotekleri vardır, dans salonları vardır, kulüple
ri, kumarhaneleri vardır, kahveleri vardır, 
spor sahaları vardır, tenis sahaları vardır, 
futbol sahaları vardır, vardır, vardır, vardır. 
Binaenaleyh, bugün bir bayram gösterisi ol
maktan çıkararak çocuğu gerçekten meşgul 
eder bir konu haline getireceğini - Sayın Ba
kanın - söylediği izcilik yoluyla dahi, izcilik 
meselesinin dahi kaç bin ailenin ocağına incir 
diktiğini acaba bakanlık biliyor mu? Benim 
serapa bir hafıza parçası olan yiğenim yattığı 
zaman rüyasında izciliği görmüştür. Bütün 
dağları gezmiştir, her 500 metrede bir çivi çak
mıştır. Ama, bir türlü mektebini bitirememiş-
tir, Mesele, budur. G-ençlik, dersine verecek za
manını kaybetmiştir. Spor, evet güzel bir şey. 
Ama yarınki dersini hazırlamaya mecbur olan 
çocuk için spor bahis mevzuu olamaz. Kanaa
tim odur. Ya, ders hallolacak, sınıf geçilecek, 
yahut da spor. Hal böyle olunca spor sebebiy
le acaba hayatını »istikbalini mahveden çocuk
ların kaç yüz bini bulduğunu acaba bakanlık 
veya senatör arkadaşlar biliyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Tığlı Bey, bir dakikanız 
I kaldı efendim. 

69 — 



O. Senatosu B : 31 1 . 2 . 1971 O : 2 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — Son söz 
olduğu için müsamahanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen topla
yın. 

MUSTAFA TIĞLI (Devamla) — İM, üç da
kikada toplarım. Mesele budur. O halde Cum
huriyet çocuğu, Cumhuriyetin temeline dina
mit atıyorsa, sebebi var. Çünkü, bu rejim, bu 
Anayasa nizamı, bu Cumhuriyet nizamı ancak 
sınıfını geçen çocuğa istikbal vadeder. Fakat 
sınıfını geeemiyen, çığırını kaybetmiş olan ço
cuk için bu nizam, en hain nizamdır. En men
hus nizamdır. O çığırını kaybetmiş çocuğu 
kurtaracak nizam olsa olsa komünizm olabilir, 
olsa olsa Cumhuriyetin yıkılarak anarşinin hâ
kim olması olabilir. Tek ümit onda kalmıştır 
da onun için bu yollara gidilmektedir. 

Bugün bir etüt yapılacak olursa anarşik hâ
diselerin peşinde koşan çocukların yüzde biri
nin dahi sınıf geçme ümidini kaybetmiş olduk
ları görülür. Ben de üniversitede çocukları 
olan babayım. Niçin benim çocuğum bu havada 
değildir. Ayda bir defa sinemaya zor gider, 
benim evlâtlarım. Ama, hepsi sınıfını geçer. 
Bir sene ikmale dahi kalmış değillerdir. İşte, 
dâva budur. Bir talebe için yemek, yatmak ve 
harçlık, kitap anaunsur, bunu temin edelim. 
Bunsuz olmaz. Ama bundan sonra okuyacak 
talebeye, okumasından sonra vakti var ise, 
ona eğlence bulalım. Esasen onun için müna
kaşa bahis konusu değil, sınıfını rahat geçen 
çocuğun ruhunda istikbal ufukları gezer. O 
çocuk bunalım içinde olamaz. O çocuk 2 sene 
sonra hâkim olacağını, 3 sene sonra doktor 
olacağını düşünerek coşar ve çağlar. O, Cum
huriyetin de, Hükümetin de hâkimidir. Fakat 
istikbal ümidini kaybetmiş olan, türlü avare
likle sinemasından diskoteğine kadar, futbo
lundan voleyboluna kadar kendini meşgul ede
rek sınıf geçme ümidini kaybeden çocuk için 
en büyük hasım, Cumhuriyettir, işte dâva bu. 
O, Cumhuriyete kasdetmekte fayda mülâhaza 
eder. işte Amerikan gençliğinin, bizden çok 
münevver olan Fransız gençliğinin dahi bu 
anarşik yolların içine gittiği görülüyorsa ve 
onlar da o Cumhuriyetten ümidini kesbetmiş 
çocuklardır. 

Saygılarımı ..sunarım efendim, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

j Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi üzerin
deki görüşmeler sona ermiştir. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/388; Cumhu
riyet Senatosu 1/1163) (S. Sayısı : 1483) 

BAŞKAN' — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Beden Terbiyesi GenelMüdürlüğünün 1971 yılı 
Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Baden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, (37 121 792) lira, 
yatırını harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (35 322 000) lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (40 540 003) 
lira ki, toplam olarak (112 983 795) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı efendim?. Yok. Maddeyi (A/l), (A/2), (A/3) 
cetvellerinde bölümler toplamları itibariyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabu et-
miyenlev... Kabul edilmiştir. 

Madde 2, — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (112 983 795) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
yın üye . Yok. Maddeyi (B) işaretli cetveldeki 
bölümlerle beraber oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etnıiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünce 1971 yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ?> 
Yok maddeyi (C) işaretli cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler.. Etnıiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bîadde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nu ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü için 
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tesbit edilmiş olan kadrolar 1971 malî yılında 
da kullanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 5* — (Gecen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1989 bütçe yıllarına aidolup ela, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (ay
lıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (gecen 
yıllar borç arı) maddelerine, Maliye Bakanlığın
ca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul, edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Aşağıda gösterilen kaynaklar
dan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin tertibin-
deki gelir fazlası ile bunları aşan gelirleri ge
rektiği takdirde hizalarında gösterilen tertip
lere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

1. Futbolda müşterek bahis gelirleri : 
12.911, 12,912, 14.573J 21.000, 22.000, 23.000, 
32.100, 34.720. 

2. Spor faaliyetleri gelirleri ; 14.571, 
Bu ödeneklerden yılı içinde lıarcanamıyan 

'kısım ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk edip 
de yılı içinde ödenenıiyen borçlar, müteakip yıl j 
bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi bağlı (E) işaretli cet-
veliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 8. — Butça Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri) bölümüne dâhil'tsrtiplsrd-şn (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve sa tmal ı lar ) 
bölümüne aktarına yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi gereğince, her nevi spor saha ve tesisleri 
vücuda getirmek amaeiyle, Beden Terbiyesi 'ie-
nel Müdürlüğü Bütçesinin (A/2) işaretli cetve
lin 21.000 ve 22.000 nci bölümlerinde yer alan 
ödeneklerden ve 6 ncı maddesi gereğince bilâ-
ha?a b::ı bölümlere ödenek kaydedilecek miktar
lardan Beden Terbiyesi bölge başkanlıklarınca 
3530 sayılı. Kanun hükümleri uyarınca emanet 
yolu ile yapılacak işlerin dışında kalan yatırım
lara ait ödeneklerin Bayındırlık Bakanlığı ile 
mezkûr Gknel Müdürlükçe mutabık kalınacak 
miktarları, Bayındırlık Bakanlığı Bütçelinin 
mevcut, veya yeniden açılacak aynı yatırım 
hin metlerin e sarf edilmek üsere, aktarma için 
gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. Bu ödeneklerden yılı iomde sarf edil-
miyen kısımlar miitaakıp yıl bütçesine devredi
lir" 

Bayındırlık Bakanlığı ma^kûr işleri 35S0 sa
yılı Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Haddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•Madde 10. — izmir Akdeniz Oyunlarının ha
zırlık, icra ve tasfiyesi çalınmalarında : 

1. Geçici olarak görevlendirilecek memur
lar hakkında 31.7.1970 gün ve 1327 sayılı Ka
nunun -74 ncü maddesiyle getirilen 1 nci ve 2 nci 
ek maddeler hükümleri uygulanmaz. 

2. Geçici görevlendirme, 8245 sayılı Har
cırah Kanununun 23 ncü maddesine dayanıla
rak bu oyunlar için düzenlenen Bakanlar Ku
rulu Kararındaki esaslara tabidir. Bu konuda, 
alı geçen kanunun genel hükümleri uygulan
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde SÖZ istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanun, 1 Mart 1971 tari
hinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunu, Maliye ve Gençlik 
ve Spor bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 

Bütçe, aziz milletimize ve onun ümidi ve is
tikbali olan gençlerimize, Bakanlığımız mensup
larına hayırlı ve uğurlu olsun. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
Değerli arkadaşlarım, açık oy sonuçlarını 

da arz ediyorum. 
Sıra Sayısı 1487, Ege Üniversitesi 1971 yılı 

Bütçe kanun tasarısına 125 sayın üye katılmış, 
118 kabul, 6 ret oyu ile tasarı Senatomuzdan 
geçmiştir. 

1482 Sıra Sayılı Ankara üniversitesi 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısına 125 sayın üye 
katılmış, 119 kabul, 6 ret oyu verilmek suretiyle 
tasan Senatomuzdan geçmiştir. 

1488 Sıra Sayılı Hacettepe üniversitesi 1971 
yılı Bütçe kanun tasarısına 125 sayın üye ka
tılmış, 119 kabul, 6 ret oyu veriîmek suretiyle 
tasarı Senatomuzdan geçmiştir, efendim. 

1492 sıra Sayılı iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri 1971 yılı Bütçe kanun tasarısına 
126 sayın üye katılmış, 120 kabul, 6 ret oyu ve
rilmek suretiyle tasarı Senatomuzdan geçmiştiı 
efendim. 

1490 sıra Sayılı istanbul üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe kanun tasarısına 123 sayın üye katılmış, 
118 kabul, 5 ret oyu verilerek tasarı Senatomuz
dan geçmiştir efendim. 

Sıra Sayısı 1491 istanbul Teknik üniversi
tesi 1971 yılı Bütçe kanun tasarısına 122 sayın 
üye katılmış, 116 kabul 6 ret oyu verilmiş, ta
san Senatomuzdan geçmiştir efendim. 

P. — ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bilice kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/399; Cumhu
riyet Senatosu 1/1169) (S. Sayısı : 1494) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Orman Bakanlı
ğı Orman Genel Müdürlüğü bütçelerinin mü
zakeresine başlıyoruz. 

Sayın Bakan ve Komisyon yerindeler. 
Söz almış olan sayın arkadaşlarımı arz edi

yorum. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Lûtfi Bilgen, 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Fehmi 
Baysoy, Millî Birlik Grupu adma Sayın Salâ-
hattin Özgür, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
îsa Bingöl, şahısları adına söz alan sayın üye
ler, Sayın Cahit Ortaç, Sayın Salim Hazerdağ-
lı, Sayın Nahit Altan, Sayın Faik Atayurt, Sa
yın İnebeyli, Sayın Ahmet Karayiğit. 

Söz sırası Sayın Lûtfi Bilgen'dedir. O. H. P. 
Grupu adına buyurun efendim. 

C. H. P. GBTJPU ADINA LÛTFİ BİLGEN 
(İçel) — Saym Başkan, sayın senatörler, Or
man Bakanlığının saygıdeğer mensupları, Or
man Bakanlığı 1971 malî yılı bütçesi üzerinde 
C. H. P. adına söze başlarken, Yüce Sena
toya saygılar sunarım. 

Mevzua girmeden bir meseleyi hatırlatmak 
istiyorum. Senelerden beri yapılan bütçe ten-
kidlerinde benim tarafımdan, arkadaşlarım ta
rafından kullanılan bâzı cümleler var ki her 
sene tekerrür etmektedir. Bu defa da edecek
tir. Bu, yalnız tenkid değil, temenni değil, bi
zim hedefimizdir, Bunu yalnız burada değil, 
köyde, kentte, her yerde söyliyeceğimiz için, bu 
cümleler geçtiği zaman kulakları tırmalama 
şeklinde kabul edilmemesini ve hedefe ulaşın
caya kadar bunu tekrar edeceğimizi arz etmek 
isterini. 

Geçen yıla kadar Tarım Bakanlığına bağlı 
Orman Genel Müdürlüğü eliyle yöneltilen or
mancılığımız bir bakanlığa kavurmakla bu
güne kadar yapılan hataların terkedilerek isa
betli icraatın yapılacağını ümidetmek isteriz. 

Türkiye'nin yaşama temeli iklim ayarlayıcısı 
ve servet kaynağı orman varlığımızın hakkıyla 
korunarak millî geliri artıran bir büyük unsur 
haline getirilmesi hepimizin borcudur. 

Orman Bakanlığının plânlı ve etkili bir şe
kilde çalışabilmesi için her şeyden önce bütün 

(1) 1494 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. Bu basmay azıdaki bölüm rakamları 
ve 4 nen madde baskıdan sonra değiştiğinden 
tutanaktakiler esastır. 
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kuruluşlarına ait Teşkilât Kanunlarının sürat
le Meclislere getirilmesi lâzımdır. Sayın Baka
nımız bu hususta acele ederlerse bizim de 
C. H. P. Grupu olarak kendilerine yardımcı ola
cağımız tabiîdir. Orman Genel Müdürlüğüne 
ait teşkilât kanunu Meclislere gelmiş diğerleri
ni de beklemekteyiz. 

1971 bütçe tasarısında Orman Genel Müdür
lüğü için sarih bütçe yapılarak 108 milyon 725 
bin 798 lira cari masraflar, 5 milyon 441 bin 
957 lira transfer harcamaları ve 44 milyon 490 
bin lira da sermaye teşkili için toplam 158 
milyon 657 bin 750 liralık tüketim karekterli 
bir bütçe bağlanmıştır. Bakanlık ve diğer Ge
nel müdürlüklerin tahsisatını Tarım Bakanlığı 
kanaliyle harcanmak zorunda kalınmıştır ki, 
sırf teşkilât kanununun yokluğundan ileri gelen 
büyük bir güçlüktür. 

Türkiye nüfusunun üçte birini teşkil eden 
orman içi köylümüzün ezelî ıstırabını dindir
mek için alınacak her tedbirin de yanında ola
cağımızı belirtmekte fayda vardır. Ancak bu 
tedbirler ard hesapların dışında, partizanlığın 
ve oy kaygısının ötesinde olduğu takdirde biz
den yardım beklenebilir. 

Türkiye'nin bu yöndeki gerçeği odur ki, 
içinde bulunduğumuz bozuk düzen yerine insan
ca bir orman düzeni getirmedikçe alınacak her 
tedbirin yüzeyde kalacağı, hiçbir derde deva 
olmıyacağı, ormanın daha çok tahribedileceği 
ve orman içi köylüsünün de daha çok perişan 
olacağının delili geçmiş uygulamalardadır. 

1937 yılında sadece iki başmüdürlük ile işe 
başlıyan orman teşkilâtımız bıı^ün, 20 den 
fazla başmüdürlük, 200 kadar işletme müdür
lüğü, 1 000 den fazla bölge şefliği ve 5 000 e 
yakın bölümüyle Türkiye çapında muazzam bir 
Orman Genel Müdürlüğü seviyesine ulaşınca 
kabuğunu çatlatıp bir bakanlık haline gelmiş ve 
binnetice teşkilâtta gereken revizyon yapılarak 
Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Mü
dürlüğünden başka «Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrol Genel Müdürlüğü», «Orman Ürünleri 
Sanayii Genel Müdürlüğü» ve «Orman Köyle
rini Kalkındırma Genel Müdürlüğü» kurulmuş
tur. Bunların rahat ve faydalı bir şekilde çalı
şabilmeleri için de teşkilât kanunlarının sürat
le çıkarılması gerektiğine yukarda değindik. 
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| Teşkilât kanunun geciken bir bakanlığın keş

mekeşine en güzel örnek Köy İşleri Bakanlığıdır. 
Bu acı tecrübeden ders alarak Orman Bakanlığı
nın bu vazifeyi süratle başarmasını temenni 
ederiz. 

Bakanlıkla ilgili bütçe raporundan anlaşıldı
ğına ve şabildolduğumuz çalışmalara göre, biraz 
önce de bâhsıetiiğimiz gibi, bakanlığa bağlı «Or
man Köylerimi Kalkındırma Genel Müdürlüğü» 
ctngörülmüştür. Bu elbette beğeniilecek bıir hu
sustur. Ancak aynı isimde bir kuruluş da Köy 
İşleri Bakanlığında vardır. Her ikisinin de ama
cı ve ona ulaşmak için seçtiği yollar hemen he
men aynıdır, örneğin, her ikisi de orman içi 
köylüsünü kalkındırmak için, artık orman 
ürünlerini değerlendirmek üzere kurulacak koo
peratiflere yardım edecek kredi açacak, köylü
ye bilgi verecak, yoluna, hızarına, elektriğine, 
değirmenine, nakil vasıtasına ve sair ihtiyaçla
rına yardımcı olacaktır. 

Bize öyle geliyor ki, burada bir isabetsizlik 
vardır. Zira aynı maksat için kurulan üki ayrı 
kuruluşun cari masrafları Hazineden ayrılarak 
orman içi köylüsünün kalkınmasına tahsis edi
len paraldan karşılanacaktır - ki masrafı iki kat 
artıran bir gayretin isabetine ioıanmak güçtür. 

1971 bütçâ.~jMn tetkikimden anlaşıldığına gö
re, Köy İşleri Bakanlığıma bağlı Orman ioi köy
lülerini kalkındırma müdürlüğüne ayrılan para 
ile Orman Bakaalığına bağlı orman içi köylüsü
nü kalkındırma Genel Müdürlüğüne ayrılan tah
sisat o kadar azdır ki, bu para ile hedefe ulaş
manın imkânsızlığı meydanda ve gellir kaynak-
fenımuzın durumu da belli olduğuna göre, güç 
halle ayrılaıbiTsn bu azıcık parayı iki ayrı eldeaı 
hareıyarak onu da bürokrasimin çarkında yağ 
olarak harcamafctansa iki bakanlık: anlaşarak 
bunu tek bir kuruluşa mal etmedidir. Bu işi han-
gisiiiiin daha iyi ve isabetli başaracağının müna
kaşa yeri bu kürsü değildir. Kısır düşüncelerin 
ve art hesapların ötesinde akademik bıir tartış
mayla mesele mııtlaika en uygun sonuca ulaş
tırarak radikal tedbir alınjmıalıdır. Ancak böy
lece enerji ve para israfı önlenebdlir. 

Bugüne kadar bakankkşa yalnız Orman Fa
kültesi öğrencilerine verilen burslar şimdi İkti
sat Fakültesi ile İktisadi ve Ticari İlimler Aka-
demisıi öğrencilerine de teşmil edilmeye başlan-

j mıştır ki, bunu memnuniyetle karşıladığımızı be-
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lintmek isterim. Beğenişimiz sadece bir sosyal 
yardım olduğu için değil, orman işletmeciliği
mizin israftan kurtarılıp memleket ekonomisine 
iyi bir katkıda bulunabilecek kapasitesinden 
faydalanma ümidini verdiği içindir. 

Orman varlığımız gerek iklim regülâtörü 
olarak, gerekse hasep sanayii ürünleriyle Türk 
îıalkmın hizmetinde olduğu müddetçe biatedir. 

Eğer orman varlığımız içlinde bulunan köy
lüye yarar yerine zarar veriyorsa, veya 'yeteri 
kadar faydalı olamıyorsa varlığım da koruması 
güç olacaktır ve olamamaktadır da. Yatan sat
hında öyle orman içi köyleri vardır ki, burada 
oturan insanların yakacak odunu veya bir 
odalık evinin inşaatı için gerekli kereıtayi te
min maksadiyle ormanı ta'hribetriğ'ci kına
mak değil, böylesine ıssız vatan köşelerâ:! bek
ledikleri için hattâ askere bile alınmamaları 
gerekecek kadar mahrumiyete gark olmuşlar
dır. Böyle yerlere ara sıra şehirden giden in
sanlar fevkalâde güzel bir yeşillik, tertemiz 
bir hava, şırıl şırıl akan sular, püfür püfür esen 
rüzgârı gördükçe bu güzelim tabiat varlığını 
tahribeden köylüye elbette kızar ve hattâ nef
ret ederler. Ama bir turist gibi gelen insanları 
o yerde bir gece bile yatırmak mümkün değil
dir. O halde belirli bir çizginin üzerine çıkabil
miş insanların senede bir defa gidip zevkle ne 
güzelmiş diyebilmesini temkı için ömrünü o 
mahrumiyet bölgesinde tüketmeye mahkûm edil
miş insanları cezalandırmak insanca bir dav
ranış olmasa gerektir. 

Ancak şunu da belirtmek isterim ki, bizim 
bu ifademizden ormanı sadece gönül eğlendir
me, ruh ve beden dinlendirme ve turizm ar&x,_ 
gördüğümüz anlaşılmasın, Yukarda belirttik, or
man memleketin yaşama tem.eii; iklim düzenle
yicisi ve servet kaynağıdır. Hiçbir zaman bu 
varlıktan fedakârlık edemeyiz, a n a ormanı in
sanlar işin yaratan Allalıın Türk hakkına bahşet
tiği ormanı korurken aynı halkın büyük ^:r bö
lümünü teşkil eden cefakâr, vefakâr orman işi 
köylüsünü de insanca bir yaşama düzeyine, arzu 
edilen bir belirli çizginin üzerine çıkarmaya da 
mecbur olduğumuzu unutmamalıyız. Orman işi 
köylüsünü sadece biyolojik bir varlık elarak 
germekle kalmayıp sosyal vasfı da olan insanlar 
haline getirmedikçe, ormanı da koruyamaym o 
insanları, insanca yaşama düzeyine ele yüksel
tenleyiz. 
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O halde bunun için yapılacak şey insanca bir 
orman düzeni kurmaktır. 

Bunun nasıl gereekleşiirllebibceğini biz, 
ö.H.P. olarak dvjze-n değkikiği programımızın 
icabından olan «insanca bir düzen kurmak işin 
haktan yetki istiyoruz» adlı kitabın üçüncü bö* 
lümünde Türk Milletine şöylece ilân etmişizdir, 

Orman, bir doğal hazinedir. Fakat Türkiye'
nin bozuk düzenimde, bu hazinenin içinde ya-
siyan orman, köylüleri, ülkemizin em yoksul in
sanlarıdır. 

Bu dâiz'c^le, basan ağaçlar, bazan oylar dü
şünülmüştür. Fakat ağaçların arasında, orman
ların işinde yoksul ve çaresiz yaşıyan insanlar 
düşünülmemiştir. Bir partiyi ilzam etmiyoruz. 
Bugüne kadar geçmiş her devirde bu böyle ol
muştur. 

Ortanın solunda insanlık anlayışiyle, Ö.H.P. 
ormanda insacıoa bir düzen kuracaktır, önce
likle ir sanı düşünen, insanı koruyan bir düzen 
olacaktır bu... 

îa İt ikim An.ayasa.miz Devletten, yalnız or-
m.ank.rm kcrramaaını değil «ormanlar içinde 
veya kemen yalnn:n,da oturan halkın kalkındı
rılması^ nı da istemiştir. 

Nitekim yeni getirilen Teşkilât Kanunun
da - ki Orman İçi lâöylülerkıi Kalkındırma GQ-
nel I lüâürlûğü knrr''muştur. Yukarda bahset
tiğimiz Erozyonu önleme Genel Müdürlüğü de 
kurulmuştur, Demek ki, bâzı meselelerde birle-
şebiliyoruz. 

74 — 
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Ağaçlandırmadacı önce inhanın devletiri is- | 
tiiyoruz şimdi, sıra buna geldi. Çünkü o insan ı 
devleti kurulursa ağaçlar da kurlulasaktır ve 
insanlar-da ondan faydalanma yolunu tutacak
lardır. 

Ortasın solu düşselinde D&vkt ağ Şaddan ' 
önce imıanın devleti olacaktır. Başka kir çaresi I 
yciktur. 

Eu düzende insanlarla birlikte, orman köylü
leriyle binlikte ormanlar da en sağlam güven- j 
cayo kavuşacaktır. 

Onman hazinemiz orman köylüleri için de 
tüm hatanız için de bir refah kaynağı olacak
tır. Plân döneminde yapılan araştırmalar bü
tün yakılıp kesilmelere ve bakımsızlığa rağmen, j 
Türkiye'nin orman varlığının küçümsenemiye-
cek ölçüde olduğunu, bu orman varlığı gereği 
gibi değerlendirilirse kaîknınıamıza büyük kat
kıda bulunabileceğini ve Türkiye'ye geniş dö
viz geliri Bağlıyacağını göstermiştir. Halkla 
Devlet elele vererek ormanı korumalıdır, başka 
yolu ıda yoktur. 

Ortanın solunda bir ö. H. P. düşüncesi; bu 
orman varlığını halkla Devletin elele vereceği 
bir demokratik işletmecilik anlayışı içinde de
ğerlendirecektir, biz onu istiyoruz, bunu şim- j 
diden böyle yapmalıyız. Tüm orman varlığı- i 
nıızm değerlendirilmesini plâna bağlıyarak, bu i 
plânın uygulanması için gerekli yatırım kay- ı 
naklarım sağlamalıyız. Ormanlardan tarınıa 
ve meyveciliğe, zeytinciliğe ayrılabilecek böl- j 
geleri bir avuç insanın mülkiyetine vermıiyerek 
doğrudan doğruya o bölgelerdeki orman ve 
dağ köylülerinin yararına sunmalıyız. Bunun 
ters misallerini maalesef bulmak mümkündür. 
Küçük bir misal vereceğim : Elinde 29 dönüm
lük tapu ile 400 dönümü işgal eden bir hatırlı j 
kişi, ormanla ihtilaflı, ormana aidolduğu id
dia edilen bir yeri civar köylülerine dönümü I 
beşbin liradan senetle satar. Beş yıllık taksit
lere bağlanır. Ve bu saha iki milyon lira para 
tutar. Bu, aynı zamanda bu hatırlı kişi oldu
ğu halde sebze komisyoncusudur. Her yıl seb
zesini ona verecektir. Oradan da kazanacaktır. j 
Biz diyoruz ki, eğer burası hakikaten ormanın | 
ise ve buradan köylü istifade edecekse işte bu 
aracıyı oradan kaldıralım, direkman köylüye 
verelim, onun için acele ediyoruz. | 
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Orman ürünleri endüstrisini ikinci Beş Yıl
lık Plânın düşündüğü gibi yabancı sermaye-
VG değil, kendi Devletimize ve Devlet yardımı 
ile orman köylülerinin kooperatiflerine vermek 
doğrudur, kanaatindeyiz. Bunu temin etmek 
için şöyle bir yol var'dır, bir onman tanımı ger
çekçi ve bilimsel esaslara göre yeniden yapıla
caktır. Bu tanıma göre orman alanları yeni
den saptanacak, orman olmıyan yerler belli 
olacaktır. Şimdi getirilmiş bulunan yeni tasa
rıya göre, sanıyorum bu husus ele alınmış, 
inşallah Meclislerden müspet bir şekilde çıka
cak ve biz buna yardımcı olacağız. Gerçekte 
orman olmadığı halde, yanlış olarak orman 
kapsamı içinde görünen ve tanım yapılmasın
da orman (bütünlüğünü korumak, seller veya 
toprak kaymasını önlemek bakımından salan
ca bulunımyan yerlerden o bölgelerdeki top
raksız veya az topraklı orman ve dağ köyleri 
bir toprak reformunun adaletli koşullan için
de tarım yapmak üzere yararlandınlabilirler. 

Orman alanı içinde kalması gerekmekle be
raber, üzerinde meyve veya zeytin ağaçları ye
tiştirilmesi, orman bütünlüğüne zarar vermi-
yecek, ormandan beklenen yararlan sağlama
ya devam edebilecek topraklar ise orman ala
nı olarak Devlet mülkiyetinde alıkonulacak. 
Fakat o bölgelerdeki orman köylüleri bu top
raklarda orman bütünlüğü bakımlından uygun 
görülen ağaçlan yetiştirerek, kendilerini ge
çindirecek hale geleceklerdir. Halk yararına 
bu tedbirlerin gerçek orman varlığını küçült
meden, gerçek ormana zarar verilmeden, hat
tâ orman varlığımızı zenginleştirerek uygulan
ması mümkündür. Burada bir taassuptan kur
tulmak zorundayız. Orman vasfını kaybetmiiş 
yerler üzerinde ısrarda durur isek, esas orma
nı kaybediyoruz ve bugün olan da budur. Bâzı 
kısımları, Anayasanın 14 ncü maddesinin ta
nıdığı yaşama hakkını temin için, orman içi 
köylüsüne terk etmez isek, esas kommamız 
gereken ormanı da tanıyamamaktayız. 

Orman bölgesi içinde bulunmıyan ve bugün 
üzeninde tarım yapılmıyan dağ yamaçlarından 
bir kısmı - teraslama yapmak ve nıeyva ağaç
ları yetiştirmek üzere - dağ köylerinde yaşı-
yanlann veya onlann kuracağı üretim koope
ratiflerinin yararlanmasına tahsis edilebilir, 
edilmelidir. Bunlar, ayrıca gerekli bilgi, teknik 
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yardım ve ucuz kredi sağlanarak Devlete s des
teklenebilirler, desteklenmelidirler. 

Orman ve dağ köylülerinin hayvancılık; ta
vukçuluk, arıcılık ve tarıma ayrılabilecek 
alanlarda yoğun tarım yapmaları, el sanatlariy-
le küçük sanatları geliştirmeleri teşvik edilmeli
dir, edilmektedir de. Hayvancılık için ucuz 
yem ve bu gibi gelir kaynaklarım geliştirebil
meleri için gerekli teknik bilgi ile yeterli kredi 
sağlanmalıdır. 

Genel olarak köylüler için düşünülen ve yu
karda bahsettiğim gibi bildirgemizin bir bölü
münde açıklanan bütün düsen değişikliği ted
birlerinden mümkün olanlar, orman ve dağ köy
leri için de uygulanır, ö arada, imkân varsa 
kendi bölgeelrinde, buna imkân yoksa ve ken
dileri isterlerse, başka elverişli bölgelerde, top
rak reformundan yararlanmaları; yerinde top
rak veya iş bulunamıyanlara en uygun bölgeler
de işçilik için veya yurt dışına işçi olarak git
mek için öncelik tanınması sağlanmalıdır. 5 - 6 
sene evvel kurulan 230 küsur orman içi köylü
lerine dış memleketlere gitmek için öncelik ta
nınmaktadır. Bu yine işletilmelidir, faydalı 
olur. 

Sanayi ve küçük .sanayi için gerekli alt yapı
lar, kamu hizmetleri, eğitim ve sağlık kuruluş
ları, ilerde köykent haline gelecek uygun mer
kezlerde yoğunlaştırılarak, bu gibi 'kuruluş ve 
hizmetlerden, orman ve dağ köylüleri de yarar
landırılabilirler. 

Orman varlığımızın tam değerlendirilmesi 
plânlanarak, orman işletmeciliği genişletilecek 
ve bugünkünden çok daha fasla sayıda orman 
köylüsünün orman işletmeciliği hizmetlerinde 
çalışmaları ve daha çok kazanmaları sağlanacak 
olursa köylüye büyük bir yardım olacaktır. 

Orman işletmesi, bir kamu iktisadi kurulunu 
durumuna getirilebilir getirilmelidir. Gerek or
man işçileri gerek orman köylülerinin kuracak
ları çok yönlü kooperatifler ve üst kuruluşları, 
bu işletmenin yönetimine ve kârına mu:laka 
katılmalıdırlar. 

Orman ürünleri taşıtmacılığı ve yakacak ve
ya yapacak odun pazarlaması gibi bütün hiz
metleri, orman köylüleri tarafından kurulacak 
kooperatifler ve kooperatif birlikleri eliyle yü
rütülmesi sağlanacak; bu amaçla kooperatiflere 
veya birliklerine kredi yardımı, araç ve gereç 

yardımı yapılacaktır. Böylelikle, ormanla ilgili 
işlerden çoğunda aracılara ihtiyaç kalmıyacak 
ve şimdiye kadar aracılara giden gelirler de 
adaletli ölçülerle orman köylüsüne dağıtılmış 
olacaktır. 

Şimdiye kadar bu hizmetleri yapanların 
tecrübesinden, teknik bilgi ve olanaklarından 
da kooperatifçilik düşeni içinde yararlanılacak, 
veya bu kimselerin, ekonomimize katkıda bu
lunabilecekleri başka alanlarda yatırım ve iş ya
pabilmeleri sağlanacaktır, sağlanmalıdır. 

Orman ürünleri sanayiinin kurulması hızlan
dırılmalıdır. Bu sanayi, bir kamu iktisadi ku
ruluşu durumuna getirilerek orman isletmesi ve
ya orman köylülerinin kooperatif birlikleri ve 
üst kuruluşları tarafından kurulmalıdır. Bu gi
bi yatırımlara girişecek kooperatiflere Devletçe 
geniş teknik yardım ve kredi yardımı sağlan
malıdır. 

Orman işçilerinin çalışma koşulları adaletli 
ve insanca bir düzene bağlanarak, sosyal gü
venlikleri sağlanmalıdır. Kooperatifleşecek bü
tün orman köylüleri de, kooperatifler çerçevesi 
içinde genişletilecek olan sosyal sigortaların 
kapsamına girmelidirler. Böylelikle, orman 
köylüleriyle işçilerinin ve ailelerinin, yaşlılıkta 
rahat geçimleri, hastalandıkları veya kazaya 
uğradıkları saman ücretsiz bakımları sağlanmış 
olacaktır. 

Ormanlarımızı daha iyi değerlendirmek ve or
man köylümüzü refaha ulaştırmak için alına
cak bütün tedbirler, yapılacak bütün girişim
ler gen'ş kapsamlı bölgesel kalkınma plânla
rına bağlanmalıdır. Bu bölgesel plânlar bir bü
tün haline getirilerek Kalkınma- Plânı içine yer
leştirilmelidir. 

Orman köylüsünün kalkınması, orman var
lığımızın daha iyi değerlendirilmesi ve bu amaç
larla yapılacak düsen değişikliğinin, alınacak 
tedbirlerin uygulanabilmesi için gerekli bütün 
ödenek Devlet bütçesine konmalıdır. 

Bakanlığın çalışmakta olduğu bâzı kısımlar 
ismini kcyrnasalar da orman teşkilâtında bir 
düzen değişikliğidir. Tatbikatında böyledir. 
Adını ister 'koysunlar ister koymasınlar. Bu fi
kirlere yaklaştıkları müddetçe biz kendileri ile 
beraberiz ve buna devam da edeceğiz. 

Orman köylülerinin konut ihtiyaçlarını kar
şılayacak yeterli orman ürünü ayırmada güç-
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lük çekilen bölgelerde köylülere, Devletçe el
verişli yapı malzemesi sağlanmalıdır, sağlanıyor; 
artırılmalıdır. 

Orman köylüleri için yeterli yakacak, odun 
ısağlanamıyan yerlerde de köylülere elverişli 
yakıt sağlamak üzere gerekli tedbirler alın-
malidn*. 

Bir yerin orman olup olmadığı konusundaki 
anlaşmazlıkların çözümünde, mahkemelerin da
ha objektif ölçülere göre karar verebilmesini 
kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır. Burada 
mesleğimin dışında bir noktaya temas etmek 
istiyorum Avukat arkadaşlarımız doğrusunu 
bilirler, mahkemelerde davacının şahitliği kabul 
edilmez. Ama orman dâvasında davacının şa
hitliği esas alınır. Bunun Usulü Muhakeme 
kanunları gözden geçirilip yeni bir şekle bağ
lanması lâzımdır. Sonuç olarak; 

Orman düzeninde yapılacak bu değişiklikler, 
orman köylüsünün insanca yaşama hakla ile 
orman varlığımızın korunması gereği arasındaki 
suni çelişmeyi ortadan kaldırmak için yapılması 
şart olan işlerdir. İnsanca bir düzen değişik
liği ile, Orman köylüsü - yaşayabilmek için suç 
işler duruma düğmekten, suçluluk duygusu ve 
ezikliği içinde bunalmaktan hapislerde sürün
mekten kurtulacaktır. Bu biran önce gerçek
leştirilmelidir. 

Bu düzen değişikliği ile köylü - Devlet or
man yabancılığı sena erecektir. Köylü Devleti, 
karşısında değil, yanında görecektir. Orman 
köylünün rızkını kesen değil, rızkını veren bir 
kaynak durumuna gelecektir. 

Bu düzen değişikliği ile, orman köylüsünün 
gücü, kendi yaşamının zenginleşmesi ve mut-
lulaşrnası yolunda, orman varlığımızın daha iyi 
değerlendirilmesi yolunda orman ürünleri sana
yiinin gelişmesi yolunda seferber edilecektir, 
edilmelidir. 

Burada şayanı şükran olan bir husus yukar
da bahsettim Hükümetçe hazırlanıp Meclise ve
rilen bir tasarıya göre 6831 sayılı Kanunda 
Anayasanın 131 nci maddesinin muaddel şekli
nin ışığı altında yapılacak değişiklik teklifinde 
de bizim önerdiğimiz insanca bir orman düzeni
ne yaklaşılmış olmasıdır. Zaten Türkye'nin bü
tün dâvaları nasıl ki ortanın solunda insanca 
bir düzen değişikliğiyle kurtulacaksa ve biz 
bunu madde madde halka açıklamışsak orma-
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nın korunması ve orman içi köylüsünün kal-
lanabilmesinin başka yolu da yoktur. Bu ted
biri süratle alamazsak bugün toplumun üst 
kesimlerinde gördüğümüz bunalım sonucu patla
malar orman içi köylüsüne süratle sıçrayacaktır. 
Buna ister tahmin deyiniz, ister keramet, ister 
kehanet, biz bu derde sırtımızı, çevirirsek doğal 
yasa hükmünü icra eder ve bu toplum kesimi 
de patlar. Hem de öyle patlarki üniversiteler 
ve Devlet memurlarının veya işçilerin bunalım 
ve patlamaları gibi de olmaz. Memleketi silin
dir gibi ezer geçer, zira bugün kamu oyunu iş
gal eden bunalım patlamaları organize toplum
larda olmakta, bası diyaloglarla muvakkat bir 
zaman içinde olsa bir yerde kanalize edilerek, 
daha fazla zararlı olmadan yatışitırılabilmekte-
dir. Halbuki Orman içi köylüsü adına konu
şan, hitabedilecek bir organı, bir başı yok
tur. Bir cemiyetin âzası, bir sendikanın men
subu gibi birtakım ortak nizamı kuralları yok
tur. Ancak hepsinin ortak olduğu husus yok
luk mahrumiyet ve sefalettir. Farklılıkları ise 
sadece reaksiyon zamanlarıdır. Ama birgün bu 
e«ik de aşılırsa patlama olur ve onu kimse zap
tedemez, tehlike buradadır. Onun için hep 
beraber olup bu eşik değeri aşmamaya çalış
malıyız. Örneğin: 

Gecekondular bir müddet savaştıktan sonra 
kendilerini cemiyete nasıl kabul ettirmişlerse, 
insanca yaşamak şöyle dursun sırf hayatlarının 
biyolojik temadisi için orman içi yerleşmesi 
yapan köylü de aynı şekilde kendisini cemiyete 
ve Devlete kabul ettirmeye çalışmakta, yer yer 
de başarmaktadır. Ama bir yandan da orman
larımız ziyan olmaktadır. Tarihî ve sosyal olu
şumun tabiî bir neticesi olan bu aksiyonun kar
şısına çıkarak onu suçlu duruma düşürdükten 
sonra yapılacak çıplak değeri yoktur. Bizim 
teklifimiz kabul edilirse köylü Anayasal yaşa
ma hakkını rahatça kullanacağı için suçlu duru
ma diişmiyecek ve ceza da görmiyecektir, baş
ka hal çaresi yoktur. Kıymetli arkadaşlarım, 
beni sabırla dinlediniz bu vesile ile 1971 Orman 
Bakanlığı Bütçesinin hem Bakanlığa ve onun 
ürerinden de vatana, ormanlarımıza ve Türk 
Milletine hayırlı olmasını diler hepinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bil
gen. 
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Güven Partisi Grupu adına Sayın Feh
mi Baysoy. 

GÜVEN PAETİSİ GRUPU ADINA FBEMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Partimiz kuruluşundan heri, orman köyleri
nin, gelmiş geçmiş bütün iktidarlar tarafından 
ihmal edildiğini ve sadece kalkınma edebiyatı 
yapıldığını, halbuki Anayasamızın İSİ noi mad
desinde çok isabetli bir "sakilde belirtildiği gibi 
«Hem ormanı ve hem de bölge halkını koruma
nın» gaye edinilmiş, bu gayeye de ulaşmanın 
yalnız ceza ile değil, doğru, dengeli ve adalet
li iktisadi, sosya!; kültürel, idari ve malî ted
birlerle mümkün olacağı tabiîdir. 

Halen orman bölgelerindeki mahkeme faa
liyetlerinin % 80 ni crman sum dâvalarıdır. 
Başka bir deyimle orman içi ve civarındaki hal
kımızın % 80 ine yakını orman malıkemclerin-
dedir. Parti grupumusun, Anayasamızın orman 
suçlarının affedilmesini cnliyen hükmü ile ilgili 
görüşü de bilinmektedir. îlemsn ifade edelim 
ki, biz bu konula hic kimse için imtiyazlı bir 
durum istemiyoruz. Orman köylüsünü suç işle
meye teşvik edici bir kayırma ve imtiyaz iste
miyoruz. Sadece orman köylüsünün diğer vatan
daşlardan ayrılmasını istiyoruz. 

Af bakımından başka bir vatandaş sınıfı ve 
zümresi gibi telâkki edilmemelerine karşıyız. Af 
bakımından vatandaşlar arasında eşitlik isiüyo-
ruz, 

Casusluk suçunun, vatana ihanet sucunun, 
irtikâbın, rüşvetin, millet malı yemenin affe-
dilebildiği, ırza geçmenin affedibbildiği, katil 
sucunun affedile':ildiği bîr uıemlskeıbe orman 
suçunun da affedilebilmesi gerektiği inancında
yız. Ormanların tahribini teşvik edecek bir af 
politikasına asil taraftar değiliz. İstediğimiz, 
vatandaşlar arasında esidlikien ibrettik 
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j Sayın arkadaşlarım, 
Orman Bakanlığı yeni kurulan bir Bakanlık 

| elmasına rağmen, enerjik g*enç Bakanının ve 
bünyesinde taşıdığı kıymetli elemanların gay
ret ve çalışmaları ile kısa samanda rayına otur-

İ muştur. 

I Parlömanterler olarak bizlerin de kendileri-
I ne yardımcı olmamız Teşkilât kanunlarını biran 
i eve! çıkarmak suretiyle bu gayretlerine bir kat-
j lü.da bulunmamız yerinde olur. 

Saym senatörler, 
| Ormanlar, başka alternatifi olmıyan en değerli 
| bir tabiat kaynağı ve topraklarımızın sigortası

dır. Vatanımızın bekası, ormanlarımızın beka-
l sına ballıdır. 
| Bilindiği gibi, orman varlığımızın korunma-
I sı, işletilmesi, imar ve ıslah edilerek veriminin 
| artırılması; yeni ağaçlamalarla gençleştirilmesi, 

ürünlerinden âzami yönde faydalanılması ile 
j orman köylerimizin kalkındırılmasını süratlen-
I dirine!:, Orman Bakanlığının vazifeleridir. Bun-
j iar teknik, ekonomik^ malî ve idari tedbirler 
| yönünden farklı karakterde hizmetlerdir. Bu 
I hizmetler gruplandırılarak her hizmetin ayrı 
* bir genel müdüre verilmiş olması işin tabiî ica-
| hıdır ve böylece artık sesyo - ekonomik olan or-
[ man - köy sorunları ve orman sorunlarımız is-
| tihsaî, nakliyat, yel, ağaçlandırma gibi orman-
| eılığın teknik yönü ağır basan işleri, şimdiye ka-
| dar elduğu gibi, tek orman bölge şefliği kade-
| meşinde çözümlemeye çalışılmıyacaktır. 

j Ancak, bu yılki bütçede orman köylerini 
} kalkındırma fonuna yeteri ödeneğin konmadığı 
] ve yukarda saydığımız hizmetleri yerine geti-
İ re e ek maddi imkânların düşünülmediğini üzün-
İ tü ile görmekteyiz. 
I Orman köylerimizin ormanlarının Devlet 
j elinde ve korunrıamasınm da Devlet elinde bulun-
| masından, ağır bir yük altındadırlar. Bu köylerin 

| Belediye sr-mdan işbıie bulunan yerler, sı-
1 nırları içindeki bütün imkânlardan faydalan dı-
| ğı gibi. gümrülı rüsumunden hisse almakta, or-
I man clmıyan köyler meralarından, köy orta 
I mallarından, hayvancılıktan rahatlıkla fayda-
| landıklan halde, orman köyleri bu gibi imkân-
1 lardan tamamen mahrum olduğu gibi, cari or-
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man mevzuatı karşısında rahatlıkla hayvanları
nı dahi otlatamamaktadırlar. Orman köylüleri
nin durumlarını düzeltmek amaciyle partimiz, 
5 . 12 . 1969 günü orman ürünlerinden orman 
köylerine pay verilmesini öngören bir tasarı 
takdim etmiştir. Bu tasarıya göre, Devlet or
manları için de veya sınırlarında meskûn bulu
nan köy tüzel kişiliklerine, bu ormanlardan is
tihsal edilen ürünlerin rayiç bedellerinin % 20 si 1 
oranında nakid pay verilmesini ve bunu Orman 
Bakanlığı emrinde ayrı bir fonda biriktirilerek i 
bu paraların her malî senenin sonunda köylere, 
son nüfus sayımındaki nüfus adedine göre 
dağıtılmasını, köylerin de bu paraları münhası
ran köy kalkınması ve kamu hizmetlerinin gö
rülmesi için harcamasını derpiş etmekte idi. 

Memnuniyetle öğreniyoruz ki. Orman Köyle
rini Kalkındırma Genel Müdürlüğü bu teklifi
mize muvazi bir çalışma içine girmiş, genellikle 
bir döner sermaye gibi çalıştırılacak orman kcy-
lüsüne kendi kalkınma çabasında İrmedi sağlaya
cak ve gerektiğinde hibe voliyle yardım yapa
cak 300 milyon liralık malî giic'le özel bir fon 
tesisini plânlamış bulunuyor. Hiç şüphe yok ki, 
malî gücünü bu özel fondan alacak olan Orman 
Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğü, or
man köylülerine teknik konularda yardımcı ola
cak, malî konularda teşkilâtlanmasını bu esas
lara göre yönetecek, kıt olan kaynaklar ar?,s:n-
da tarım, ormancılık ve hayvancılık yapılacak 
araziler, madenler, su, insangücü yer almış ola
caktır. 

Sayın arkadaşlarım, ormanlık belgelerde 
toprak ve arazi kaynağı maalesef buradaki nü
fusu doyuracak kadar geniş ve verimli değil
dir. Kıt olan arazi kaynağından âzami fayda
lanmayı sağlamak, buralarda aran kııllanmk 
plânlması yapmakla mümkündür. Bcyleoe, or
mancılık, hayvancılık, tarım meyvacılık yapda- \ 
cak sahaları plânlamak ve bunu önce bütün j 
Türkiye orman bölgelerinde makro seviyede, | 
sonra bölgesel olarak ve nihayet yersel projeler j 
şeklinde getirmek yol ve metotlanndan fayda- I 
lanılmalıdır. Orm.an Köyleri Kalkındırma Ge- \ 
nel Müdürlüğüne de bütün Devlet kuruluşla- | 
rmın orman köylerine götürmekle yükümlü ol- | 
dukları tüm hizmetleri koordine etmek görevi 
verilmelidir. Bunun nedeni orman - köy serun-
larımn, ormancılık hizmetlerini çok ajan Mz-

— 79 

1 . 2 . 1971 O : 2 

metler olmaııdır. Arazi ve köy toplulaşmasmı 
sağlamak, hayvancılığı, geliştirmek, otlak ve 
meralar? ıslah ederek otlatmayı tanzim etmek, 
başlıca konular arasında görülebilir. 

Bugün Türkiye otlaklarının çok ağır bir ot
latma yükü altında olduğu, otlakların köy or-
tamalı olarak sahipsiz ve bozulmuş bulunduğu, 
otlatma mevsiminin baş ve sonuna riayet edil
mediği, hayvanlarımızın kalitesiz ve verimsiz 
bulunduğu bir gerçektir. Ormanlık alanlarda 
hayvancılığı, teşvik, hayvan ırkım ıslah ile keçi 
yerine, ormana daha az zararlı, hattâ zararsız 
hayvanların ikamesini gerçekleştirmek köylüye 
bu çabalarında teknik ve malî yardımlarda bu
lunmak, arıcılık, balıkçılık, avcılık, orman el sa
natlar? m ve dağ turizmini geliştirerek köyde 
yapılabilecek her türlü küçük sanayi, bu arada 
halıcılık, sütçülük ve benzeri gibi işler için kre
di temin etmek ve bunları özel fonun malî gü
cü ile gerçekleştirilmesini lüzumlu görüyoruz. 

Türk ormancısmm bu konuda başarıya ulaş
mış tecrübesi de vardır. Kızılcahamam'ın Gü
ven köyündeki tatbikat memnuniyet vericidir. 

8 bin keçi ve 17 bin sığır mevcudu olan bu 
köyde 1963 yılından beri tatbik edilen proje 
sonucu keçi miktarı 6 bine, sığır miktarı ise 8 
bine düşmüştür, buna mukabil, projeden köylü
lere .sağlanan 559 montofon ineği bugün bu 
sabada ormandan saha açma, tarla açmayı dur
durmuş, % 700 nisbetinde hububattan yem ne
batlarına bir kayma olmuş ve köylü geliri 3 ilâ 
8 kat eskiye oranla artmıştır. Bu çalışmalar-n 
geniş mikyasta memleket sathında tatbikine ge
çilmesini temenni ederiz. 

S-ym arkadaşlarım, konuşmalarımızda da
ha ziyade birinci derecede önem verdiğimiz or
man köylülerinin kalkındırılmasını ele aldığı-
mzs için bu işle ilgili Umum Müdürlüğün işleri
ne temasta bulunduk. Bunun ikinci bir sebebi 
daha var. O da, bizim bir Ortak Pazar konu
muz vardır, ihraç mallarımızı tetkik edecek 
olursak tek rakipsiz malımız et ve canlı hay-
vanlarımızdır. Şu halde bu birinci derecedeki 
ih;aç malımızı, bugüne kadar ihmal edilmiş bu 
kısma elbirliği ile önem vermemiz gerekiyor. 
Buna Tarım Bakanlığı olarak, Orman Bakanlı
ğı olarak yani bütün ilgili teşekküllerin bu ko
nuda eUıirliği yapmam nı. memleketimizin ihra
catının gelişmesi bakımından, çok lüzumlu gör-
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inekteyiz. Bilhassa bu bakımdan burada bu işe 
fazla yer verdik, yeni projeler ve Orman Ba
kanlığının ele aldığı bu konularda esas nüvele
ri teşkil edecek, hem senelerin ihmaline uğrı-
yan orman köylümüzün kalkınmasına medar, 
hem de istikbaldeki ihracatımızı garanti altına 
almış olacağız. Orman konularımızın diğer kı
sımlarına da bir nebze temas etmek isterdik 
fakat zamanımız dar, Sayın Başkanım ikazını
za meydan vermeden, kısaca bir iki noktaya te
mas edecektim. 

BAŞKAN — Baha 10 dakikanız var efen
dim. Buyurunuz. 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Teşekkür 
ederiz efendim. 

Sayın arkadaşlarım, bu seferki bütçe teklif
lerinde görüyoruz ki, yeni bâzı çalışma konula
rı ele alınmış. Bu arada bilhassa bir vazife 
olarak verilen fakat uzun seneler gerektiği ka
dar üzerinde durulmayan linyit işletmeleri üze
rinde de bir nebze durmak isteriz. Yakıt ihtiya
cının normal karşılandığı zaman elbette ki, or
manın yükü bir havli azalacağı ve dolayısiyle 
bir taraftan da köylünün beslediği hayvanın ta
biî gübresi tarlaya intikal etmek suretiyle ve
rimde büyük gelir temin edeceği hepinizce ma
lûmdur. Şu halde yeni projeler içinde bu kıs
ma da önem verilmesini bilhassa istirham ede
ceğiz. 

Sayın arkadaşlarını, daha uzun görüşmeye 
lüzum görmüyorum. Sebep? Kendilerine imkân 
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I verildiği ve Hükümetçe verilen vaitûer yerine 
getirildiği takdirde, antiparantez şunu arz ede
yim, buna şu sebepten temas etmek isterim. Hü
kümet programımızın Doğu bölgesinin kalkın
ması bahsinin S ncü maddesinde «bölgelerde ku
rulmasına başlanılan tarım, hayvancılık ve or
man okulları ikmâl olunacak ve sayıları artırı
lacaktır» deniyor. Bu yılki bütçede yeni kurula
cak orman okullariyle ilgili tek bir kuruş gör
müyorum. Buna benzer misalleri artırmak müm
kündür. 

Yukarda da arz ettiğim gibi, kendilerine 
imkân verildiği takdirde çok kıymetli eleman
ları bünyesinde toplamış bulunan Orman Ba
kanlığının memleket sorunlarından kendilerine 
düşenleri rahatlıkla çözümliyeoeklerine inanıyo
ruz, 

Bütçenin, Orman Bakanlığı mensuplarına ve 
memlekete hayırlı olmasını temenni eder, Millî 

I Güven Partisi Grupu adına hepinizi saygılarım
la selâmlarım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fehmi 
Baysoy. 

Çok değerli arkadaşlarım, çalışma süremizin 
bitimine gayet az bir zaman kalmıştır. Bir sayın 
üye şahsı adına dahi konuşsa yeterli bir zamana 
sahip bulunmuyoruz. Bu nedenle, uygun bulur
sanız, 20,20 de toplanmak üzere ikinci oturuma 
son veriyorum. 

I Kapanma saati : 18,50 

'•»m 0 9 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cuııdıurbaşkanınca S. Ü.), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 34 neü Birleşimin 3 ncü oturumunu açıyorum. 
3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

P — ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ (De
vamı) 

5. _ Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/399; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1169) (S. Sayısı : 1494) (Devamı) 

BAŞKAN — Orman Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. Söz Millî 
Birlik Grupu adına Sayın Özgür'de. Buyurun. 
Sayın Özgür. 

MİLLÎ BtRLÎK GRUPU ADINA SELÂ-
HATTÎN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sayın Bakan, 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 1971 bütçe gö
rüşmeleri nedeniyle 30 dakika için sınırlanmış 
bir zaman süresinde önemli gördüğümüz ve üze
rinde durulmasında Orman Bakanlığı hizmetleri 
için fayda umduğumuz konuttan Millî Birlik 
Grupu adına değerli görüşlerinize sunmaya ça
lışacağız. 

Orman varlığının Türk ulusu ve toprağının 
kaderi üzerindeki çok önemli değerini anlıyan 
ve bu konuda da üzerine düşen ödevleri büyük 
bir dikkat ve titizlikle yapmaya çalışanlardan 
olduğumuzu huzurlarınızda bir kere daha önem
le belirtmeyi ödev sayıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 6/11976 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile alman bir sürü hedef ve 
tedbirlerin sonucu olarak ormanların faydalanı
larak korunup geliştirilmesi anlayışı, Orman 
Bakanlığı kuruluşunda ise, merkezî teşkilâtın 
büyümesine ağırlık vermeksizin bürokratik ge
lişmeye açık olmıyan bir yol izleneceği ifade 
edilmiş ve ihracatı hızla artırma hususunda da 
yapılması gerekli gördüğü tedbirleri açıklamış
tı. Ve keza 1970 yılı programının uygulanması, 
koordinasyonu Ve izlenmesine dair 6/12707-4 
No. lu kararın 3 ncü maddesindeki hüküm ise 
şöyledir : 

«Yatırımları uygulayıcı kuruluşların gerek
siz şekilde büyümelerinin önlenmesi esastır. Ya
tırımcı ve icracı kuruluşlar yeni bir teşkilâtlan
maya ancak Devlet Plânlama Teşkilâtının müs
pet mütalâası ve Yüksek Plânlama Kurulunun 
karan ile giderler.» 

Orman Bakanlığı Anayasanın ormanla ilgili 
maddelerini gerçekleştirmek için hepimizin iste
diği ve kabul ettiği bir kuruluştur. Halbuki 
1970 yılında Bakanlığın kuruluşunu tetkik etti
ğimiz zaman Yüksek Plânlama ve Hükümet ka-
rarlanna uymıyan, oradaki ilkelerin aksine 
millî ekonomimize uygun olmıyan, Anayasanın 
görevlerini gerçekleştirebilecek bir kuruluştan 
uzak, merkezde muazzam mühendis ve idare 
memurlan depo edici bir zihniyetin tezahür et
miş olduğunu görürüz. Ve bu vesile ile bir örne
ğini de burada vermeyi yerinde buluruz. 

isveç ormanları saha itibariyle bizden üç 
misli, işletme bakımından 15 misli fazla olduğu 
halde çalışan mühendis bin civannda olup, bun-
lann büyük çoğunluğu ömrünü bir bölgede or
manın içimde çiçek yetiştiren bir bahçıvanın de
vamlılığı ve sabn içinde geçiren kişilerdir. 

Bizde ise mesele bunun tam tersi, merkezde 
yığmak, bölgelerde gezgincilik ve huzursuzluk 
vardır. 

Tavanda, bürolarda toplanmış mühendisleri 
ösas vazife görecekleri ormanlann verimli işlet
melerine ve imar sahalanna yaymak gereklidir. 
Ormancılık hizmetleri devamlılık esasına daya
nan hizmetlerdendir. Bu devamlılık ormancının 
mevzuuna hâkim olmasını sağlar. Bölge şefliğin
den itibaren umum müdürlüğe kadar mevkilerin 
sık sık türlü nedenlerle değiştirilmesi ile bu de
vamlılık sağlanamaz. Uzun yıllar sonu elde edi
lecek orman hâsılasının bir maydanoz tarlasın
dan alınacak hâsıla gibi düşünülmesi mümkün 
değildir. Batıda bir bölgeye delikanlı girip sa-
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çını, sakalını ağartarak emekli olanlar çoğunlu- | 
ğu teşkil ederler. Tabiîdir ki, böyle bir çalışma 
içerisinde bulunanlar ormanı tanıyalbilmekte ve 
geçirdiği safahati beraber yaşamakta ve ormana 
evlâdına bakar gibi bakmaktadır. Bizde aynı 
(bölgede 15 - 20 sene kalmış bir teknik eleman 
gösterebilirmisiniz? Devamlılığı sağlamak için 
ömrünü aynı bölgede tüketen elemanların ter
fihleri orada yapılmalı ve hattâ icabederse 
umum müdür maaşı bile verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, önemli bir hususa da 
burada değinmek isterim. 20 senedir orman iş
letmelerinin yerleşmesi için oldukça yüklü bir 
ıbina ve tesis yatırımları vardır. Hal böyle iken 
merkeze doğru mühendis akımının şiddetlenme
si, bu yerleşme için yapılan gayretlerle ters dü
şer görünmektedir. Hem ormandan kaçıyoruz 
hem de yerleşmek için yatırım yapıyoruz zıtlaş
ması çok açık hale gelmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu münasebetle Orman 
Bakanlığının halkla temas eden öncüleri duru
munda olan orman koruma memurlarına karşı 
bâzı çevreler tarafından takınılmış haksız bul
duğumuz bâzı davranışlar üzerinde bir iki söz 
söylemek isterim. 

Fedakâr, çalışkan, maddi ve mânevi teminat
lardan yoksun bu kişiler, içinde bulundukları 
güç koşullar altında görevlerini yapmaya çalı
şırken haksız ithamlar altında bırakılarak âde
ta ormanın sorunlarının tatbik edilememesinde 
onların ortaklığının aranması görüntüsünü ve
ren davranışlar neye yarar. Neyi kurtarır? Her 
ne taraftan gelirse gelsin fedakâr insanlara ya
kıştırılmak istenen sözler olsa olsa hiç de geçerli 
olmadığına inandığımız güçsüzün sırtından po
litika yapma hevesini ifa eder. Her yerde çıkan 
3 - 5 kişinin kanunsuz hareketlerini bütüne yay
mak doğru olmıyan bir davranış içerisine gir
mekten öteye gidemez. Bu hususta bir aydınlı
ğa kavuşmak için Sayın Balkandan son 10 sene 
içinde vazife başında kaç orman koruma memu
runun öldürülmüş veya yaralanmış, buna muka
bil kaç kaçakçının öldürülmüş veya yaralanmış 
'olduğunu bu kürsüden bildirmesinde fayda gö
rüyorum. 

Sayın üyeler, Orman Bakanlığı nimetlerinin 
görülmesindeki personel politikası da yanlış bir 
tutum içerisinde görülmektedir. Bugüne kadar 
Bakanlık teşkilâtı içerisinde hizmetlerin görül- | 
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meşinde kıstasın kıdem ve değer esaslarına göre 
tanzimi düşünülürken, bugün maalesef geçmiş
teki tatbikta ters düşen tasarrufların bakanlığın 
bünyesinde hâsıl olduğu görülmektedir. Hiz
metleri ve başarıları mükâfata hak kazananla
rın hizmetten alıkonmaları dolayisiyle uğranıla
cak kayıpları takdirlerinize bırakıyorum. 

Sayın senatörler, Anayasamız orman konu
sunu prensip itibariyle Türkiye'nin var olması 
konusu olarak ele almış ve korumayı esas kabul 
etmişti. Bu 6831 sayılı Kanundaki prensipler ve 
teknik terimler Anayasanın bu hususta koydu
ğu kurallara esas alınmıştı. Bu arada ormanlar 
sahibolduklan orman potansiyeli yanında yeşil 
örtü değeri olan tarıma bağlı ekonomimizin bir 
sigortası olarak saha bakımından azaltıiamıya-
cağı sarih hükme bağlanmıştı. 1961 Anayasası 
geçmişin acı tecrübelerinden ders alarak millî 
varlığımız ve dayanağımız ve ekonomik kalkın
mamız için büyük önem taşıyan orman konusu
nu siyasi iktidarların zararlı tesirlerinden koru
mak için teminata bağlamıştı. Sosyo - ekonomik 
tedlbirlerin alınması görevini de Hükümete vere
rek insan - orman ilişkilerini düzenlemesini is
temişti. Halbuki son Anayasa değişikliği ile or
manlarda tahdit dediğimiz yeni hudutlama ça-
lışmalariyle, teknik, idari ve politik sebeplerle 
dağıtılabilmesinin imkân dâhiline girmiş bulun
duğu kanaatindeyiz. Yani Orman Kanunundaki 
tarif değişmeden ormancılıkta ilmî esaslara gö
re çalışacak tahdit heyetlerinin bu arazi çalış
malarını nasıl yapacağını merak etmekteyiz. 

Sayın üyeler, plâna göre ormanı koruma sü
rekliliği yanında, uygun şekilde işletilerek kal
kınmadaki katkısını artırmak, imar, ıslâh ve or
man tesisi suretiyle verimi artırmak, orman var
lığı ve arazi kullanma kabiliyeti göz önünde tu
tularak orman sınırları tahdidi, sanayi ve yaka
cak odun üretimi ile ikinci derecede orman ürün
lerini artırmak ve ihracatı artırmak, ormancı
lıkta kamu hizmetleriyle işletmecilik hizmetle
rini ayrı ayrı kuruluşlarla yürütmek şeklinde 
özetlenen politikanın yanında, orman içi ve ci
varında 13 270 köyde yaşıyan 10 milyon civa
rındaki nüfusun iktisaden güçlendirilmesi me
selesi, orman - insan ilişkileri meselesi, sosyo -
ekonomik tedbirlerin içinde düşünülmüştü. Sa
yın Hükümet orman köylerinin kalkınmasını ve 
orman - insan ilişkilerinin düzenlenmesini sade-



0. Senatosu B : 34 1 . 2 . 1971 0 : 3 

ce zabıta tedbirlerinde görmediklerini, Anayasa
nın 131 nci maddesini değiştirmeden önce ve 
«onra çeşitli vesilelerle açıklamışlar ancak, bil
mediğimiz nedenler ile orman köylerinin kalkın
ması ile ilgili projeleri hazırlıyamamışlar ve 
gayrikâfi gördükleri 6381 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesinde her yıl konması gerekli olan 50 
milyonluk fonu kullanmak imkânlarından mah
rum kalmışlardır. 

Orman köylerini sefaletten kurtarmadıkça, 
orman tahribini önlemenin kolay olmıyacağı 
gerçeğinde birleşen Sayın Hükümetin, bu husus
ta harekete geçmek için görülen ağırlığının ne
denlerini ilerde getireceği ciddî tedbirler ve ic
rada görmek isteriz. Orman köylerini kalkındır
ma gayesi ile, 1970 yılı programının 497 nci 
sayfasında orman köylerinin kalkındırılması ile 
ilgili olarak açıklanan 7 maddede yer alan ted
birlerin hangisinin uygulamaya sokulduğunu 
öğrenmek isteriz. 

Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdür
lüğü bu 7 maddede sayılan işlerin hangisi ide 
meşgul olmuştur? Bugün bütçemizde alt yapı 
hizmetleri muhtelif bakanlıklara verilmiştir. Bu 
arada da Bütçe ve Plân Komisyonundaki bütçe 
müzakerelerinde köylerin ve orman köylerinin 
alt yapı hizmetlerinle ait görevler Köy işleri Ba
kanlığına verilmiş. Prensipte Köy işleri Bakan
lığı Bütçesinin yatırım ödeneklerinde artırma 
yapılmıştır. 

Hal böyle iken, Orman Bakanının 1970 yılın
da yayınladığı bir genelge, Devlet Orman işlet
meleri Bütçesinde istihsal yollan dışında, köy 
yollarını da inşa edeceği belirtilmekte ve teş
kilâttan bu hususta projeler istenmektedir. Bu 
durum orman ürünlerinin fiyat artışına sebebo-
lacağı gibi, politik gayeler ile plân ve program
sız köy yollarının inşasını da mümkün kılacak
tır. 

Sayın senatörler, 1970 yılı programında Dev
let Orman işletmelerinin iktisadi Devlet Te
şekkülü olması ve bu suretle orman işletmeleri
nin ekonomik bir faaliyet göstermesi öngörül
müştür. Şimdiye kadar bakanlık bu konuda 
yaptığı çalışmalar hakkında hiçbir açiklamada 
bulunmamış ve bütçe raporunda da bu konuya 
değinilmiştir. 1971 yılı programında ise aynen, 
ormancılıkta kamu hizmetleri ile işletmecilik 
hizmetlerinin ayrı kuruluşlar eliyle yürütülmesi 

öngörülmektedir. Bu hususta bakanlık bir pren
sibe varmış mıdır ve bu prensibe göre kuruluş
larını düzenlemeye gitmiş midir? 

Türkiye 1de orman sahamız mahdut ve bu sa
hamızdan elde edeceğimiz orman mahsulümüz 
de belirli hudutlar içinde kalmaktadır. 1968 e 
kadar orman sahamız hakkındaki bilgiler, yapı
lan çalışmalarla değişmiş ve 17 milyon hektar 
civarında bir orman sahası bulunduğu yetkililer 
tarafından ifade edilmiştir. Ancak, artan bu sa
haya karşılık orman ürünlerinde aynı miktarda 
artış olmadığı da Orman Bakanlığının 1970 yılı 
Bütçesi için hazırlıyarak bastırdığı istatistik 
bülteninin tetkikinden anlamaktayız. 

Bu durum yeni ölçmelerle yurdumuzda art
tırdığı fakat orman ürünleri bakımından bir ar
tış olmadığını ortaya koymaktadır. Hal böyle 
iken, orman ürünleri sanayiinde 1971 yılı prog
ramı yeni orman sanayii kuruluşlarını öngör
mektedir. Ayrıca bu kuruluşların dışında da kâ
ğıt sektöründe de yeni üç fabrikanın kurulacağı 
öngörülmektedir. 

Diğer taraftan SEKA tarafından kurulan 
Çaycuma, Dalaman ve Aksu fabrikalarının tev
sii de tedbirler maddesinde belirtilmiştir. Bu du
rumda hammadde kaynağında bir değişiklik ol
madan, orman mahsullerine dayalı sanayi için 
Devletin muhtelif sektörlerinin yatırımları ara
sında bir koordinasyon ve plânının bulunması 
zaruri kılınmaktadır. Halbuki, Kastamonu ve 
Antalya'da yaptığımız tetkiklerde edindiğimiz 
bilgilere göre, bilhassa Kastamonu'da hammadde 
etüdü için yapılan raporların hem özel sektör ku
ruluşuna, hem de iki yıl evvel Başbakanın Kasta-
monu^da açıkladığı ve fakat realize edilemiyen 
ve şimdi seçim öncesinde realize edilmesi için 
emir verdiği kâğıt fabrikası hammaddesi için 
karşılık gösterilmiştir. 

Sayın senatörler, ihracatı teşvik tedbirleri 
orman ürünlerinin ihracı için de uygulanmakta
dır. 6/12068 sayılı Kararnamenin sağladığı ver
gi iadesi mekanizmasından hangi firmalar isti
fade etmek imkânını bulmuşlar ve hangi cins 
orman emvali ne kadar ve hangi memleketlere 
ihracolunabilmek imkânı bulabilmişlerdir? 

Sayın üyeler, Anayasanın 131 nci maddesi
nin son -fıkrasında yazılı «orman suçları için ge
nel af çıkarılamaz» hükmü çok insani düşünce
lerle kaldırılmış, cezanın orman tahribine mâni 
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olamayacağı orman ile ilişkisi olan köydü vatan
daşlarımızı iktisaden kalkındırarak bu mesele
ye çözüm yolu getirileceği düşünülmüştür. Doğ
rudur. Ancak, orman içi ve civan köylerini kal
kındıracak tedbirleri acele olarak alamazsak 
söylenenin bir aldatmacadan ileri gitmiyeceğini, 
orman köylerinin kaderinin üzerinde senelerce 
oynanan siyasi oyunların bundan sonra da de
vam edeceğine inanıyoruz. 

Bundan evvel 1950 - 1958 tarihleri arasında 
çıkarılan ve siyasi çıkar g"ayesi güden 4 aded af 
kanunu ile ormanların tahribi hızlanmış, orman 
suçları âdeta teşvik edilmiştir. Siyasi ve parti
zan çıkarlarla yapılan aflar, hırsızlık yapan be
lirli kişileri devlet kesesinden zengin etmiş, or
man köylüsünü daha da fakir olmaktan kurta-
ramamıştır. 

Sayın üyeler, orman yangınları konusunda 
'bütçe raporunda düşündürücü istatistikler ve
rilmiştir. Bütçe raporunun orman yangınları ve 
ıseJbelboldukları zararlara ait bizlere verdiği tab
lonun tetkikinden her seçim devresinde yangın 
adedinin ve yanan saha miktarının bir yıl ev
veline nazaran bir misli arıttığı rapor sayfa 5, 
tablo 3 te görülmektedir. Son Anayasa değişik
liğinden sonra Af Kanununun hazırlıklarının 
da ilânı ile birlikte, bilhassa açma için yapılan 
yangınların artması karşısında bakanhk yeni 
tedbirler almakta mıdır? Ve bu tedbirler neler
dir? 

Sayın Bakan Bütçe Komisyonundaki konuş
masında, orman köylülerine, orman istihsal ça
lışmaları, mera ve teraslama ve sair sebeplerle 
intikal eden paranın geçen yıl 1 milyar Türk 
lirası civarında olduğunu söylediler. Bu yoldan 
fert ve aile gelirine ilâve edilen miktar çok dü
şüktür. Yılda fert basma düşen miktar 100 TL. 
yi geçmemektedir. Bir miktar artış olmuş, an~ 
cak bu yoldan köylünün kalkınacağına bel bağ-
lanılmadığını da zannediyoruz. 

Orman kooperatifleri kuruluşları için geç 
kalınmıştır. Tarım îş Kanununda orman işçile
rinin sigorta kapsamına alınacağı teminatının 
verilmesi sevindirici olmuştur. 

Saym senatörler, sözlerimi burada bitirirken 
beni dinlediğiniz için tefekkürlerimizi sunar, 
1971 bütçesinin Orman Bakanlığına hayırlı ol
masını diler, yeni çalışma yılında kendilerine 
başarılar dileriz. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özgür. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Bingöl... 

A. P. GRUPU ADINA İSA HİSAN BİN
GÖL (Muş) — Sayın Başkanım, muhterem ar
kadaşlarım, değerli Bakanımız, ve çok kıymetli 
mesai arkadaşları. 

Demokratik rejimin gereği; mutlak hak sa
hibi millet adına lüzumlu murakabenin icabı; 
kurulmuş usul ve seramoni hükmünce; müza
kere edilmekte olan 1971 yılı Bütçesinin Or
man Bakanlığı ile ilgili bölümü hakkında; Ada
let Partisi grupumuzca tenkidlerimizi sunmak 
üzere huzurunuzda sözlerime başlarken; bu büt
çenin de hizmetinde bulunmaktan gurur duydu
ğumuz Yüce Milletimize hayırlı vs uğurlu olma
sını; kısa zamanda mesut ve müreffeh Türki
ye'yi kurma ve yaşama azmi ile, çabasiyle, bul
duğu ve umduğu imkânlarla gerçekleştirmeyi 
plânlryan tatbikatçılarına başarılar sağlamasını 
Yüce Tanrıdan can ve gönülden diler; huzuru
nuzu derin hürmetlerimle selâmlarım. 

Eski deyimi ile, «harikayı hakikat müsade-
mei efkârdan doğar» gerçeği yanında; «plân
lanan çalışmaların anapolitikasının bütçeler sı
rasında tenkidi» teamülü ve bunun da yılda an
cak bir defa ve hem de maalesef Senatomuzda 
çok dar bir zaman çemberi içinde cereyanı se
bebiyle; müşahadelerimizi, ilmin emrini, yaşı-
yanların sesini, var olanı ve gerçekleşmesini 
umduklarımızı objektif görüşlerle dile getirme
ye çalışarak kıymetlendireceğiz. 

Ancak konunun çok yönlü bulunuşu yanın
da birbirine katili oluşu dolayısiyle de sebep ve 
neticeleri bulmada geniş sabrınız ve kıymetli 
müsamahanızla bize yardımcı olmanızı da dile
yeceğiz. 

Muhterem senatörler, Orman da, tarım gibi 
bir açık saha işletmesidir. Tabiatın meteorolo
jik, biyolojik ve beşerî tesirlerine mâruzdur. 
Tarım işletmesinin unsurları burada da aynen 
mevcuttur. Ama bunlar yanında çok daha komp
leks, çok daha çetin şartlarla da karsı karşı
yadır. Bu işletmenin kuruluşunda ve devamın
da kârlılık tek şart değildir. Hâsılayı idrak 
devresi, pek ender haller hariç insan ömrü
nün bir kaç katıdır. Kar ve sermaye beraberdir 
ve aynı unsurdur. En müsait hâsılayı elde et
me hali münakaşa konusu olmakta devam et
mektedir. Kâr haddi - faiz nisbetî yani yıllık 
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artış miktarı benzeri işletmelere nazaran çok 
düşüktür. Korunması, disipline edilmesi çok 
zordur. En küçük ihmal facialar yaratmaktadır. 
Topağrafik ve ekolojik yönden ekstremler saha-
smdadır. 

Bunlar gibi daha nice, nice çetin şartlar var
dır. Hepimizce malûm olan bu hususları sıra
lamakla kıymetli vaktinizi israf etmiyeceğim. 
Ancak, yerine ikame imkânı olmıyan birkaç 
müstesna vasfına da işaretle yetineceğim. 

iOrman; yurt müdafaasında en mükemmel 
ve en tabiî siperdir. Hayatın özü, suyun, tabiî 
kaynak halinde en mükemmel regülatörüdür. 

Tarımın mutlak unsuru, toprağın tespitinde, 
erozyonu, önlemede en kuvvetli ve tek koruyu
cudur. Medenî yaşamada fabrikasyonun en kıy
metli hammaddesi sellülozun mutlak ve hâkim 
sahibidir. 

işte muhterem senatörler. 
Ormanı biz bu görüşlerle yurdumuzun en 

kıymetli hazinesi, yaşantımızın en ciddî hadimi 
sayıyoruz. 

Anadolumuzun henüz vâdesini tesbit edeme
diğimiz istikbale kadar tek yapı maddesi kay
nağı ve yakacak deposu olarak da görüyoruz. 
Koynundaki ve çevresindeki milyonlarca insa
nın da ekmek kapısı bulunmaktadır ve öylede 
saymaktayız. 

Misaki millînin bize tevdi etmiş olduğu hu
dutlarımız içinde aziz yurdumuzun bugünkü 
orman varlığını; yayılışı ve kuruluşu yönün
den tetkik ettiğimizde; topografik ve coğrafî 
duruma bağlı olarak Batıda biraz daha derin
lere yaygın üç tarafta sahillerde fazlaca tahri
be uğramış kaim bir şerit halinde görürüz.. 

(Ma Anadolu bir kaç serpinti dışında çıp
laktır. Kuzeyden ve Güneyden gelen birer şeri
din birleşerek Doğuya uzantısının Güneyinde; 
Güney - Doğuda sıcak çöller, Kuzeyinde Doğu 
Anadoluda da geniş stepler yer alır. Bu kalın 
•şeritlerde taşıma imkânlarına bağlı olarak yer
leşim sahalarına yakın yerler fazla tahrip gör
müştür. iklim şartlarının müsaade ettiği mın
tıkalarda, dağınık fakat yaygın yerleşme nok
taları kurularak bu havzalarda da sahanın bü
tünlüğü bozulmuştur. Yoldan ve insandan uzak
ta kalmış artan sahalarda da mütekâsif, fakat 
yaşlı gövdelerden müteşekkil oldukça verimli 
kütleler tabiî varlıklarını devam ettirebilmiş
lerdir. 

Ormanlarımızda ibreli türler hâkimdir. Ku
zey şeridinde yapraklılar karışıklığa katılıp ve 
ıgöze batacak bir kesafet arz eder. Her yaşta 
ağaç bütün sahaya dağılmıştır. 

Değerli senatörler, Mezopotamya ve Akde
niz medeniyetinin sahillerdeki orman şeridini 
istismarı oldukça kuvvetlidir. 

Birbirini tevali eden harblarin, istilâların 
küçük Asyadaki tahribi de yabana atılamaz 
seviyededir. 

Tarih devirlerine girerken hattâ pek uzak 
olmıyan mazide ormanı cibalî mubahı olarak 
görmekteyiz. Her istiyen istediği şart ve vüs-
atta ihtiyacını karşılalbilmekte devam etmiştir. 
Orta ve Şimalî Avrupa'nın orman varlığının 
değerine eğilmiş olmalarına karşılık, mevcut 
kapitülâsyonlar sebebiyle yurt ormanlarımızın 
müstösmirlerin engin hırslarına vasıta ve lok
ma oldukları da acı bir vakıa olarak hâtıralar
da yaşamaktadır. 

Kıtalara hâkim olmak arzusu ile coşan, ta
şan ordularının gazaları ve zaferlerinin gani
metlerinden nasibi azalan imparatorluğumuz 
idareleri 1839 tanzimatını mütaakıp hem gelir 
olarak rüsum cibayet edebilmek, hem de ka
yıtsız şartsız müdahalelere bir nizam verebil
mek amaoiyle ormanı düşünmeye ve gerekli ted
birleri almaya teşebbüs eder. 

Bir müddet evvel de donanmanın gemi ih
tiyacını karşılamak amaciyle Marmara ve Batı 
Karadeniz mmtakası ormanlarının Devlet ta
sarrufuna alındığını ve böylece de ilk Devlet 
ormanı fikri ve kuruluşunu tahakkuk etmiş ola
rak görürüz. 

Muhterem senatörler. 
Ormana gönül vermiş olanlar; 1856 yılını 

yurtta tedbirli bir orman politikasının, 1857 
yılını da ormancılık eğitim ve öğretiminin ilk 
hamlesi olarak mutlulukla anarız. 

Bir nizamname ile de olsa, Fransa'dan adap
te de olsa bir umum müdürlük kurularak hu
dutsuz müdahalelerin frenlenmesine çalışılması 
yurdun atisi için ümit unsuru görülmüştür. 
Çeşitli bakanlıklara bağlı halde çalışmaların 
1872 yılında orman ve maadin nezareti haline 
gelişi beklenen bir hamle olarak telâkki edil
mişse de ormancılık hizmeti gören orman heye
ti fenniyesi veya umum müdürlüğü hayli nesep 
değiştirerek Cumhuriyet devrini bulmuştur. 
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Hizmetlerini daima hürmetle, minnetle an- I 
eliğimiz birinci devre Büyük Millet Meclisi ve 
Ebedî Reisi Büyük Atatürk, o fevkalâde buh
ranlı günleri yaşamalarına rağmen açılışının 
6 ncı ayında aziz Yurdumuza ormanla ilgili ilk 
kanunu; Ekim 1920 tarihli 39 sayılı Baltalık 
Kanununu hediye etmiştir. 

Millî mücadelenin, cihanın örnek aldığı ide
alinden, askerî zaferlerini kovalıyan, sosyal, 
ekonomik başarıları arasında ormancılık bölü
münü de bunlardan nasibini almış olarak görü
yoruz. 1930 Dünya buhranından sonra fakülta-
tif bir öğretime kavuşulmuştur. Yurt gerçekle
rine göre ormanın ilmî tarifi, orman halk mü
nasebetleri, mülkiyet, koruma, işletme ve kıy
metlendirme hususları ve avcılık 1937 yılında 
3116 sayı ile kanuni mevzuata bağlanmıştır. 

Özel ve vakıf ormanları dışında kalan or
manlar Devlete intikal etmiş ve işletmesi de 
Devlet tarafından tedvire başlanmıştır. Devrin 
imkânlarına göre; ormanın orman içinde, ilmin, 
tekniğin emrine göre kıymetlendirilmesi için te
sisler kurulmuş; orman kültürü alanları zevk 
ile, arzu ile hevesle çalışmaları sağlanmış; yer
leşim yerleri, yollar, telefon tesisleri, depolar, 
fabrikalar kurulmuş; ancak koruma görevi ayrı 
bir kuruluşça ifa edilmiştir. 

Mükellefiyet yolu ile ormanın korunması 
tedbiri ideal düşünenleri inkisara uğratınca 1945 
yılında 4767 sayılı Kanunla bu kuruluş lağvedi
lerek görevi de orman işletmelerine devredil
miştir* 

Özel ve vakıf ormanların yanında orman sa-
yılmıyan ağaçlı sahaların bir istismar konusu 
olduğu ıdıa nazara alınarak hemen akabinde 4785 
sayılı Kanunla çeşitli mülkiyetteki ormanlar 
Devletleştirilmiştir. Ancak, bu tedbir çok sert 
reaksiyonlar yaratmış ve 1950 Martında 5658 
sayılı Kanunla şartlar ilgililer lehine yumuşa
tılmıştır. 

Büyük Meclis birincisi 1954 te. ikincisi de 
1958 de olmak üzere iki defa orman suçlularını 
affederek kabaran tansiyonu düşürmüştür. 

1956 yılında da ormanların Devletleştiril
mesi hariç mevcut kanunların tamamının yeri
ne kaim olmak üzere 6831 sayı ile umumi bir 
kanun ikame olunmuştur. 

1961 Anayasasında 131 nci madde ile orman
ların himayesi kesin hükme bağlanmıştır. i 
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Cari mevzuat karşısında koruma esprisini 
müdafaa eden işletmeci kadro ile yaşama mü
cadelesinde bulunan ilişiMi halk kütlesi orma
nın kıymetlendirilmesi konusunda bir müddet 
anlaşamamıştır. 

1965 yılında çıkarılmış olan 633 sayılı Ka
nunla geçici 6 ncı madde tadil edilmek suretiy
le vatandaşla administrasyon arasında anllaş-
mamazlığın bertaraf edilmesine çalışılmış, ka
nun Anayasaya mugayir görülerek iptal edil
miştir. 1970 yılında da Anayasanın 131 nci mad
desinin son fıkraları değiştirilerek orman kar
şısında insanın varlığı ile geriye dönüşü müm
kün olamıyan kesin tasarruflarını da özellikle 
kıymetlendirmiştir. 

Değerli senatörler, hakkında yurttaki tatbi
katını bir tarihçesini yaptığımız ve bir açık sa
ha işletmesi olarak gördüğümüz ormanın, şimdi 
de konuşmamıza baslarken arz etmiş olduğu
muz giibi ilmî oluşunu ve bunu terkibeden un
surları kışlaca mütalâa ederek fikrî tahlilimize 
geçelim. 

Mekânından pazarına kadar ele aldığımızda 
şunları! görmekteyiz : 

Yerleşme yeri : insan ve beslediği varlıkla
rın müdahalesinden uzakta belirli bir sürede 
nem, ışık ve ısı bulunan her yer. 

Kuruluşu : Civarından farklılık yaratacak 
vüsatte ağaç ve ağaççık topluluklariyle diğer 
canlılar topluluğu. 

Sermayesi : Tabiî haliyle artan hasep ser
veti. 

Hammaddesi : Su, hava, ışık. 
İmalâtı : Yakacak ve yapacak hasebi, selü

loz ile diğer tali mahsuller. 
Pazarı : insan topluluktadır.. 
Yurt şartları ile mukayesemizde de bu un

surları şöylece görmekteyiz. 
Yerleşme yeri bakımından : Müsait zonda-

dır. Akdeniz memleketlerinde servet bakımın
dan en zengin imkâna sahiptir. 

Kuruluş bakımından : İnsan müdahaleleri. 
bertaraf edildiği ve ilk yardımlar yapıldığı tak
dirde süratli inkişaf göstermekte, sahaya ta
mamen yerleşen geniş kütleler teşkil etmekte
dir. 

Sermaye bakımından : Devamlılığı bozulma-
mışsa kendi imkânlarıyla, yeniden bağlanmış
sa toprak işlenmesi, fidan dikimine inhisar et
mektedir. 
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Hammadde bakımından : Step karakteri ta
şıyan mahdut saha hariç müsait imkândadır. 

Para yönünden : Yurt ihtiyacını karşıladık
tan sonra, Şimalî Afrika, Orta - Doğu ve Ak
deniz memleketlerinin istek sahasmdadır. hat
tâ ortak pazar memleketlerinin de kereste açı
ğını karşılama imkânına sahibolabilir. 

Hülâsa edersek yurdumuz, tarım alanı dı
şındaki sahalarda orman üretimine, orman ürün
lerinin işlenmesi suretiyle fazla insan gücünü 
kıymetlendirmeye, bu suretle yurt içi hasep ih
tiyacının karşılanmasından başka, dış pazar
lara ihracolunarak döviz teminine müsait ve ha
zırdır. 

Ormancılık otoritelerinni beyanına baka
rak bugün vâsıl olduğumuz bu neticeyi maale
sef yıllarca değil kabul; münakaşa etmekten 
dâhi kaçınmış ve tamamen aksi bir fikrin mü
dafii olmuşuzdur. Şimalî Avrupa ormancılığı
nın mutlak tesirinde kalarak yabancı ilim 
adamlarının telkinlerine uyarak en ciddî ihti
yaçlar karşısında çırpman vatandaşın figanını 
dinlememiş, polisiye tedbirlerle ormanı koru
maya azmetmiş, kesmemekte, kestirmemekte 
taassup göstermiş; yol yapamamış, envali işli-
yememiş, sağladığı büyük imkâna rağmen 
içinde ve civarında yaşıyan insanı ormanın bu 
nimetlerinden ve bu fırsatlardan f ay d alandır -
mamışızdır. Yalnız bunların tamamen vatan
perverine bir duygunun, içten inanışın tesirin
de yapıldığını, birçoklarımızın bu gaye ile ha
yatlarını bile istihkar ettiklerine şahidolduğu-
nrnzu da bir kadirşinaslık duygusu ile ifade 
etmeliyiz. 

Prensiplerin va'zmda, kararların alınma
sında orman varlığı ile tarım alanının tevsii hu
susunda çetin münakaşalar olmuş, ibre mü-
taaddit defalar yön değiştirmiştir. 

Muhterem senatörler, 
Ormancılık hizmetlerinin daha rantabl icra

sı için hizmet kadrosunu hükümet seviyesinde 
temsilinde yurt içi büyük değer görmekte oldu
ğumuzu defaatle bu kürsüden ifade etmiştik. 
Ağustos 1969 tarihli olurda : 

«Orman varlığımızın korunması, işletilme
si, geliştirilmesi, imar ve ıslah edilerek verimi
nin artırılması hususlarında hedef ve tedbirlerin 
daha süratli ve müessir bir şekilde gerçekleşti-

I rilmesi» amaciyle Orman Bakanlığının kurul
duğunu görmek bahtiyarlığını yaşadık. Bu de
ğerli hizmeti gerçeşleştirmiş olan Hükümet ve 
devlet başkanlarına teşekkürü, edası zaruri bir 
vazife telâkki ederek kendilerine tekrar şük
ranlarımızı sunmaktayız. Bu olura paralel ola
rak Hükümet Programında dile getirilmiş bu
lunan ve sayılan hususlarda : 

Birikmiş servetin kıymetlendirilmesi ve istih
salin artırılması, 

Yeni ağaçlandırmaların geliştirilmesi ve 
erozyon kontrol hizmetlerine hız verilmesi, 

Çeşitli sanayi tesislerinin kurulması ve ih-
t racatmm geliştirilmesi, 

Orman içinde ve civarında yaşıyan vatanda
şa geçim imkânı sağlanması, 

Konularının her birisinin teker teker kıy-
metlendirilmekte olduğunu ve şeçitli hüviyet
lere sahip bulunması bakımından genel müdür
lükler haline getirilmiş olmasını da takdirle 
karşılamaktayız. 

1966 yılı bütçesinde yine grupumuz adına 
dile getirmiş olduğumuz temennilerimizin bu 
suretle hemen hemen tahakkuk ettirilmiş olma
sından samimen haz duyduğumuzu ifade etmek 
isteriz, 

Ancak bütün bu hizmetler için öngörülen 
bakanlık ve tabiî genel müdürlüklere ait ve Hü
kümete intikal ettirilmekte olduğunu öğrendi-

I ğimiz kuruluş kanununun süratle Yüce Meclis
lere getirilmesini, kısa zamanda da kanunlaş
masını bilhassa ve iştiyakla temenni etmekte
yiz. 

Büyük bir titizlik ve hevesle kuruluşları
nı tamamlamaya gayret göstermekte olan genel 
müdürlükler çalışmalarına da bir sıra içinde 
değinmekte fayda görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yıllarca çeşitli hüviyetlerdeki hizmetleri ifa 

etmiş, mukteza dolayısiyle bünyesinde üç ge
nel müdürlük bulunan ve ormancılık hizmetle
rinin atası Orman Genel Müdürlüğünün farklı 
değerlerde olmaları sebebiyle işletme hizmetle
riyle, malik olma ve murakabe etme hizmetleri
ni birbirinden ayırmaya imkân verecek şekilde 
ayrı birer kuruluş olmalarını yıllardır ister ve 

1 bekleriz. 
Fertler gibi kuruluşların da hem yapan hem 

j de yaptığını murakabe ederek tashihini temin 
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eden bir hüviyette başarı sağlaması fevkalâde 
güçtür. Biraz da zatı hâdiseye muhaliftir. Esa
sen vakıanın şu sıralarda münakaşalarını duy
maktayız. Tahakkukunu dilemekteyiz. Şöyle ki : 
Mülke sahibolmayı sağlıyan tahdit kuruluşla
rı, servet tesbiti, envanterini tefrik ve işletilmesi 
prensiplerini v£,z'eden amenajman kuruluşları 
ile her çeşit kontrolü yapacak murakabe kad
rosu ile bir «Orman Genel Müdürlüğü» kal
malı; 

Tamamen ekonomik hüviyette bir işletmeci
liği gerektiren ve koruma kadrosunu da ihti
va eden bir «Orman İşletmeleri Genel Müdürlü
ğü» haline getirilmelidir. Birincilerin re'sen 
ve müstakillen daireler halinde bakanlığa bağ
lanmaları da düşünülebilir. 

Tahdit işlerinin; halk - orman - idare mü
nasebetlerini biran evvel samimî bir işbirliğine 
getirecek imkâna kavuşturulmasını bilhassa te
menni etmekteyiz. 1937 - 1956 yılları arasın
da 3116 sayılı Kanun hükümlerine göre takriben 
4 milyon hektar orman sınırlandırılmıştır. 
1955 - 1965 arası 10 senelik devrede çalış
malar tamamen durmuş denecek kadar az ol
muştur. 1965 - 1971 yılları arasında da 2 mil
yon hektar saha sınırlandırılmîş Ve böy
lece yurt ormanlarının 6 milyon hektarlık 
kısmının tahdidi yapılmıştır. Çalışmaların ya
pıldığı yerlere de bir göz atacak olursak, bun
ların da toprağın kıymetli ve müdahalelerin 
fazla olduğu Ege, Akdeniz ve Trakya'da 
ve iç - Anadolu'da olduğunu görmekteyiz, 
Ancak 'bu halle mevcut sahanın daha 1/3 nün 
tesbiti yapılmış olmaktadır. Diğer taraftan 
•da başlangıcından beri 34 sene geçmiş ol
ması; tatbikata esas olacak mevzuatın bir
kaç defa değinmiş olması; teknik çalışma 
'sisteminin de açık poligondan kapatılan po
ligonlar haline getirilerek daha ciok hassa
siyet tesis edilmesi; 'sebepleriyle ilk sene
lerde •• yapılmış birçok tesbîtler&ı tekrarını 
da zaruri kılmaktadır M, bu hal bizi ölçül
memiş sahaların 3/4 e yükseldiği neticesine 
götürmektedir. Bu 'geç kalışın sebeplerini 
tahlil ettiğimizde : Mevzuatın sık sık değiş
mesi yanında, komisyonların teşkil tarzının 
ve çalışma şeklinin de durgunluğa sebebolduğu 
görülecektir. 20 000 mikyaslı hava fotoğraf
larının kanavası büyütülerek 10 000 ölçekli 

I haritalar haline getirilmesi yoliyle yıHa 
400 000 hektar sabanın tahdidi yapılmakta
dır. Tleknik imkânlar ve yetişmiş personelle 
1 milyon hektara ulaşmak mümkün görül
mektedir. Ancak komisyonları terkibe den hu
kukçu ve diğer üyelerin hem temıinindeki im
kânsızlık, hem de komisyonun teşkilimdeki 
güçlükler bu hedefe varmaya mâni olmak
tadır. Hukukçu üye niteliklerinin değişti
rilmesi ve üye adedimin düşürülmesi yanın
da komisyonlar emrinde ekipler teşkili, ölçme
lerin bunlar tarafından yapıldıktan stonra ko
misyonca müzakere ve karara bağlanması hu
suslarının temininin bizi bu hedefe yarmaya, 
hattâ bu hedefi aşmayı1 mümkün' kılacağı 
inancına ulaştırmaktadır. 

Son değişikliği ile! Anayasanın 131 nci 
maddesi 5 nci fıkrası ile teslbit olunan saha
ların orman rejimi dışına çıkarılması husus
larının gerçekleştirilmesi için 6831 sayılı 
Kanunun daha evvel Anayasa Mahkemesince 
iptal olunmuş ek 66 nci maddesinin yeniden 
tedviri çalışmalarının -süratlendirilmesin! Hü
kümetten ve Yüce Meclislerden bilhasisa rica 
etmekteyiz. 

Muhterem senatörler; 
Elide bulunan oirman servetinin yurda en 

büyük fayda sağlıyacak şekilde kıymetlen
dirilmesi prensibini vaz'eden amenajman ça
lışmalarını da prensipler bakımından eleştir
mekte yarar görmekteyiz. 

1937 yılında ilk defa teknik imkân ve 
usullerle başlatılan çalışmalar takeometrik 
ölçme, tecrübe şe'ritleirindn taka'syonu, tecrübe 
ağaçlarının seksyonal kıymetlendirilmesi ve 
büroda çizim yoliyle cereyan etmekte ve me
todun özelliği nedeniyle çalışmalar çok za
man almakta, küçük sahalara inhisar et
mekte, sübjektif görüşlere fazlaca yer ver
mekte idi. Zaman, vüsat ve objektivite ba
kımından günümüzün hem modern ve sıh
hatli metodu yersel metıod, matematik, ista
tistik, ve fotögrametrinin kombinesi metodu
nu 1963 yılından beri uygulamakla hedefe 
pek yakın âtide varılmasına kaani olmak
tayız. Tabiî bu da memnuniyetimize vesile ol
maktadır. Bu tarihten beri yılda 1,5 - 2 mil
yon hektar arasında ormanlık sahanın ölç-

I melerinin yapılmış ve envanterinin çıkarıl-
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muş, tatbikat projeleirinin tanzim 'olunmuş hu- * 
lunması; 11 başmüdürlük mmtakasında ça
lışmaların bitirilmiş, beşin'de devam etmekte,, 
dördünde bu yıl başlanacağı bu suretle de 
ıbir iki yılda tüm saha hakkın'da ks'sin billgi 
ve karar sahibi olacağımıza sadece sevinmek- | 
tejyiz. Yapılan hesaplara göre ''büyük kısmı . 
katı netice, kısmen de kıyaslama ile bulunan 
değerler; yurt ormanlarının 18 milyon hek
tar vüsatinde bulunduğunu, bunlardan yedi 
milyon hektarın normal evsafta, onbir mil
yonunun da seyrek ağaçlıklardan mütekasif 
'ormanlara ka!dar değişik kaırekterde "oosuk 
ormanlardan ibaret olduğu belirtilmektedir. 
ÎBeşlbuçuk milyon hektarlık iyi evsaflı koru-
'da oniki milyon metremikâp servet hektarda 
takriben iki küsur metreküb etaya tekabül 
etmektedir. Hesabi yolla normal koru orman
larından alınacak 12 milyon metremikâp ya
nında ıslaha; muhtaç ormanlılk sahalardan 
tbuna yakın bir servetin alınması mümkün gö
rülmekte bu sebeple de 1977 hedefinde asgari 
ondört milyon metrekübe tekabül eden yirmi mil
yon metrekübe kabuklu gövdenin ormandan çıka
rılması öngörülmektedir. Ancak fiilî durum 
Sbuğün yılda dörtibuçuk - beş milyon metreküîb 
civarındadır. 

Değerli arkadaşlarım. 
'Bugün ormancılık yur'dumuzida bir inkılâp 

çağı yaşamaktadır. 
Ormancılığın son otuz senesinde koruma 

prensibine bağlı olarak seçme sistem;! tatbik 
olunmuş, yeşil 'sahanın muhafazasına gay- I 
ret edilmiş ama servetin terekküp tarzı Ka- | 
fbili ihmal görülmüştüir. Çok şükür bugün 
hu metot; artık terkedilmiştir. 

ıSu rezervi ve erozyonu kontrol, sağlığı 
muhafaza gibi kolektif 'hizmetlerine müda
hale edilmemek şartiyle ormanlık sahanın 
ıher biriminden âzami ve kaliteli emvalin 
alınması tatbikatına geçilmişti*. Yaş sınıf
ları sistemi tatbik olunmakta, toplu üretim 
tatbikatı revaç görmekte; rüzgâr devriği ha
şere yangın gibi tabiî âfetlere karşı hassas 
kalması karşısında; otlatma sahalairmm ko
runması, servetin otlokontrolu, yol azlığı 
dolayısiyle servetin alınmasındaki kolaylık 
gibi faydaları da nazara alınarak yetkililer 
arasında tartışmalar yapılmakta ve hayırlı < 

I neticelere doğru gdildiği görülmektedir. Ka-
i nımız saha ' işletmesinin! kabulünü Türkiye'-
j mizde daha faydalı olacağı yönündedir. 

j Buna ilâveten ortalama teceslsümün âza
mide bulunduğu yılın, yani üdare müddetd-

' nin teslbıti (ioptimal kuruluşa ulaştırma) nm, 
I amenejman heyetlerince değil, makroplân 

'dengesi nazara alınarak Türkiye ekonomisine 
hâkim otıoritelerce yapılmasını temenni etmek-

I teyiz. 
I Bir diğer konu olarak da, orman - halk 

münasebetleri Ibakımıridan her ne kadar hu
ğun baltalıklar halk tarafından arzu 'edilmek
te ise dje bunların da koru haline getirilmesi 
ve ibrelilere tahsis edilmesi en samimî dileği
mizdir. 

Değerli Senatörler. 
Bugün yurtta onbir milyon hektar bozuk 

orman bulunmaktadır. Birinci ormancılık tek
nik kongresi, ormanların devir müddetini ya
ni yenileme periyodunu 100 sene' olarak kabul 
etmiştir. 

Yurt içi fiyatları ile ve mevcut nizama göre 
ortalama olarak bir hektar sahanın ağaçlama
sı için 3 bin lira sarfedilmekltedir. 33 seneden 
'berj. kurulan fidanlık tesislerinin vüsati 
2 500 hektarı bulmuştur. Yılda 440 milyon 
fidan üretilmekte ve dikilmeM'e'di'r. 1965 Yı
lında 52 bin hektara ulaşmuş olmasına rağ
men ortalama olarak yılda 30 bin hektar sa
ha ağaçlandırılmaktadır. Bu 'da tüm sahaya 
nazaran onbinde 17 dir. Bir mukayese için 

I ifade edersek ormanlık sahası hayli geniş ol-
I masına rağmen Rusya'da onıbin'de 11 dir. 

'BAŞKAN — Bir dakikanız kaMı isa bey
efendi. 

A. P. GRUPU ADINA İSA HİSAN BİNGÖL 
(Devamla) — Sayın Başkan ikinci kez konuş
mama mahsuben istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Bulyurunuz efendim. 
İSA HİSAN BİNGÖL (Devamla) — Bu 

maksat için de katma bütçeden 30 olmak üze
re yılda 150 milyon lira sarfedilmektedir. Bu-
gün Devlet ricali devir müddetimin 70 seneye 
indirilmesi görüşünde bulunmaktadır. 8u 
takdirlde yıl'da ağaçlanacak sahanın. ! vüsati 
1'50 - 200 bin hektara ulaşacaktır. Ve yılda 
en az 800 000 000 liranın ağaçlanmaya tahsisi 

t gübi bir netice meydana çıkacaktır. 
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Rakamın büyüklüğü nazara alınarak bâ
zıları; kendisine tanınan tenzilâtlı tarifeli 
yardımlar karşılığı köylüye ücretsiz olarak yap
tırılması halini, (bâzıları ordunun fazla gücünün 
(bu maksada tahsisini, bâzıları da okulların 
yardımlarını ileri sürmektedirler. Görüşümüze 
göre bunlar fanitazi düşüncelerdir. 3116 sa
yılı Kanun hükmüne göre her köyün 5 'hek
tarlık sahayı ağaçlaması kanuni bir mükel-
lijyet olarak ele alınmışsa da bu sahada 
müspet bir netice elde edilememiştir. Bir 'be-
dahati dile getirmeden geçemiyeceğiz;. 

K<jMübadele vasıtası yalnız ve sadece pa
radır» deriz. 

(Muhterem arkadaşlar. 
Ağaçlaridırma hizmetlerinin icrasında lü

zumlu üç unsur vardır : Organizasyon, finans
man ve mahallî şartlar. Organizasyon unsu
runda en önemli faktör teknik eleman konu
sudur. Merkez ve taşra teşkilâtı olarak '400 ü 
asan hu kadronun hizmetleri rahatça yürüt
mekte olduğunu hattâ bunun birkaç misli hiE-
meti dahi iş bölümü esprisi içinde yürütebi
leceğine kaani bulunmaktayız ki, bu konuda 
hir tasamız yoktur. 

Bir hektardan 10 milyon civarında fidan ye
tiştirilebildiğine göre yeni tesisler kurulmasına 
da ihtiyaç bulunacağını ummuyoruz. Zaru
retler gereği muvakkat hüviyette ve sahanın 
içinde muvakkat fidanlıklar kurulabilir ki tav
siyeye şayan görmekteyiz. 

Sözün burasında inanarak ve gördüğümüz 
Batı Avrupada Fransa ile mukayese edilerek 
arz ediyoruz ki Türkiye'mizde ağaçlandırma 
çalışmaları dünyada takdire değer seviyeye 
gelmiştir. Fransa Orman Okulu Müdürü J. 
Puortet'nin beyanı bunun canlı bir delilidir. 

Organizasyonun bir unsuru da mekanizas-
yondur. Bugünkü çalışmalar için kâfi vasıta
ya sahip bulunan teşkilâtın hizmet yükü ar
tırıldığı takdirde yem makinalara ihtiyaç du
yulacağı çok tabiîdir. Ancak Muhterem Ba
kanımızın Bütçe Komisyonundaki beyanları bu 
ihtiyacın da karşılanmakta olduğu ifadesini 
•vermektedir, memnun olmaktayız. 

Mahallî şartlar mevzuu da bu hizmetler 
için çok müsaittir. Artık hiçbir yerde köylü -
halk kütlesi ağaçlamanın karşısında değildir. 
Bilâkis her gün müteaddit heyetlerin merkez 

teşkilâtını erozyon çalışmaları için ve progra
ma alınması için zorladıkları günlük hâdise
lerden olmuştur. 

Yalnız finansman konusunda muhterem Hü
kümetimizden ricalarımız olacaktır. 

Bugünkü ağaçlandırma masrafları ister 
katma bütçeden olsım, ister döner sermayeden 
olsun yıllık üretimin, maliyetine ilâve alunan 
değerlerden karşılanmaktadır. Orman üretimi 
asgari 100 senelik bir iade müddetine tabidir. 
Bu masrafları yıllık hâsıladan karşılamak 
pazar fiyatlarının da yükselmesine sebebol-
makta, dolayısiyle arz ve talep Kanunu hükmün
ce fayda yerine zarara vesile olmaktadır. Bu
günkü ve tasarlanan hizmetler için gereken 
masrafların yol gibi, sulama öğretim, yurt mü-
dafası gibi âmme hizmeti telâkkimiz bakımın
dan genel bütçeden karşılamalarını ve bunu 
lütfetmelerini diliyeceğiz. 

Mamafih bu bedellerin; kalkındırılmasını 
bilhassa arzuladığımız doğduğundan beri ih
mal olunmuş, son senelerde dertlerine eğilin-
miş olan köylüye % 80 i ile intikal edeceğin
den ağaçlamanın bir katalizör olarak hizmet 
göreceğini de belirtmekle yetineceğiz. 

Kıymetli senatörler; 
Malûmunuz olduğu üzere yurdun tüm ala

nının % 50 - 60 ı erozyon tahribine mâruz bu
lunmaktadır. Bu sahanın orman içine isabet 
leden kısmı da bir milyon hektar kadardır. 
Bu tahribi önleme çalışmaları da mekanik te
sisler yanında sahanın ağaçlandırılmasiyle 
mümkün olabilmektedir. Erozyonun tahriple
rine ağaçlandırmanın müsbet tesirlerini şu iki 
misal bütün vuzuhu ile canlandırmaktadır. 

Asırlık hizmetlerinde en küçük bir teres-
sübatla dolmaya mâruz kalmamış istanbul'
daki Belgrat ormanlık sahadaki mütaaddit bent
ler ile yakında inşa edilmiş ve fakat yan dere
leri tamamen çıplak olan ve maalesef bugün 
hizmet görmekten çıkmış olan Damsa Barajını 
en tipik iki misal oîarak vermek isterim. 

Ancak bu Genel Müdürlüğümüze bu hiz
metleri karşılığı 7 milyon lira ödenek verile
bilmekte ve tabiî olarak bununla da orman içi 
isahaîarda hizmet görülmektedir. Halbuki teh
like çanları çalıyor. Kısa zamanda büyük işler 
başarmak sorundayız. Her halükârda aşağı 
havzalarda mekanik tesider inşa eden Dev-
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let Su İşleri ile Toprak - Sunun bu çalışmalarını 
yukarı havzalarda yan derecelerde çalışan 
Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü ile koor-
dine çalışmaları ve programlarını müştereken 
hazırlamalarını ve bilhassa bu yönüne önem 
vererek yardımlarını artırmalarını ilgililerden 
ve Hükümetimizden terihinde mazarrat bulu
nan bir hal olarak telâkki ile istirham edece
ğiz. 

Köy yolları inşası için bulunan kaynak 
formülü mantığımıza yatkın görülmektedir. Bu
luda da tatbiki mümkün olabilir. 

Orman dışı kavaklamalar okaliptüs çalış-
malariyle hızlı büyüyen türler hakkındaki 
gayretlerde; üniversite ile araştırma müesse
seleri ile devam eden münasebetlerin sıkıştırıl
masını bu sahalara da yatırımlar getirilmesini 
yurt gerçekleri olarak ciddî bir hizmet telâkki 
etmekteyiz. 

Değerli senatörler. 
Yurdumuzun 3 kıta arasında düğüm teşkil 

ederek coğrafi yönden kazandığı büyük avan
taj yanında orman serveti ve pazarları bakı
mından da çok müsait bir vasatta bulunduğu
na işaret etmiştik. Ancak uzun yıllar kesme
mek maksadiyle evvelce teessüs etmiş pazar
larımızı terk etmiştik. 

Bu suretle de sadece iç pazarların ihtiya
cını düşünmüş daha doğrusu arzu ettiğimiz 
miktarı pazara getirmiş üretimde ciddî ham
leleri düşünmemiş, miktarı azaltmış, iç pazar 
fiyatlarını yükseltmiş, ekonominin kesin arz 
- talep Kanununun mahkûmiyetine girmiştik. 
Son senelerde bir taraftan hesap sanayii tek
niğinin ilerlemesiyle artıkların kıymetlendiril
mesi imkânlarına kavuşma, bir taraftan da or
mana civar köylünün işgücünü değerlendirme, 
bir yönden de döviz temini gayesine matuf dış 
pazarları ihya gayretleri son bir kaç senede 
yurdumuzda entegre hasep sanayiinin kurul
masını ve süratle inkişafını hızlandırmıştır. 
Murakabesiz devirlerin orman içi bıçkılarını 
ortadan kaldıran 1937 kanuni tedbirlerini mü-
taakip, yurtta hasep sanayii Devletin kereste 
fabrikaları yanında, münferit halde özel te
şebbüsün şeritlerine inhisar etmekte idi. % 
35 - 40 ı bulan artıkların kıymetlendirilmesi 
çok güçtü. Son senelerin teşebbüsleri ile ar
tıkların Inyiiietlendirilmesini hızlandıran lev

ha, lif ve yonga sanayii hasep servetinin de
ğerini çok artırmıştır. Her günün bıçkı sana
yii aleyhine inkişaf eden hasep işleme nisbet-
leri bugün % 69 bıçkı sanayimde % 24, selü
lozda, artanı da yonga ve lif levha sanayiine 
intikal etmiştir. 

Tanzim olunan makro plânlarla bu nisbetin 
% 33 olarak selüloz lehine büyümekte olduğu 
görülmektedir. Makro plânlar bugün eskisinin 
tamamen aksine «Endüse» metodu ile yani tü
ketimden başlıyarak kıymetlendirilme sure
tiyle tanzim olunmaktadır. Hesaplar 5 - 6 mil
yon metrekübün kâğıt sanayiine tahsisini em
retmektedir. 

Her halükârda yurdumuza entegre sanayii 
kurulması zaruridir. Ancak ucuz yakıta sahibo-
lamıyan ve çeşitli baskıların altında bulunan 
yurdumuz tüketicisinin bu ihtiyacının bir ikâ
me maddesiyle karşılanması suretiyle artıkların 
entegre sanayie kaymasını temin etmek de bir 
mecburiyet halindedir. 

Ormandan yapılan nakliyatı mütaakıp küt
le halinde artıkların orman sahasını kapladığı 
ve haliyle terk edildiği devirler artık mazinin 
hâtıraları haline gelmiştir. Nakliyatın müsaidol-
duğu yerler tamamen temizdir ve her artık özel 
surette kıymetlendirilmektedir. 

Aziz arkadaşlarım. 
Devlet Plânlamanın 1969 da teessüsüne im

kân bıraktığı münferit hasep sanayii kuruluşla
rını Makro Plâna uygun görmemekteyiz. Hele 
orman kenarında kurulması bâzı çevrelerce ar
zulanan küçük arar sanayii kuruluşlarını ka
tiyen tasvibetmiyoruz. Daima entegre kuruluş
lara teşvikkâr olmalıyız. 

Her yıl katlama miktarlarda ihtiyacı artan 
SEKA 320 bin metrekübden 1971 de 900 000 
metreküb kapasiteye gelmiştir. 5 milyon metre-
kübü hedef almıştır. Bu hedeflere yaklaşma bi
zi sadece sevindirmektedir, izmit tesislerinin 
yanında Çaycuma, Aksu, Dalaman fabrikaları
nın hizmete girişini Antalya, Kastamonu, Balı
kesir'in kurulmakta oluşunu, 3 kuruluşun da 
planlandığını duymak da ümitlerimizi perçinle
mektedir. 

Devlet eliyle şimdiye kadar kurulmuş 16 ke
reste fabrikasından ayrı 5 bin bıçkı kuruluşu, 
10 kontrplâk tesisi yanında istanbul, Ankara 
ve İzmir'deki amblâj, lif levha ve yonga levha 
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»tesisleriyle; kurulmakta bulunan Kastamonu, 
inegöl, Artvin ve Bolu özel teşebbüs ve kamu 
teşebbüsleri tesislerini zevkle takibetmekteyiz. 

Son senelerde yılda 10 - 12 bin metrekübe 
inhisar eden ihracatın 933 sayılı Kanuna mu
vazi olarak: 

«ihracat için ihracatçı ruhsatnamesi aran-
mıyacaktır» kararı; 6/11976 sayılı Kararname 
ile verilen direktifler; 6/12062 sayılı Kararna
me ile sağlanan vergi iadesi imkânları ihracatı 
büyük çapta teşvik etmiştir. Devlet de direkt 
olarak ihracata başlamıştır. Tomruk ve keres
te olarak 1969 da 30 bin metreküb olan ihracat 
1970 te 180 bin metrekübe varmıştır. Bir de 
Gediz depremine tahsis olunan 80 bin metreküb 
kerestenin pazardan çekilmesi yanında kolera 
vesilesiyle gemilerin yükleme yapmamalarını 
bu sebeple nakliyatın yavaşlaması hallerinin ih
racat piyasasına menfi tesiri nazara alınırsa, 
bu miktarın bir katı olabileceği kanaatimizi 
kuvvetlendirmektedir. 1971 dış piyasa talepleri 
büyük ümitler vermektedir. 

Bu tedbirleriyle Hükümetin mutlaka fayda
lı ve başarılı yolda olduğuna inanıyor ve basa
nlarının devamını temenni ediyoruz. 

Dünya kereste piyasası oldukça istikrarlı
dır. Bizim en büyük pazarımız başta Yunanis
tan olmak üzere, İtalya, Lübnan, israil ve Arap 
memleketleridir. Ortak Pazar sahasında bir ke
reste açlığı hissedilir, seviyeye gelmiştir. Enteg
re sanayiimizi teşvik ve tesis ederek artıkların 
daha fazla kıymetlendirilmesini temin ve yaka
cak maddesi olarak ikâme maddeleri bularak 
hasebi kereste olarak Ortak Pazara şevkimizi 
ve bu pazara sahibolmamızı samimiyetle ilgili
lerinden temenni etmekteyiz. 

Muhterem senatörler, 
En kuvvetli kanun yasama kanunudur. 

Kendisine hiçbir imkân intikâl etmiyen insan-
gücünü de satamazsa tabibata saldırır. En ucuz 
barınak yeri de köylerdir. Daha doğrusu orman 
köyleridir. Bu sebeple, mazinin artığı olarak bu
gün yurdumuzda 8 - 1 1 milyon insanın orman 
içi, kenarı ve civarında yaşadığını görmekteyiz. 
Bunların da hem şahsan, hem de hayvanlariyle 
ormanlara büyük zarar verdikleri de malûmdur. 
3116 ve 6831 sayılı kanunların getirdiği iklim 
ve tatbikatçı Hükümetler polisiye tedbirler ya
nında ekonomik imkânları da getirmişler ise de 
başarılı neticeler elde edilememiştir. 

I Altyapı tesisleri yok, para yok, kredi yok, 
orman var, kazanç yok. işte Türkiye'mizin yü
rek kanâtıcı acısı. 

Bu kütlenin ormana müdahalesini bertaraf 
ettiğimiz anda ona en az on milyar liralık bir 
yatırım yapmış, dekate olarak karşılığını almış 
olacağız. 

Bu görüş içinde kurulmuş olan Orman Köy
lerini Kalkındırma Genel Müdürlüğüne büyük 
ümitlerle bağlanıyoruz. Takibettiğimiz çalışma
larına göre hizmetlerini direkt ve endirekt te
sirleri bakımından 2 katagoride görüyoruz. 

Her çeşit altyapı hizmetleriyle yol, su, elek
trik, okul endirekt, tarla, mer'a, ev, ahır, saman
lık, inşa ve ıslah ile arıcılık, tavukçuluk, el sa
natları gibi yan gelirler sağlamak için kredi te
mini ile direkt yardımlarda bulunma kararları
nı memnuniyetle izliyoruz. Havza esasına göre 
çalışmasını, pilot bölge görüşü ile hizmetleri 
mahdut sahalara teksif etmemelerini, teşkilâtın 
mutlaka organizatör olarak hizmet görmesini, 
kooperatifçiliği teşfik ederken idare elemanla
rını kontrol yönüyle hizmete katmak suretiyle 
istismarcının müdahalesini bertaraf etmelerini 
temenni ediyoruz. 

Temel yatırımların genel bütçeden karşıla
nacağını umuyoruz. 

Direkt yardımlar için, yapılan çalışmalarla 
mer'i kanunun 13 ncü maddesi (A) fıkrasına 
göre kurulmuş olan fonun bu sene programlı ola
rak aktif hale gelebileceğini bekliyoruz. 

Aynı maksatlı benzeri yardımlar için 35 nci 
madde hükmüne göre kurulacak fonun bu yıl 
bütçesine konan 4,5 milyonluk bir Hazine yar
dımı ile başlatılmasını hayırlı bir başlangıç sa
yıyoruz. Müesseselerine minnetlerimizi sunuyo
ruz. 

Döner Sermaye Talimatnamesinin 42 nci 
maddesine göre orman içi ve civarı köylülerine 
inşa edecekleri binalar için dam örtüsü, soba, 
kovan temini için verilen kredilere ait fonun 
bu yıl 20 milyondan 75 milyona çıkarılmış olma
sı karşısında değerli bakanımıza ve ilgililere te
şekkür ediyoruz. Bunlar yanında Ziraat Banka
sından verilebilecek kredilerin bilhasa dikkati-

| nizi çekmek isterim. Bankanın şartı evvel ola
rak gösterdiği ipotek yerine teşebbüsü esas al
masını, esasen değeri pek düşük olan ve tapu 

I kaydı bulunmıyan gayrimenkuller için bir te-
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minat düşünülmemesini bilhassa ve önemle bek
liyor ilgili vatandaşlarımız adına rica ediyo
ruz. 

Yine bu kadro tarafından tesis olunan iş 
kamplarında eğitilen orman içi halkın fasla iş
gücü unsurlarının Devlet sektörü hizmetlerinde 
tercihen çalıştırılmasını da fevkalâde faydalı 
ve mürecceh bir tedbir olarak arz etmek isti
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Orman işletmeciliği arasında mütalâa ettiği

miz yol yapımını, Devletin diğer görevli kadro
su ile işbirliği halinde çalışmaları, müşterek 
programlar yapılmasını yarak bir tedbir olarak 
görüyor, gösterişsiz, büyük hizmetler yapmakta 
olduklarını, 4 900 orman içi köyünün yoldan 
faydalandırıldığını 50 bin kilometre civarında 
yol yapıldığını takdirde ifadeden kendimizi ala
mıyoruz. Yola mücavir köylerin şebekeye bağ
lanması amaciyle kılçık yolların da inşa sıra
sında programlanarak tahakkuk ettirilmesini de 
müspet ve faydalı bir teşebbüs sayıyoruz. Sa
ha çalışmaları prensibi dolayısiyle havai nakli
yatın taşıma çalışmalarındaki iştiraki nisbeti-
nin artırılmasını bilhassa temenni ediyoruz. 

Orman yangınları ile mücadelede haberleş
medeki başarılan yanında, taşımada da sürat 
ve kolaylık imkânları aramalarını hava. nakliyatı 
tedbirlerini düşünmelerini temenni etmekteyiz. 

Muhterem senatörler. 
Bugün Orman Genel Müdürlüğü hükmî şah

siyeti adına görüştüğümüz, fiilî halde bakanlı
ğın umum müdürlükleri ile beraber bütün hiz
metlerini karşılıyan 158 milyonluk katma bütçe 
yanında 800 küsur milyonluk bir döner serma
yesi de mevcuttur. Bakanlık Kuruluş Kanunu
nun kabulü ile: 

Orman Ürünleri Genel Müdürlüğünün 440 
sayılı Kanun hükümlerine göre çalışacak bir 
Kamu iktisadi Teşebbüsü haline getirilmesi; 
Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlü
ğünün özel fonlarla çalışan bir kurum haline 
gelmesi, Orman işletmesi Genel Müdürlüğünün 
de döner sermayeli bir Devlet kuruluşu duru
muna geçmesi, fikri bize de cazip ve zaruri bir 
tedbir olarak görülmektedir. 

Senatomuzun çok muhterem divanı ve de
ğerli arkadaşlarım, 
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Gerek çalışma sahası, gerek hizmetlerinin 
özelliği ile şok yaygın ve çok detaylı bir hizmet 
tablosu arz eden Orman Bakanlığımızın sabır
lı, gayretli, iddialı tatbikatçılarına bütçelerinin 
başarılı olmasını, Yüce Milletimize de hayırlı 
olmasını hepiniz adına tekrar tekrar diler, say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cahit Ortaç. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Gruplar 
bitti mi efendim? 

BAŞKAN — Şahıslar adına başladı efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Grup 
adına söz istiyorum ikindi kez. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ortaç. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, Sayın Bakan ve çok değerli 
Bakanlık erkânı, 

Tek taraflı ve tutucu görüşlere bağlı şiddet-
çi tatbikatını, bütün dolgusu ile yürüterek or
manlara, orman köylüsüne ağıra mal olan es
ki ormancılık politikasından miras kalan önem
li ıstıraplar, hâlâ hepimizi meşgul etmektedir. 

Ormanların korunması, orman köylülerinin 
kalkmdınlmaları ve yeni orman alanları kaza
nılması gibi, ormancılık devamlılık prensibinin, 
tahakkukunu sağlıyacak olan ve millî hüviyeti 
ile apaçık bir düzen getiren, Anayasamızın 131 
nci maddesinin temellenmesi, yaşama ve kökleş
mesi ile, gelecek kuşaklara emanet edilebilmesi 
için, bu miras ıstıraplarının, mutlak surette hal
li gerekmektedir. 

Herkesin kendi anlayışına göre ifade ettiği, 
bu miras ormancılık ıstırapları, döne dolaşa, 
hepimizin benimsediği, bir genel terimde, anla
mım bulmuş oluyor. 

Bu terim halk - orman ilişkileridir. 
Bu slogan, ne kadar dolgulu ve şümullü, ne 

kadar önemli ve değerli ise; o kadar da uyuş
turucu, unutturucu, dolayısiyle, yine şiddet or
mancılığına, sinsi sinsi hizmet edici vasfını giz-
liyememektedir. 

Bunlar, tarım - orman dengesi, makilikler, 
orman ürünleri ve sanayii, ihracat, kooperatif
leşmeler, işletme, araştırma, ağaçlama ve saire 
gibi konular içine almaktadır. Ormancılık yö
netimi, bunların hepsini karşımıza, birer heyu
la gibi çıkarmaktadır. Halledilmeleri, uzun va
deli, geniş imkân ve hazırlıklar talebettiği ile-
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ri sürülen bu konuların edebiyatı, en as yirmi 
yıldır yapılmakta, fakat zaman ve devirler geç
mesine rağmen, ortaya iç açıcı bir sonuç geti
rilememektedir. 

Aslında, kesin olarak belirmiştir ki, bunun 
tek sebebi, ormancılık bünyesindeki, kısırlasmış 
zihniyette ve bilhassa bu zihniyeti mağlûbetme-
si gereken yönetimin, bütün bu geçen zaman 
içindeki çabalarında, meseleyi hafife almasında 
ve kendi devresinden sonrakine, aynı ile emanet 
etmesindedir. Bu kötü bir alışkanlıktır, vazge
çilmesi lâzımdır. Bu kötü mirastan, konuları tek 
tek ele alarak, bir yönetim devresinde, kurtul
mak iktiza eder. 

Sormakta kendimizde hak buluyoruz. 
Bir yönetim devresinde, makiliklerin köylü

ye tevzii ve zirai ekonomiye açılmasmdaki müş
küller ve mâzaretler nelerdir? Anayasa mı mü
sait değil, kanun mu engel, bu sahalar tesbit 
mi edilmemiş; değil, köy kooperatifleri kurmak 
için kanun mu yok, orman kanunlarında, köy 
kalkınması ve tercihan kooperatifleri tanımak 
mı yok, orman kanunundaki, orman köylüsünün 
hakkı olan 300 milyon tutarlı, finansman kay
nağı mı yok?... Bu paralar, İşletmeler Grenel 
Müdürlüğünce, niçin Orman Köylerini Kalkın
dırma Genel Müdürlüğüne aktarılmamaktadır. 
Hangi mazeret var? Orman gelirlerinden, Mali
yeye ve belediyelere giden paralar, doğrudan 
doğruya, orman köylüsünün hakkıdır. Özel ida
reler ve belediyelerin şehirlere akıttığı veya 
cari masraflarına ayırdığı bu yükü, orman köy
lülerinin nâearlığı ve ormanların tahribi sonu
cuna bağlamaya kimin hakkı var? Orman köy
lüleri, hepimizin malûmu olan tabloları ile, 
hakkı olmıyan düzeylere yardıma, ne kadar za
man daha mecbur tutulacak? 

Bunlarda mı uzun vadeli, işlerdir?.. 
Bunlar sadece, edebiyatı yapılan ve fakat 

her bütçe geçişinden sonra unutulan şeyler... 
Orman köylüsünün itimadını derinliğine ka

zanmış olan bir cemiyetin, bâzı şubelerinin, he
pimizin elinde bulunan beyannamelerindeki şu 
iki cümle dikkati çekiyor.. 

1. Orman suçlarına af istiyoruz. 
2. Orman Köylerini Kalkındırma Genel Mü

dürlüğüne para istiyoruz. 
Bunlar doğrudan doğruya, orman politika

sının ve yüksek yönetiminin en tabiî görevleri 
ve konularıdır. 

I Dünya âmme idareleri, halkla ilişkiler ko
nusunu, hiç de ormancılık yönetiminin anla
dığı mânada, tarif ve tavsif etmiyor. 

Orman köyü kalkınmasında, pratik açıdan, 
köy potansiyelinii, zaman içinde harekete geçi
ren (bir faaliyet, ekonomik bir halkla ilişkidir. 
Halkın ve insanın davranışlarını tesbit eden, 
uygulamaların noksan yahut yanlış anlayışla
rın doğurduğu ıstırapları gidermek, genel 
yönetim kararlarının başarısını sağlamaya yar-

I idımcı olmak ve bunları (bir plân içinde derle-
I inek toparlamak ve tevcih etmek, halkla ilişki

lerdir. 
Ne kadar yazık ki, orman köyü kalkınma

sını sağlıyacağını beklediğimiz Orköy Genel 
I Müdürlüğünün temellerinde, dünya ilim âle-
I minin kabul ettiği ve bütün (birimlerin tatlbik 

ettiği bu tarz bir halk ilişkisi, yerini almamış
tır. Bu kanalda, Orman Bakanlığının ıdikkati 
içine, bu önemli temenniyi getirmek görevimiz 
olmaktadır. 

Köye uzun vadeli envanter gidecek, Iköye 
dağınık projeler gidecek, köye ceza güdecek, 
misafir heyetler gidecek. Doğrusu hayret edi
lecek iş bu. 

Fakat köye; senin derdin nedir, hangi ka
nun ve usulleri bilmiyorsun, bilgi ve eğitim 
ihtiyacın nedir, Ankara yollarında masraf yap
mana ve idare ile olan işin için adam arama
na ihtiyaç yok, buraya biz geldik, bize sor, 
ıbiz araştıralım, biz cevaplıyahm, biz halkla 
ilişkileriz, köy ekipleriyiz, size yol gösterelim, 
diyecek bir adım atılmıyacak, hem de bu adım 
atıîmayış, halkla en çok ilişki ve ıstırabı olan 
ibir genel müdürlükte olacak.. Bu nasıl iş? 

Bu genel müdürlüğün ıbir yıllık çahışmala-
rını dikkatle izliyor, biliyor ve takdir ediyoruz. 

Bu konuda, geçen sene olduğu gibi, bu se-
neki bütçe münasebeti ile de, ormancılık halk
la ilişkiler deryasının bu ilmî tarafını da, te-
mellendirme'sini, Orman Bakanlığından tekrar 
temenni etmek, yerinde bir hareket olur. 

Orman Bakanlığından başka şeyler de isti
yoruz. 

Bunların başında, halen faaliyet halinde 
olan, Orman Köylerini Kalkındırma koope
ratiflerinin, hemen ele alınması, teşvik ve teç
hiz edilmeleridir. Kredi uygulamaları, oyala
yıcı çapta kırtasiyecilikler içinde, kooperatif-
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leri bezdirmektedir. Bu işlerin süratlendirilme-
si lâzımidır. Ziraat Bankasının kredi uygula
ma sistemi, orman köyleri kooperatiflerine ıs-
îtrrap vericidir. 

Muhterem senatörler; 
(Orman konusunda yine üzgünüz. Ama çok 

merhale alınmıştır ve alınacaktır da. Bunun 
için de ümitsiz değiliz. 

Adımların çok ağırlığından, yalpalamalar
dan, tutucu ve geri zihniyete, çok fazla itibar
dan dolayı, gecikmelerden yakınıyoruz. 

Doğruluğu ortaya konulmuş işlerin geniş
letilmesi yerine, durdurulması, dağıtılması, 
dolayıisiyle, bir nesil, bir devir geçirilerek Ana
yasa düzeninin sarsılması sonucu tehlikesine 
işarette fayda buluyoruz. 

Şüphesiz ki ormancılık gençleştikçe, teç
hiz edilerek, anlayış gördükçe, dinamik idare
ciler işjbaşına geldikçe, elbette ki ilerlemeler 
mümkün oluyor. Bu hareketlerden derinliğine 
memnunuz. Çağımız (ormancılığına uygun ola
rak yapılan hamlelerin hepsi birbirinden de
ğerlidir. Ormancılığın ibuigüne ulaşımasında 
(büyük fedakârlıklar yapan köylümüzden, or
mancımıza kadar, herkes gönül, kalb ve işbir
liği, düşünce ve emek birliği için can atmak
ladır. Bu kanallarda gelecek her teklifi des
teklemek, her adıma yardımcı olmak, elbette 
ki hepimizin görevidir. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ortaç. 
İSaym Salim Hazerdağlı yok. Sayın Fikret 

Gündoğan C. H. P. adına buyurun. 
C. H. P. GRTJPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; yüksek huzurunuzu bir muayyen 
maksat için işgal ,ediyorum. Biraz önce burada 
A. P. Grupu adına konuşan sayın arkadaşım 
isa Bingöl hakikaten çok istifade verici bir ko
nuşma yaptılar. Ama gördüm ki Sayın isa Bin
göl tabiî orman mensubu olduğu parti ve ikti
darın, orman konularında, başka konularda ol
duğu gibi hiçbir devrimci atılımın öncüsü ol
mak niyetinde değiller ve çoktan beri tecrübe 
edilmesine rağmen bugünkü sonucuna ulaşılan 
gidişi devam ettirmeden öteye bir yeni düşün
celeri yok. Oysa orman konusıuz, orman soru
numuz bunca tecrübeden sonra büyük atılımları, 
devrimci atılımları gerektiren bir sorun olarak 

karşımızda duruyor. Nitekim bunun böyle oldu
ğuna bizim önderliğimizle geçen sene yapılan 
Anayasa değişikliği büyük bir kanıt teşkil et
miştir. Biz ormanda yeni bir düzen kurulma
sını önermişizdir ve çoğunlukta bulunan A. P. 
grupunu veya iktidarını, başka bir konuda ıs
rarlı oldukları bir konuda karşılık vermek su
retiyle ormanla bir devrimci düzeni getirmenin 
yolunu bulımuşuzdur. Muhalefette olmamıza 
rağmen böyle olmuştur. O da şu : Ormanda in
sanca bir düzen kurulmasını, Anayasa maddesi 
olan 131 nci maddeye geçirmişizdir. Ama ne ya-
z'jk ki o günden bu güne A. P. iktidarının or
man sorunu ile mesul bakanlığı ya da hükümeti 
Anayasada açık hüküm halinde devrimci bir 
yenilik kalıbı halinde oluşagelımiş hükmü uygu
lamak tasavvurunda ve kararında olmadığını 
göstermiştir, ve şimdi burada haklı olarak bir 
yıl?, yakın zamandır, Anayasada yapılan bu de
ğişikliğin doğrultusunda ne gibi bir adım atıl
dığını sormak hakkımızdır. Hiç şüphe yok he
pimiz bilirsiniz ve biz de tabiî gezdiğimiz yerler
de öğreniyoruz, böyle bir iktidarın, bu iktidarın 
böyle devrimci bir düzen kurmaya, yeni bir dü
zen kurmaya tevessül etmiyeceği belli. 

Ormanda devrimci düzenin kurulması o ka
dar lüzumlu ki, bütün çabalar, yeni bir düze
nin kurulmasına tevessül etmiyecek olan A. P. 
iktidarından hiç olmazsa bugünkü düzen içinde 
bâzı iyileştirmeler istemek için buraya geldim. 
Ormanla insan ilişkilerinde önemli unsur, hiç 
şüphe yok ki nüfus baskısı. Orman içinde veya 
civarında yaşıyan insanların hayat düzeyleri 
sorunudur. Nüfus baskısı gittikçe orman içinde 
ve civarında yaşıyan köylülerin hayat düzeyle
rini düşürmektedir. İstatistikler bunu gösteri
yor. Daha ileri giderek söylıiyebilirim, verem 
tarama sonuçlarından öğrendiğimize göre orman 
içinde yaşıyan insanlarla ovalarda yaşıyan in
sanlar arasında vereme tutulma veya o hasta
lığa musabolmuş olanların oranı % 3 gibi bir 
yükseklik arz ediyor. Demek ki burada bir ge
çim baskısı, iktisadi baskı bir sıkıntı var. Nü
fus % 2,6 kadar artıyor. Buna mukabil Sayın 
isa Bingöl'ün söylediği gibi bugüne kadar bü
tün çabalara rağmen, % 17 gibi bir yeniden or
man kazanma olanağı karşısında bu % 2,6 nü
fus artışının 11 milyonluk orman nüfusuna yan
sıması ve bunların arasındaki oran bizi bu bas
kıyı kabule zorlar. 
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Ne yapmalıdır? Bu düzen içinde çok az şey 
yapılabilir ama yine de yapılabilecek bâzı şey
ler vardır. Önce orman olan saha ile olmıyan 
saha arasındaki çakışmayı, çekişmeyi, çatışma
yı her halde, muhakkak bir sağlam kıstas ile 
ayırmak lâzım. Şöyle ki, bugün ağaç bulunan 
yerlerdir demeğe gelen Orman Kanunu madde
leri vardır fakat yine isa Bingöl'ün dediği gibi 
Türkiye'de ormanla orman olmıyan yer arasın
da ayırım kesinlikle belirtilemenıiş ve bu ame
liyeler Mtirilememiştir. 

Bugün Türkiye 1de 1943 de yapılmış orman 
tahdit haritalarına karşı 1957 kanunu ile veri
len haklara dayanıatfak açılmış tahdit iptali dâ
vaları hâlâ süregelmektedir. 1957 - 1971. 14 yıl
dır süregelen dâvalar orman ve orman olmıyan 
yerin ayrılmasını henüz kuvveden fiile çıkara-
mıyaoak kadar sür git bir bozuk düzen numu
neyidir. Yine bunun gibi orman paylarının dağı
tımında gayet eski, sakîm usuller hâkimdir. 
Hangi köyün ne miktar makta alabileceğini, or
man Kanunu belli maddeleriyle saptamış olma
sına rağmen, tatbikatta bu maktaların verilme
sinde ekonomik faktör rol oynamaz, ekseriya 
oy faktörü rol oynar. Bir zaman bir köyün se
çim sahası diye ya da maktaı diye gösterilen 
yerler oy sebebiyle veya başka sebeplerle bir 
de bakarsınız başka bir zaman, başka bir köye 
tahsis edilmiştir ve köyler arasında durmıyan, 
dinlenmiyen ihtilâflar süregelmektedir. Ankara 
yollarında sürünen insanlardan bahseden, ben
den evvel konuşan değerli arkadaşım haklıdır. 
Orman köylüleri kendilerinin orman sahalarının 
bölüşülmesinde ekonomik kıstasların nazarı iti 
bara alınmadığından şikâyetçidirler. Dinmez 
bir şikâyettir. Halbuki, birçok defa orman köy
lerinin nüfusu, kesilen ağaç tonajı ve buna 
göre de istifade miktarı hesaplanarak orman 
köyleri arasındaki taksimin iktisadi kriterlere 
göre yapılması mümkündür. Hele ormanla zi
raat yerlerinde insan başına düşen gayrisâfi 
millî hâsıla hesabedilerek, orman paylarının 
iileşilmesinde büyük yarar ve çıkar vardır. 
Bu dahi iyi yürütülememekte ve ihtilâflar bü
yüyüp gitmektedir. 

Orman içinde hayat düzeyini zorlaştıran 
başka "bir unsur bugünkü düzende bir soygun 
düzeninin sürüp gitmesidir. Orman içinde, or
man mahsullerini alan aracılar köylüyü daha 

istihsalden önce borçlandırmak suretiyle dile
diği fiyatla orman mahsulü alabilmekte fakat 
çok yüksek fiyatla tüketiciye intikal ettirmek
tedir. 

Binaenaleyh, bugünkü düzen içinde dahi or
man içi köylerinde yaşıyanların ıztırapları son
suzdur. Orman soygunculuğu, ormanın zaruret 
yüzünden kesilmesinden öteye tahribat yapar. 
Çünkü ormanı asıl soyan, kesen, yokeden köy
lü değildir. Onu kesmeye, soymaya, yok etme
ye sevkeden soygun düzenidir. Çünkü, orman 
köylüsü Ziraat Bankası kredisiinden ya da teş
kilâtlanmış krediden mahrumdur. Teşkilâtlan
mamış krediden yararlanabilir orman köylüsü. 
Teşkilâtlanmamış kredilerin sahipleri ise orman 
ürünlerinin aracılarıdır. O itibarla köylüler, or
man köylüleri orman ürünleri satıcılarına açık 
bonolar vererek peşin paralar almakta, o ara
cılar da o bonoları hem fiyat bakımından hem 
de verdikleri para miktarı bakımından diledi
ği gibi doldurmakta ve köylüyü soymaktadır. 
Bir kredi düzeni kurulup köylünün soyulması
na mâni olmak mümkün iken, bugünkü düzen
de bu dahi yapılmamakta ve köylü biraz evvel 
arz ettiğim gibi soyulmaktadır. 

I Meselâ bizim iş Kanunu müzakere edildiği 
sırada bir teklifimiz olmuştu. Ormanla ilgili 
kişiler - sonra Orman Bakanlığı oldu, o zaman 
Orman Umum Müdürlüğü vardı - ilgilenmedi
ler. Şimdi baktım çok küçük bir cümle içinde 
Sayın Bingöl de bizim teklifimizi benimsemiş. 
Halbuki bu C. H. P. nin teklifidir. Orman 
içinde artan nüfusun baskısını kaldırmanın 
pratik ve finansmanı ucuz yolu, orman içinde 
yaşadığı belli olan köylüye, özellikle sanayi 
sektöründe öncelikle iş vermek bir çıkar yol
dur. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Bu 
Adalet Partisinin seçim beyannamesinde var
dır. 

FİKRET GÜNDO&AN (Devamla) — Bu 
eninde sonunda varacağınız noktadır. Nitekim 
kendisinin ağzından partiyi ilzam eden konuş
masında duydum ama çok çekingen bir cümle 
idi, «Devlet sektöründe öncelik» filân diye böy
le hızlıca geçtiler; halbuki biz bunu bir takrir 
halinde öncelikle iş verilmesi şartiyle orman 
içinde nüfus baskısının orman tahrMni önle
yici, oldukça finansmanı ucuz olan bir yön-
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tem olarak, teklif etmiştik. Bunu da ele almak 
mümkündür. Bundan başka orman içi köylü
süne Orman idaresi tarafından verilen ücret 
ciddî olarak düşüktür ve orman içi köylüsünün 
hayat seviyesini bugünkü düzeyde bırakmaya 
sebebolmaktadır. Bir başka husus vardır M, 
mutlaka ele alınması şarttır. Türkiye'de orman 
ürünü istihsali diye bir metot, bir plân bir 
program yoktur. Genel Orman Kanunu içinde 
orman bölge şeflerinin kendi imkânları dâhi
linde yapabildikleri ilkel üretimden ileriye il
kel bir üretim metodu ve istifade metodu yok
tur. Sayın Bingöl bunu burada mensubolduğu 
partisi iktidarda olduğu için sadece bilimsel 
bir öneri olarak ortaya sürdü. Halbuki bu iş 
doğrudan doğruya bir iktidarın orman içi ürü
nü istihsalinde orman ürünleri istihsalinde bir 
Ipâna ve programa, müessir bir istihsal biçimi
ne mâlik olmaması olarak nitelenmelidir ve or
taya konmalıdır. Ozahara isimli Uzak Şarklı 
bilginin verdiği raporun aldatmaca veya haki
kat olduğu bu kürsülerde münakaşa edilmeli. 
En az Orman Bakanlığı tarafından kamu oyu
na duyurulmalıdır. Ozahara'mn dediği gibi, or
man varlığı bol bir ülke miyiz, yoksa bundan 
evvel Şimal Avrupa ormancılarının telkin et
tikleri gibi kıt ve yarından tezi yok oölleşecek 
bir ülkedemiyiz? Bunu gerçek olarak bilmemiz 
gerekir. 

BAŞKAN — tki dakikanız kaldı Sayın Gün-
doğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet 
efendim, hay hay. 

Bu itibarla orman sorunlarına bugünkü ik
tidarın tutucu gözüyle baktığınız, bugünkü 
şartlar içinde dahi yapılması mümkün olanı 
yapmıyan bir Orman Bakanlığı karşısında en 
doğru olarak önereceğiniz şey, derhal biraz ev
vel arz ettiğim gibi, Anayasa doğrultusunda 
yeni bir orman düzeni kurmaktır. Ama olmazsa, 
biraz evvel arz ettiğimiz hususlarda, bu Bakan
lıktan gayret istemektir. Sanmıyoruz ki, daha 
ileri gidebils'inler, çünkü Adalet Partisinin eko
nomik politikası yoktur, ama bir politika eko
nomisi vardır, orman da politika ekonomisinin 
finansman kaynaklarından biridir, ya işlerine 
geldiği zaman oy için bunu işletirler, gelmezse 
ala halini terkederler ve cebeli mubahadan daha 
da kötü kullanılır. 

ıSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Sayın Baş

kan, Sayın Gündoğan beni teşhis ederek bir 
beyanda bulndular. iş Kanununda, ifade ettik
leri hâdise, kendilerinin beyanda bulunduğu 
gibi değildir, istirham ediyorum 1 - 2 dakika 
ile izah etmeme müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Ne yönden söz istemeye mec
bur oldunuz lütfen açıklayınız. 

İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Efendim 
931 sayılı Kanunda mevzu, orman tali yolla
rının iş Kanununun hükümlerine alınması alın
maması hususu idi. 

BAŞKAN — Buyurun 1 - 2 dakikaya mün
hasır olmak üzere, cevabınızı verin efendim. 

İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 3 sene kadar evvel
di zannediyorum, 931 sayılı İş Kaunu burada 
müzakere edilir iken orman, tali yollarının. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ben 
işçi dedim, işçi.. 

İSA HİSAN BİNGÖL (Devamla) — Lütfe
derseniz siz burada konuştunuz, ben de mak
sadımı arz edeyim, tashihini yapmak istiyo
rum. Orman tali yollarının, tarım çalışmaları 
sekinde mütalâa edilmesi gerektiğini ve burada 
çalışmış olan işçinin, köylünün lüzumsuz bir 
angaryanın içine girebileceğini, bunda kendi
sine işveren idarenin de büyük mükellefiyetler 
içinde bulunacağını beyan etmiş, kendilerinin 
arasında 25 sene ömür tüektmiş bulunduğumu
zu ifade etmek suretiyle, bizim beyanlarımıza 
itimadetmelerini bunların bir kuruluş sahibi 
olmadıklarını, sendikaları bulunmadığım, bu 
mevzuu gelip buralarda takibetmek imkânın
dan mahrum bulunduklarını, ifade ederek or
man tali yollarının da istisna olarak kanun 
hükmüne girmesini bendeniz iddia etmiş, tak
rir ile getirmiştim. Kendileri de bunun aksinde 
«bu köylüyü bu kütleyi niçin sahipsiz bırakı
yorsunuz, niçin iş Kanunu hükümleri içine ge
tirmiyorsunuz» diye mevzuu burada müdafaa 
etmişlerdi ve hatırladığıma göre - şahsi ve süb
jektif görüşümü ifade ediyorum - kendileri de bu 
takrire sonradan iltihak etmişlerdir, müdafaa
larına rağmen. Çünkü biz, hakikaten yanında 
beraber çalıştığımız kütle ile, onların dertleri
ni yakından tanıdık. Bugün orman mühendisin
den başka yüksek tahsil yapmış birisi köye git-

— 97 — 



O. Senatosu B : 34 1 . 2 . 1971 O : 3 
memiştir, yoktur. Ama orman mühendisleri 
dağda, bağıda bunlarla haşir neşir olmuştur, on
ların dertlerini biliyor. Biz bu fikriyat içinde 
iş Kanunu hükümlerine göre bunlara yeniden 
hir mükellefiyet, sonunda alamıyacağı bir prim 
ödeme mecburiyetinin içine sokulmamasını, bu
günkü yaşadığımız devir içinde iddia etmişiz
dir. Ama yarın tümünü birden iş Kanunu ile 
Sigorta içine getirdiğimiz takdirde bunlar da 
belki bundan istifade edebilirlerdi. 20 gün ça
lışacak orman tali yolunda, falan köyde yolu 
Tbırakacak gidecek, bir daha da oraya gelmesi 
mümkün olamıyacak. Bugün orman işçisi, ta
rım işçisi, istihsal ve nakliyatta çalışanlar bu 
konuya dahil değildirler. Biz de böyle bir mev
zua dâhil olmıyacakları konusu içinde yalnız 
yollarda çalışmış olmaları bakımından, bir mü
kellefiyete tabi tutulmamalarmı iddia etmiş, 
Heyeti Umumiyeyi o zaman bu fikrimize imale 
etmiş ve kendilerinin tasviplerini almış idik. Ben 
kendileriyle bu konuda mutabık değildim. Tav
zih ederim. 

(Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN" — Teşekkür ederim. Sayın Nahit 
Altan? Yok. Sayın Faik Atayurt, buyurun 
efendim. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sa
yın Başkan, çok sayın üyeler, muhterem Orman 
Bakanı ve Orman Bakanlığının vazifeşinas, 
mümtaz en küçük kademesinden en üst kademe
sine kadar çalışan bütün mensuplara dürüst, 
ahlâklı, vatanperver meslektaşlarımı hürmet ve 
saygı ile selâmlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, eski ve müzminleşmiş 
bir orman dâvası memleketimizde hüküm sür
mektedir. Bu dâva henüz halledilmiş değildir. 
Ancak, halledilebilmesi için alınması icabeden 
tedbirler bakımından bâzı hazırlıkların mevcu-
dolduğu müşahede edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, orman dâvası yalnız 
bir dâva değil, büyük dâvaların toplandığı 
millî dâvalar manzumesi olarak ortada durmak
tadır ve bu dâva millî savunma dâvalarımız gi
bi, millî eğitim dâvalarımız gibi, tamamen par
tiler üstü bir dâva olarak karakterize edilmek 
iktiza eder. Onu, bayağı ve âdi politika konu
ları olmaktan çıkarmak bu memleketin menfa
atine ve bu vatanın nefine olacaktır. Onu gün

lük politikaların esiri olarak mütalâa edenler, 
er -geç hüsrana mâruz kalacaklardır. 

Dâvanın halimdeki gecikmelerin, meseleyi 
çözümlemede bâzı zorluklarla karşılaşacağı da 
tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar, orman konusu ve or
man dâvası ile bütün milletçe ilgili bulunmamıza 
rağmen, onunla en fazla alâkadar olan orman 
içinde ve kenarında yaşıyan vatandaşlarımızdır. 
Bunların sosyal, ekonomik ve kütürel durum
ları, vatanımızda yaşıyan diğer yurttaşlarımıza 
nisbetle daha dûn seviyelerde ve mevkilerde 
kalmış bulunmaktadır. Buralarda dağınık ve 
gelişigüzel iskân şartlan, pirimitif bir ekonomi, 
zayıf bir ormancılık tekniği ve başı boş bir hay
vancılık hüküm sürmekte ve ziraat bakımından 
da çok iptidai, geleneksel ziraat şartları hâ
kim bulunmaktadır. Şartlar elverdiği nisbette 
meyvecilik ve sebzeciliğe doğru yönelen cihetler 
varsa da verimsizdir. Küçük el sanatları inki
şaf etmemiştir. Velhâsıl ekonomik, sosyal, kül
türel pek çok meseleler bu vatandaşlarımızın 
burada kalkınmaları için kâfi imkân ve şartları 
hazırlamamış bulunmaktadır. 

Bu itibarladır ki, orman dâvasının hallinde 
bu orman içi ve kenarındaki köylülerin kalkm-
dırılmaları gerekmektedir ve bunun içinde, mün
hasıran orman kaynaklarının bir vasıta olarak 
kallanılması kâfi olmıyacaktır. Bütün Devlet 
imkânlarının ve kaynaklarının öncelikle ve ive
dilikle bu mmtakaya teksifi şart ve lâzımgelmek-
tedir. 

Ancak, ormancılık bu vatandaşlarımızın ge
lişmeleri ve kalkınmaları için sadece uhdesine 
düzecek kadar bir imkâna sahip bulunmaktadır. 
Ondan daha ilerisini ormancılıktan ve orman 
sahasından beklemek mümkün ve kabil olma
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimiz orman
ların tabiî intişar sabaları bakımmdan çok elve
rişli bir yetişme muhiti içerisinde bulunmamak
tadır. Bilâkis, onu sınırlayıcı faktörler daha 
fazla kendisini hissettirmektedir. 

Bu itibarladır ki, memleketimiz haddi zatın
da ormanca fakir bir ülke bulunmaktadır. Ağaç 
türleri itibariyle mütaaddit olsa da hektardaki 
servet cari büyüme, ağaçların sağlık durumu, 
kuruluş şartları bunu göstermektedir ve aynı 
zamanda ormancılık meselelerinin kavranmasın-
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da ve ormancılık dâvalarının görülmesinde, te
lâkki edilmesinde de çok değişik farklı anlayış
lar vardır ve bu farklılıklar da orman tahribi 
için zaman zaman müsait ve elverişli vasatlar 
temin etmektedir. 

Hektar olarak âmenejman metotlanndaki ge
lişmeler neticesinde saha bakımından Türkiye'de 
orman varlığının 10,5 milyon hektardan 18,5 mil
yon hektara kadar yükseltildiği bir vakıadır. 
Fakat bütün bu sahaları ağaçla kaplı, verimli, 
prodüktif, normal kuruluş bünyesini haiz orman
lar olarak kabul ve telâkki etmemize imkân 
yoktur. Sahanın % 65 i yeniden ağaçlandırıl
maya, bu husus suni tensire, imar, ıslah ve 
ihyaya muhtaçtır. 

Bu itibarla, Devlet Plânlama Teşkilâtının ve 
bâzı Devlet örgütlerinin ormanlardan büyük 
miktarlarda hasılat ve meblâğ elde edilmek su
reti ile bir finansman kaynağı yaratılması zihni
yeti seklindeki görüşler kanaatimce tutarlı bu
lunmamaktadır. Bilâkis Türkiye'deki orman
ların normal kuruluş bünyesine kavuşturulması 
ve tabiî sınırlardaki ormanların geliştirilmesi 
bakımından ormanlardan elde edilecek hasılata 
inzimamen buralardaki imar, ihya yeni ağaçlan
dırmalar için daha fazla miktarda mezlâğın tek
rar ormanlık sahalara yatırılması zarureti aşi
kârdır. Çünkü, Türkiye'deki iktisadi şartlar 
tarıma bağlı ve tarım da toprak erozyonunun ve 
rutubetinin muhafazasına ve emniyetine bağlı 
kalacaktır ki; bu durum muvacehesinde şüp
hesiz zirai potansiyelin harekete geçirilmesinde 
ve ondan faydalanılmasmda, onun sigorta edil
mesinde belli bir orman varlığının mutlak su
rette muhafaza edilmesi şarttır ve lâzımdır. Bu 
oran % 65 nisbetindedir. Gelişmiş ülkelerde te
sadüf edilmiyen veya pek az tesadüf edilen bo
zuk baltalık, koruluk baltalık, bozuk koru sa
halarının normal koru ormanları haline getiril
mesi için oldukça uzun bir zaman geçirilmesi 
gerekmektedir. Bunun yanında gelişmiş ve nor
mal işletme şartlarının tatbik edilebileceği bir 
orman sahasında ise şüphesiz bir kısım verim 
elde edilecektir 

BAŞKAN — Faik Bey 2 dakikanız var efen
dim. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Devamla) — 
Ormancılığın, yetiştirilmesinden istihsaline ka
dar geçecek olan safhalarında şüphesiz büyük 
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T meblâğlar sarf etmek sureti ile orman içi ve 
kenarındaki köylü vatandaşlarımızın ormancılı
ğın çeşitli faaliyet dallarında çalıştırılmak sureti 
ile onlara iş temini meselesi istihdam hacmi ba
kımından olumlu tesirler yaratacaktır. Keza 
ormancılığın enfrastrüktür tesislerinin köy ihti
yaçlarına cevap verecek bir şekilde inkişaf etti
rilmiş olması da onların ekonomik, sosyal veya 
kültürel gelişmelerinde.yardımcı olacaktır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Orta - Anadolu 
mıntakası tamamen ormansız olduğu için bura
daki ziraatin tabiat şartlarına uzun boylu bağlı 
kalarak, tarımın verimsiz bir hale düşmemesi ve 
bu rizikoların bertaraf edilebilmesi için burada 
iyi etütler yapılmak suretiyle koruyucu orman 
şeritleri ihdası suretiyle memleket ikliminde 
rüzgârın kurutucu tesirlerinin bertaraf edilme
si, erozyonun önlenmesi ve yaz kuraklıklarının 
nisbeten bertaraf edilmesi ve böylece zirai ve
rimde de bir yüksek hasılat elde edilmek imkân
ları mevcuttur. Bu bapta yapılmış olan araştır
malar bunu dikte etmektedir. Orta - Anadolu 
için, bilhassa hububat ziraati bakımından bunun 
önemine yüksek dikkat ve alâkalarını çekmek 
isterim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bir kısım arka
daşlarımız kesin makta münasebetlerinde ve 
istihsalde gayet ilkel metotların uygulan
dığı gibi noktai nazarları dermeyan etmiş bu
lunmaktadırlar Şunu sarahatle ifade edebilirim 
ki; 1857 den bu yana Türkiye'mizde Devlet teş-
kiâtı içerisinde plânlı, düzenli, intizamlı çalışan 
bir müessese mevcut ise bunun da orman teşki
lâtları olduğunu burada ciddiyetle ve belcelere 
dava^arak bilimsel "^akımdan daima isnat etmek 
mümkündür. Çünkü, ormancı plânlı ve düzenli 
çalınmak mecburiyetindedir ve onun kültürel 
icanlara uymm davranışları ve roüsaddak ama-
nejman plânîarma göre muamele yapması zaru
reti tabiîdir, kanun icabıdır ve bu kanunlar 
gerek Cumhuriyetten önceki mevzuatta ve 
gerekse Cumhuriyetimizin ilânından bu yana seri 
şekilde tedvin edilmiş bütün kanunlarda mevcut
tur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Devamla) — 
A. P. olarak şu noktayı da sarahaten beyan ve 
ifade etmek mecburiyetindeyim ki; hiçbir siyasi 
parti orman dâvasına bu kadar ciddiyetle, sami-
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miyetle sanlrnamıştır ve Orman Bakanlığını ih
das etmek sureti ile bir taraftan orman varlı
ğının muhafazası, onun korunması ve ormancı
lıkta istihdam edilen büyük ve önemli personelin 
yek diğeri ile ahenkli ve hukukî esaslara da
yalı bir istirham politikası takibederek orman 
içi ve kenarı köylülerin hak ve menfaatlerini ve 
onların genel ihtiyaç ve isteklerini korumak 
üzere icabeden azimli adımlan atmış, olsun, Bu 
itibarladır M; arkadaşlarımızın bâzılarının be
yan ve ifadeleri hilâfına ormancılık, düzenini, 
plânlı dinamik bir hüviyet ve kararkteri ile da
ima kendi ağırlığını millî ekonomi içerisinde 
hissettirmekte ve bunu bize temin eden dürüst, 
vatansever, miliyetçi, feragatli ormancıların bu 
vadideki, her sahadaki başarıları bütün takdir
lerin üzerinde bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Atayurt, 
lütfederseniz... 

MEHMET FAİK ATAYURT (Devamla) — 
Müsaade ederseniz Sayın Başkanım bir iki cüm
le ile bağlıyayım. Çok lûtufkâr davranıyorsu
nuz, bana da bu lûtfunuzu esirgemiyeceğmiz-
den eminim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
MEHMET FAİK ATAYURT (Devamla) — 

O ok muhterem arkadaşlarım, son 657 sayılı Ka
nunu tadil eden 1327 sayılı Kanunun intibaklara 
ilişkin hükümlerinde bası huzursuzlukların iste-
miyerek doğduğunu bilmekteyiz ve görmekteyiz. 
Bu hususun izalesi bakımından Sayın G-üneş ar
kadaşımla birlikte hazırlamış olduğum bir kanun 
teklifini Yüce Senatomuz Başkanlığına, Millet 
Meclisi Başkanlığına ve gruplarımıza takdim et
miş olmakla beraber, Sayın Başbakanla birlik
te bâzı bakanlarımıza da arz ve takdim etmiş 
bulunuyoruz. Bu kanun teklifimiz de kanunlaş
tığı takdirde öyle ümit ve temenni ederim ki, 
mtıbaklardaki bahusus aylıklı, barem içi ücretli 
ve hizmetliler kadrolarından maaş ve ücret al
makta bulunan idari ve özellikle teknik personel 
ile yevmiyeliler arasındaki intibaklarda tezahür 
etmiş bulunan birtakım mutabakatsızlîk ve 
eşitsizliğin bertaraf edileceğine kaani bulunmak
tayım. Buna iltifat edilmesini ve himaye edil
mesini de hassaten istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Süre
niz çok geçti. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Devamla) — 
Muhterem Başkan, çok konuşan olduğu için ben
denizin söylemek istediğim birçok önemli hu
suslar vardı. Bunları bir başka bütçede bir 
başka imkânda arz etmek üzere bu Orman Ba
kanlığı bütçesinin büyük Türk Milletine fayda 
getirmesini ve orman içi ve kenarı köylülere ol
duğu kadar ormancılık camiasına da faydalı iş
ler görmesini temenni eder hepsini minnet ve 
şükranla selâmlar, hürmetlerimi takdim ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın inebeyli, buyurunuz efendim. 

NÂZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşlarım. Orman Bakanlığının 
1971 malî yılı bütçesi münasebetiyle şahsım adı
na önemli gördüğüm birkaç konuya değinmek 
için söz aldım. 

Sayın senatörler, memleketimizin âcil çözüm 
bekliyen sorunlarının başında orman konusu 
gelmektedir. Orta - Asya çöl haline geldiği 
için Türk'lerin göç ettiğini tarih kitapları ya
zıyor. Türklerin son yurdu olarak kalan Ana-
doluyu ise elimizle insafsızca tahribederek çöl-
leştirdik. Buradan başka nereye göç edebiliriz. 
Tabiî hiçbir yere. Öyle ise Anadolu'yu yeniden 
mamur bir yurt yapmanın yollarını aramak 
mecburiyetindeyiz. Bunun başlıca çaresi ise 
ağaçlandırma, yani yok olmuş olan varlıkların 
yerine konmasıdır. Yurdumuzda ormanın yok 
olması ile bozulan toprak - su dengesini iade et
medikçe, dolayısiyle hava şartlarını değiştirme
dikçe ne tarımda kalkınma ne de beslenme so
runlarına çözüm yolu bulunabilir. Çünkü, tarımı
mız tamamen hava şartlarına bağlıdır. Uzun 
süre de bağlı kalacaktır. Bugün 36,5 milyonluk 
Türk Milletini beslemek için ekmeklik buğda
yımızı dışardan almak mecburiyetinde kalıyo
ruz. Ağaçsız kalan toprağın yüzeyindeki yüz yıl
larca zaman içinde meydana gelen kültür taba
kasının erozyonla denizlere dökülmesi başlıca 
sebeplerden birisidir. Zengin Mezanotamya'yı 
Dicle ve Fırat nehirlerinin sürüklediği Anadolu 
topraklan meydana getirmiştir. Kızılırmak del
tasında bir Bafra Ovası Yeşil Irmak deltasın
da bir Çarşamba Ovası nehirlerin denizlere yığ
dığı topraklarla meydana gelmiş ve Türkiye 
haritasını değiştirmişlerdir. Kara Deniz'de se
yahat edenler bilirler; Sinop'un denize doğru bir 
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çıkıntısı yardır. Bu oldukça büyük bir yarım 
adanın ortasındaki göl bir zamanlar Sinop'un 
içme suyunu temin ederdi. Evliya Çelebi, seyya-
hatnamesinde geminin kırılan seren direğinin 
ağacının bu adadan kesildiğini yazar. Bugün şe-
hire su veren göl kurumuş, adanın eteğinde tek 
tok zeytin ağacından başka ağaç bulunmamak
tadır. Bir kanşı geçmeyen toprak örtüsü ise 
birkaç senede denize giderek bu yarımada bir-
gün bir kaya parçası halinde kalacaktır. 

Memleketimizdeki bu erozyon faciasını gör
mek için tarımcı veya ormancı olmaya lüzum 
yoktur; körler bile bunu farkeder duruma gel
mişlerdir. Orman ve ağaç sadece Orman Bakan
lığının konusu olmaktan çıkarak topyekan bir 
milletin var olma veya yok olma sorunu haline 
gelmiştir. Bu soruna nasıl bir çözüm yolu bu
lunacaktır? Bu sorunun ilmî ve teorik yönünü 
ihtisas sahiplerine bırakarak tabanda pratik 
olarak nasıl bir uygulamanın yararlı olacağı 
konusu üzerindeki fikirler şunlardır: 

Önce Türkiye ormanlarının hakiki sınırları 
tesbit edilip hangi bölgelerin orman, hangileri
nin tarım arazisi olduğunun tesbiti ve orman 
sahalarınım da 3 kısımda mütalâa edilmesi lâ
zımdır. 

1. Hakiki istihsal ormanları, 
2. Bozuk veya yapısı itibariyle karışık or

manlar, 
3. Çalılık, makilik yani baltalıklar. 
Orman işletme teşkilâtı işbirliği kurarak ön

celikle istihsal bölgesi ormanlarını ele almalıdır. 
Bir tarafta kesim yapılırken hemen arkasından 
erozyona mâni olacak taraslama, kurudere ya
taklarımın manialarla örülmesi, orman artıkla
rının temizlenmesi, artıklardan odun hazırlan
ması gibi işler tamamlanıp sonra tabiî veya suni 
olarak ağaç yetiştirilmeye başlanmalıdır. Bu iş
ler için orman içi köylüsünün iş gücünden ücret 
karşılığı yararlanmalı, tahıl yetiştirmekten yok
sullaşan yamaç tarlalarını satmak istiyen sahip
lerinden rayiç fiyatla alınabilecek ve karşılığı
nın orman ürünleri satışından temin edilebile
ceği bir uygulamaya girilmesi faydalı olacak
tır. İstihsal bölgesi ormanları Batı anlamında 
bir orman haline getirildikten sonra, ikinci 
grup, yani bozuk ormanların aynı şekilde ısla
hına geçilmelidir. Bu usulle orman teşkilâtı güç 
ve imkânlarını dağıtmıyarak muayyen bölgeye 

teksif edebilecek, işte sürat ve verimi artmış 
olacaktır. Sınırları içindeki makilik veya bolta-
llkların korunması, ihyası geçici olarak köye 
terk edilmelidir. 

Sayın Balkan devam edeaniyeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, geçmiş olsun 
efendim. 

Sayın Ahmet Karayiğit, buyurun efendim. 
AHMET KAEAYİĞİT (Afyon Karahisar) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, bir or
man sevgisinin verdiği nedenle konuşuyorum. 
Harabolmuş, yangına uğramış bir orman sahası 
gördüğüm zaman üzüntü duyarım. Bir orman 
içerisinden geçerken mutluluk duyarım. Bu he
yecan - benim meslekim hekimlik ama - bir or
man sevgisi, bir memlekete sabibolabilme hissi 
bu. Orman sevgisi içimde, tâ içimde... Onun için 
konuşuyorum. 

Evvelâ bir konuya temas etmek istiyorum. 
Adalet Partisi iktidarının seçim beyannamesin
de orman suçlarının affı yer almıştır. Buna ait 
Anayasamın değişikliğini icabettiren husus diğer 
muhalefet partileriyle konuşulmuştur. Bunları 
şu veyahut bu şekilde bu kürsüden istismar et
mek doğru bir şey olmaz. Siyasi görüşlerimiz ne 
olursa olsun, parti şuurumuz, parti katılığımız 
nihayet bir noktaya kadardır. Temelinde bir 
memleket sevgisi yatmaktadır, memleket sevgi
sinin icaplarını elbette ki gönül rahatlığı ile yap
mak zorundayız. Bu icaplarımı yerine getirdiği
miz zaman, yok «bize mecbur oldular, bizim li
derliğimizde yaptılar» gibi bunları çekiştirmek, 
çeliştirmek zannederim memlekete büyük za
rarlar tevlideder ve bundan sonraki beraberce 
çıkartacağımız, müştereken hazırlıyacağımız bâ
zı tasarılarda zarar verir. Ben bu kanaatteyim. 

Memleketimizin bir gerçeği var, kabiliyetli 
insanlarız, memleketimizi çok seviyoruz, fakat 
koorldimasyon bakımından, organizasyon bakı
mından bâzı kısır taraflarımız var. Dikkat edi
yorum Türkiye'de kurulan bütün teşekküller ilk 
anda çok ideal olarak kuruluyor ama bu teşek
küller genişlediği zaman bunlara sabibolabil-
mek yeteneğini kaybediyoruz. 

Tarım Bakanlığı içerisinde bulunan Orman 
Genel Müdürlüğü de Tarım Bakanlığının çok 
geniş bir muhiti içerisinde hakikaten şartların 
icabettirdiği bir hassasiyetle, bir ciddiyetle, bir 
alâka ile takibediliyordu ama o kadar ediliyor-
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du. Bakanlık olarak doğuşunu bu yönden ben 
memnuniyetle karşılıyorum. Hiç olmazsa Tarım 
Bakanlığından ayrılıp Orman Bakanlığı olarak 
bir ünite halinde taazzuv etmesi işlerin daha 
dilddiyetle, daha rahatlıkla, daha kolaylıkla ta-
kübedebileceğine ve bizim bu dâvamızın köklü 
hal şekillerine ulaşabileceğine inancım namüte
nahidir. 

Bir konuya daha temas etmek istiyorum. 
Ben geçenlerde bir mevzuda da bunu söyltedim. 
Karıştırırken gördüm, yok özeraga'ymış, yok 
BaaJde gelmiş - bdlmiyorum isimlerini - yabancı 
uzmanlar Türkiye'nin orman mevzuu hakkında 
bâzı şeyler söylemişler. Ben bu memleketim ço
cuğu olarak bunlardan sadece malûmat alır ge
çerim. Ama inancım benim yerli uzmanlarımın, 
yerli mühendislerimin verecekleri rapora inıan-
cımıdır. Ben inanıyorum ki bizim çok kabiliyetli, 
ço(k dirayetli, çok çalışkan, Türkiye'min gerçek
lerini çok iyi bilen, dünya görüşlerine sahip mü
tehassıs arkadaşlarımız Türkiye'nin bu orman 
mevzuunu ciddî bir şekilde neticelendirecekler, 
hedefini ciddi şekilde belirtecekleridir. 

Şunu söylemek istiyorum, kendi mütehassıs
larımıza fazla önem verelim, kendi mütehassıs
larımıza imkân bahşedelim, kendi mütehassısla
rımızın getireceği projeleri bu memlekette tat
bik edebilmek için bir gayretin, bir çabanın içe
risinde elbirliği ile olalım. 

Orman hakikaten çok mühimdir, İnsan sağ
lığına olduğu kadar su rejimini ayarlaması ba
kımından ve bilhassa Türkiye'nin bugün kar
şı karşıya kaldığı erozyonu önlemesi bakımın
dan çok mühimdir. 

Ben bugüne kadar sadece orman diyince ke
silen, tahribedilen bir orman olarak aklıma ge
lirdi. Ama son senelerde memnuniyetle müşa-
hade ettim ki, orman yetiştirmeye karsı, ağaç
landırmaya karşı büyük bir gayret, büyük bir 
çaba var ve bizim Orman Bakanhğma mensup 
arkadaşlarımız cidden adım adım, köy köy 
dolaşarak âdeta Türkiye'yi yeniden fethederek 
ormanı geliştirmek, yeniden orman yetiştirmek 
için büyük bir gayretin içerisindedirler. Arka
daşlarımı bu yönden tebrik etmek zannedersem 
yerinde bir hareket olur. 

Istıraplarımız fazla. Şöylece fazla : Haki
katen bâzı yönlerden geri kalmış bir milletin 
çocuklarıyız. Orman mmtakası içerisindeki 

köylerin yaşantıları büyük bir ıstırap kaynağı. 
Bunlara ciddî şekilde el atmamız lâzım. Bil
hassa bu köylülerle temas eden Orman Bakan
lığı mensuplarını iyi yetiştirmek lâzım, köylü 
ile münasebetlerini iyi ayarlamaları lâzım. Köy
lünün zati ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar 
ucuz ve mümkün olduğu kadar tez, mümkün ol
duğu kadar onların istediği zamanlarda ver
menin gayreti içine girmeliyiz. Zaten adamlar 
bir bunalım içerisindedirler. Bunlara elimizi 
uzatmak zorundayız. Bu zati ihtiyaçlarına aido-
lan şeyleri de en kısa zamanda vermek ve ma
liyetine yakın bir fiyatla vermek zanneder
sem iyi bir hareket olur. 

Yine Orman Bakanlığının bir Genel Müdür
lüğüyle olan münasebetim dolayısiyle bir te
şekkür borçluyum. Benim memleketimin orman 
mıntakasmda bir köyü var. Hiçbir karış top
rağı dahi yok, aşağı yukarı yüz sene evvel göç 
etmişler. Orman Bakanlığı orman içerisindeki 
Köyleri Kalkındırma Genel Müdürlüğü oraya 
bir ekip gönderdi. Köylüler bayram ediyorlar. 
Bir plebisit yapıldı. Köy muhtarının sözü şu
dur : «Bey, bey bunun böyle olacağını bilse 
yüz seneden beri ölen ölülerimiz dahi ayağa 
kalkacak rey verecek» dedi. Muhtarın bu sözü 
köylünün çektiği ıstırabın bir tezahürüdür. Ama 
şu yönden ben memnuniyet duyuyorum, Sa
yın Bakanın eksik olmasın alâkaları çok fazla 
oldu, işler çok süratli bir şekilde hareket edi
yor ve köylümüz daha iyi imkânlarla, daha 
iyi şartlarla, daha müsait bir bölgede barına
bilmek, gelişebilmek imkânına kavuşacak. Bu 
da elbete o bölgenin insanları olarak bizi mem
nuniyete sevk edecektir. 

BAŞKAN Sayın Karayiğit, iki daki
kanız var. 

AHMET KARA YİĞİT (Devamla) — Savın 
Başkan, sizleri fa^a meşgul etmek istemiyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim, hakkınız efen
dim.. 

AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Or
man Bakanlığı mensuplarına müsaade ederse
niz bir teşekkür borcum vardı. Teşekkür eder, 
arkadaşları saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Biz de size teşekkür ederiz 
efendim. Sayın Salih Tanyeri, buyurunuz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; yer yer harabo-
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lan ve yer yer yeniden yetiştirilme faaliyetine 
sahne olan güzel, insana neşe, şetaret ve ömür 
veren ormanlarımızın bir Bakanlığın yakın ve 
mesul idaresi altında toplanmış olmasından duy
duğum şahsî sevinç sonsuzdur. Sözlerime bunu 
ifade etmekle başlamak istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Devlet Başkanı Sayın 
Gürsel vilâyetlerde yılların tahribettiği orman
lar yerine yeni orman sahaları, koruluklar ye
tiştirilmesini emretmiş ya da büyük bir vatan 
ve orman aşkiyle teşvik etrniş, âdeta valilere 
ricalarda bulunmuştu. Bunun müspet sonucu 
olarak hemen diyebilirim ki 67 vilâyetin her 
yakasında bu faaliyete girişilmişti. Yer yer ba
şarı kazanan sahalar oldu. Fakat sonraları ta
kipsizlik neticesi bunlardan bâzılarının hara-
biyete duçar olduğunu üzüntü ile müşahede 
ettik. Fakat bâzılarının da yetişmiş, gür, güm-
rah koruluklar halinde hattâ ormanlaşmış bir 
duruma gelmiş olduğunu da sevinçle müşa-
hade ettik. 

Bunlardan bir tanesi de seçim çevrem bu
lunan Gaziantep'tedir. Aşağı - yukarı seneler 
içinde milyonlarca çam ağacı ve fıstık dikil
miş, âdeta bir vilâyet korusu halinden daha 
ziyade küçük bir orman nüvesi yetiştirilmiştir. 
Ancak bunlar mesul şahısların sorumluluğu al
tında bulunmadığından angarya kabilinden, 
başka dairelerin finansmanı ve gözetimi altın
da bulundurulduğundan istikballerinden hak-
kiyle endişe edilmektedir. Ben de endişe etmek
teyim. Bunların fidanları esasen Bedirge'den, 
Birecik'ten yani orman fidanlıklarından gelmiş
tir. Bu fidanların, milyonlarca fidanın yetiş
tirilmesi için yapılan masraf orman bütçesinden 
çıkmıştır. Dikimi, çapalaması, taraslama, top
rak - su, belediye, özel idare gibi çeşitli bütçe
lerden ödenmiştir. Bekçiler tutulmuş fakat arz 
ettiğim gibi mesul bir şahıs olmadığından, or
man teşkilâtı da bunu benimsemediğinden bun
lar bazan iş yerlerinde bulunur, bazan bulun
maz. Bulunmadıkları zaman keçi girer, koyun 
girer, yangın tehlikesi vardır. Bu itibarla hek-
tarlarca sahanın yakın bir zamanda elden çık
mak tehlikesi de vardır. Bunlar aşağı - yukarı 
ormanlaşmış bir durumdadır. 

Sayın Bakan işe yeni başladığı zaman ken
disini ziyaretimde rica etmiştim. Bugün de is
tirham ediyorum, Orman Bakanlığına büyük 

1 bir masraf tahmil etmiyecektir. Fakat muhafa-
I za edildiği takdirde mesul orman mühendisleri-
I nin, orman teşkilâtının nezareti altında korun

duğu takdirde memleketin iklimini geliştire
cek, memlekete güzel bir mesire yeri teşkil ede
cek bir saha elde edilecektir. Giderek bu saha
nın daha genişletilmesi suretiyle o bölgenin bir 
orman yapılması ihtimali de vardır. Bunu bil
hassa burada tebarüz ettirerek incelenmesini 
Sayın Bakandan rica ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ikinci 
olarak değinmek istediğim nokta umumidir. 
Geçen yıl Anayasadaki orman suçlarının affe-
dilemezliği hakkındaki Anayasa hükmünü in
sanî düşüncelerle ve elbirliği ile değiştirdik. 
Fakat hatırlanırsa şart olarak ormanda ya da 
orman içi köylerinde bir düzen değişikliği ya
pılarak yılların ihmaline uğrayan bu kimsele
rin sosyal ve ekonomik durumlarını düzenleyi
ci hükümler tedvin edilmesini de belirtmiştik. 

Şimdi iktidarın çıplak bir af kanunu tasla
ğı hazırladığını ve bunu Meclise getirmek üze
re olduğunu işitiyoruz. Eğer ormanda insanca 
bir düzen değişikliği yapılmadan oradaki köy-

I 1er halkını insan vakar ve haysiyetine yaraşır 
bir hayat düzeyine çıkaracak hükümler, ted
birler getirilmeden bu çıplak af kanunlaşırsa, 
kısa bir süre sonra bu affın gerekçesi olan olay
lar yeniden meydana çıkacak, mahkemelerde 
binlerce ve binlerce dosya yeniden birikecek, 
orman suçlarından mahkûm olmuş kimselerin 
kasaba ve vilâyet hapishanelerinde yer olma
dığı için sıra beklemeleri gibi acı durumlar ye
niden meydana çıkacaktır. 

Bu itibarla millî dâvamız olan ormanda, or
manın muhafazasında olduğu kadar, orman içi 
köylülerinin kalkındırılması hususunda da 
birleşmemiz ve tedbirlerimizi ona göre almamız 
lâzımdır. Eğer alacağımız ekonomik ve sosyal 
tedbirlerle köylünün elini ve gözünü ormandan 
çekmezsek, arz ettiğim gibi bu çıkaracağımız 
kanunun hiçbir değeri kalmaz. 

Bilindiği gibi Anayasanın 131 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrasında; «ormanlar içinde veya 
hemen yakınında oturan halkın kalkındırılma
sı ve orman koruma bakımından ormanın gö
zetilmesi ve işletilmesinde devletle, halkın iş
birliği yapmasını sağlayıcı tedbirler ve gere-

I ken hallerde başka yere yerleştirme, kanunla 
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düzenlenir» denilmiş olmakla orman köylüsü
nün kalkındırılması ve ormanların korunması 
anahedefleri esas alınmıştır. 

Bu itibarla getirilecek kanunun kuru bir 
af olmaktan ziyade bu tedbiri de kapsıyacak, 
6831 sayılı Orman Kanununda yapılacak deği
şikliklerle bu tedbirleri de kapsıyacak hüküm
ler getirmek lâzımdır. 

Yine elimizde iktidar kanadının hazırladı
ğı, daha doğrusu Hükümetin hazırladığı bir 
taslak var. Onu da tetkik etmiş bulunuyoruz. 
Fakat, burada hemen, hemen Anayasanın tadil 
hükümlerinin aynen kelime, kelime yer aldığı
nı ve sosyal ve ekonomik geniş tedbirler ge
tirmekten uzak bulunduğunu müşahade edi
yoruz. İlk müsahadelerimiz bu. Halbuki, Ana
yasa va'zının gayesi, ormanların her türlü gelir 
ve imkânlarından ancak köylünün yararlanması 
suretiyle kalkınmasını sağlamak idi. Hâl böyle 
olunca, bilhassa kanunun bu fıkrası orman dü
zeninde bir reform niteliğini tanımakta, yeni 
bir sistemi getirmekte idi. Halihazır tatbikat 
odur ki, ormanlardan bu^ün her türlü istifa
deyi orman köylüsü değil, demin Sayın Gün-
doğan'ın da işaret ettiği gibi, orman ağaları, 
orman tüccarları ve birtakım aracılar yapmak
tadırlar. 

Bu itibarla alınacak tedbirlerle, bugün bun
ların aldığı, sömürdüğü geliri orman köylüsü
ne tamamiyle intikal ettirici kooperatifleşme 
tedbirlerinin de bu kanunda yerini alması lâ
zımdır. Tabiatiyle gerek af kanunu, gerekse 
Orman Kanununda Anayasa istikametinde ya
pılacak insanca düzen değişikliğini kapsıyan 
tadil kanunu Meclislere geldiği zaman, gerek 
komisyonlarda, gerek Genel Kurullarda derin
liğine, genişliğine mütalâalar yapılacak, müza
kereler yapılacak ve her halde, bu vatandaş
larımızı kalkındıracak ve dolayısiyle ormam 
kurtaracak bir nokta üzerinde mutabakata va
rılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Salih Tanyeri süreniz 
doldu, lütfen. 

SALÎH TANYERİ (Devamla) — Topluyo
rum. Sayın Başkan. Teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimin bidayetinde 
de arz ettiğim gibi, orman millî bir davamız
dır. Şu parti şu şekilde düşünmüş, bu parti bu 
şekilde düşünmüşı şu grup şu şekilde düşünmüş 

I şeklinde değil de, Anayasanın öngördüğü, Ana-
j yasa vâzıının öngördüğü hükümlerin o istika

mette tedvini suretiyle, hem memleketimizin or
man varlığının muhafazası ve giderek ağaçlan
dırma suretiyel daha da genişletilmesi, aynı za
manda da ormanda gelirle, varlıkla kucak kuca
ğa bulunan ve fakat açlıktan ıstırap içinde in-
liyen vatandaşlarımızın da kalkındırılması lâ
zımdır. 

Bu iki amacı birleştirici hükümler tedvin 
i "edildiği takdirde, nasıl Anayasada orman suç

larının affedilemezliği hükmü kaldırılırken par
tiler bir noktada birleşmiş idi, o noktada bir-
leşildiği takdirde dâva tahakkuk edecek, hem 
orman köylüsü kurtulacak, hem ormanlarımız 

I kurtularak varlıklarını ve idame imkânlarını, 
muhafaza imkânlarını bulmuş olacaklardır. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Bir kifayet önergesi gelmişse de filhal 5 sa

yın üye konuşmuştur. Sayın Rıfat Öztürkçike'-
dedir sıra. Buyurunuz efendim. 

Sayın Kınayfcürk zatıâliniz söz istediniz mi 
efendim? 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Beki efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa-

| yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; «Orman 
milî bir davamızdır» sözüne iştirak etmemek 
elde değil. Hakikaten orman dâvası millî bir 
davamızdır ama, ormanda yaşıyan insanla
rın da, insan gibi yaşama seviyesine çıkartılması 
da insanların vazifesidir. 

Ne yazık ki, ormanda yaşıyan insanla
rın, orman olduğu tarihten, Adalet Partisi ik
tidara gelinceye kadar hiçbir zaman bunların 
dertleri ile, dâvaları ile, yolu ile, okulu ile, has
tası ile, sosyal haklan ile, yaşama hakları ile 
meşgul olan iktidarlar mevcudolmadığı gibi, yi
ne Adalet Partisinin çoğunluk teşkil ettiği 1965 
yılı iktidarında 6831 sayılı Kanuna bir ek ge
çici 6 ncı madde ilâve etmek suretiyle Yüce Mec
lislerde kabul edilen 633 sayılı Kanun, bir muh
terem hâkimimizin Anayasaya aykırı olduğu ne
deni ile açtığı dâva, Anayasa Mahkemesi tara
fından, uygun mütalâa edilmek suretiyle iptal 

I edilmiş idi. 
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Bendeniz bir senatör olarak Anayasa Malike- I 
meşinin, o zaman Başkanı olan, Sayın Lûtfi 
Akadlı'yı ziyarete gitmiştim. Bu iptal kararı
nın biran önce gerekçesinin yazılaark yeni çıka
rılacak bir kanunun biran evvel Meclislere sevk 
edilmesinin zorunlu olduğunu kendilerine hatır
lattım ve hattâ o zamanda dedim ki, «Beyefen
di, bir zamanlar Ankara civarında Timurlenk'-
le Yıldırım Bayezit muharebesinde filler Anka
ra civarındaki ormanlarda saklanmış idi. Şim
di orada orman yok. Peki, orman olmıyan bir 
beldede orman tahdit komisyonları (burası 
orman) der ise, burasının orman olarak yürütül
mesi hakikkaten orman dâvası ile Anayasanın 
buradaki âmir hükmünün bir çelişme halinde 
değil midir?» O zamanki Anayasa Mahkemesi 
ve bugünkü Sayın Reisicumhurumuzun Konten
jan Grupundan olan Sayın Lûtfi Akadlı'ya du
rumu bu şekilde arz etmiş idim: Gerekçeyi 
almak suretiyle de o zamanki Tarım Bakanlığı
na biran evvel bu kanunun çıkması hususunda 
ricada bulunmuş idim. 

Şimdi, yeni bir Orman Kanunu gelecektir. 
Fakat, buna rağmen orman tahdit komisyonları 
da yurdumuzun mütaaddit yerlerinde fiilen ça
lışmaktadır. E.. Onların bugün tesbit etmiş 
oldukları durum ile, yarın yeni çıkacak kanun 
yine durumu bir ihtilâf haline sokacaktır. 

Bir sayın üyemiz «Hep Adalet Partisinin 
verdiği kanunları Anayasa Mahkemesi bozuyor» 
dedi. Bizim 6831 sayılı Kanuna ek 6 ncı geçi
ci maddede 400 bin dâva dosyasını ki, -bu 
O. H. P. iktidarı zamanından bize devredilen 
dâva dosyaalrı idi - Şimdi bakıyorum M, hem 
mahkemeye sevk ediyorlar, hem de öbür ta
raftan «orman köylüsü açtır, sefildir, peri
şandır» deyip te çift taraflı görüşme yapılıyor. 
Bunun samimiyetle olmadığına da ben değil, 
400 bin dâva dosyasının mevcudiyetini ifade 
etmekle cevap verdiğini zannederim. 

SALÎH TANYERİ (Gaziantep) — Orman, 
insan ve kanun sevgisinin ifadesidir o. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Benim 
temennim, orman tahdit komisyonunun da 
durdurulması gereklidir. 1965 ten sonra orman
da insanların yaşayabildiğini C. H. P. eğer öğ
renmiş ise, bunu da A. P. iktidarının öğrettiği
ni yüksek huzurlarınızda açık ve seçik olarak 
ifade etmek isterim. (C. H. P. sıralarından ya

şa, bravo sesleri) Zira, 1965 yılından önce or
manda yine orman köylüsü vardı. Ormanda 
yine insanlar vardı. Ama, bunların dertleri, 
bunların dâvaları, bunların sosyal haklarının 
ne olduğunu ne yazık ki bilecek durumda değil 
idi. Ben bugün çok memnunum ve çok büyük 
sevinç içerisindeyim. Sayın C. H. P. li arka
daşlarımızın burada orman köylülerinin ıstırabı
nı iletmek suretiyle bu ıstırabı çok geç de duy-
salar, hissetseler bunun da bizim için bir kazanç 
olduğunu da yüksek huzurunuzda ifade etmek 
isterim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Biz duyuyoruz 
ama, kör vicdanlarınıza duyurmak mümkün de
ğil. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Orma
nın tahribi bugün bir insanın ölümünden da
ha beterdir. Zira Türkiye'de erozyon nedeni 
ile her sene bir Kıbrıs Adasının arazisi kadar 
topraklarımız denizlere dökülmektedir. Bu 
itibarla Orman Bakanlığına verilecek her tür
lü tahsisatın, her türlü paranın yerinde ola
cağını, zira anavatanımızın topraklarının her 
yıl ziyan olması nedeni ile yapılacak ağaçlan
dırmanın daima Türkiye topraklarına dur de
dirtebilecek güc sağkyacağını da ifade etmek 
isterim. 

Orman köylüsünün derdi, dâvası doğal ka
nunlar gibi sözlerle değil, kanun yolu ile hal
ledilebileceği inancındayız. Benim istirhamım; 
muhalefet ve iktidar hepimizin üzerinde hassa
siyetle durduğumuz orman köylülerimizin ve 
ormanlarımızın da bir medeniyet âbidesi gibi 
daima durabilmesi için elbirliği ile noksan olan 
mevzuatımızı, sözle, edebiyatla, tahrikle de
ğil, kanun yolu üzerinde birleştiğimizde hede
fimize belki daha olgun varırız ve neticeyi da
ha erken elde ederiz. 

Bütçenin memleketimize ve orman köylüle
rine hayırlı ve uğurlu olmasını diler hepinM 
hürmetle selâmlarım. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkanım, 
sayın sözcü tarafından grupuma sataşma oldu. 
Ben de grup sözcüsü olduğum için cevap ver
mek zaruretini duyuyorum. 

BAŞKAN — Hangi konuda Sayın Bilgen? 
LÜTFl BİLGEN (İçel) — Zabıtları her hal

de hatırlıyacaksımız. 
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BAŞKAN — Hayır, Tüzüğün hükmü de bu
dur, neden dolayı mecbursunuz sataşmadan 
-dolayı söz istemeye? 

LÜTFi BİLGEN (içel) — Efendim, dediler 
ki, «Orman içi köylülerinin insan olduğu 1965 
ten sonra anlaşıldı.» dediler. Kaldı ki, 6831 
sayılı Kanunla 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
LÜTFi BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 

sayım senatörler; bugünkü görüşmelerimizde 
'benim konuşmalarımı dinliyen sayın Adalet 
Partililer ne kadar dikkatle hazırlandığımızı 
ve hiçbirimizi itham etmeden yarınki istenilen 
hedefe nasıl gideceğimizi ifademi dinlediler, ifa
delerimizden bu anlatıldı. Bizim cümlelerimizde 
aynen vardır, orada dedik ki, bu mesele bir 
parti meselesi değildir. Hattâ çeşitli rejimler 
üzerinden geçmesine rağmen dert halledilme
miştir. Ne 1965 ten sonra ele alınmıştır bu, ne 
1955 ten, ne 1940 lardan, ne de 1900 lerden 
sonra. Bir tarih tesbit etmek de güçtür. Kaldı 
M, halkın ezilmesi neticesine götüren 6831 sa
yılı Kanun, bizim samanımızda çıkmamıştır. 
6831 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştir
mek suretiyle halka bir rahatlık getirilecek 
olan ek kanunda Sayın öztürkçine'nin de dedi
ği gibi, Adalet Partisinin tek iktidarı zamanın
da çıkmamıştır. Daha önce hazırlanmış, ancak 
onun zamanında neticelenmiştir. Kaldı ki, ko
alisyonlar devrinde ortak iktidarımız zamanın
da Hükümet bunun daha mükemmellerini ge
tirip teklif etmiştir, programa koyımışuzdur. 
Ama ortaklarımız bu insanca düşünüşe önce
den yanaşmamışlardır. Eğer Hükümet müza
kerelerini okurlarsa, Bakanlar Kurulundaki 
dosyaları tetkik ederlerse, Meclisîerdeki zabıt
ları okurlarsa bunu göreceklerdir. Tekrar edi
yoruz, biz orman dâvasını halledeceksek, ne 
Adalet Partili arkadaşımın dediği gibi, bunun 
her şeyini, her kötülüğünü Adalet Partisine 
mal etmek veya Halk Partisine veyahut diğer 
partilere kaydırmak istemiyoruz. 1969 seçimle
rinden evvel Cumhuriyet Halk Partisi seçim 
bildirisine 17 maddeden biri olan üçüncü bölü
müne orman affını koyduktan bir ay sonra A, 
P. nin aklı basma geldi, onlar da koydular. Se
çim yapıldı, geldik buraya toplandık ve biz de
dik ki, şu suçları af edelim ama, bir şartla; köy
lüyü suçlu durumuna düşürzniyecek şekilde 6831 
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sayılı Kanunda değişiklik yapmak suretiyle bu
nu halledelim. Yoksa, bugün af ederiz, bir ay 
sonra zaten aç insanlar tekrar suç işlemek zo
runda kalacaklar ve hapse düşeceklerdir. O 
zaman affın bir değeri kalmaz. Onun için bu
rada konuşan arkadaşlarımın işin esprisine vâ
kıf olarak biraz da insafla konuşmaları ve na
lıncı keseri gibi mütemadiyen kendisine yonta
rak hele bizim mümkün mertebe parti lâfları 
da etmemek suretiyle yaptığımız konuşma ve 
tekliflerimizi başka türlü anlamamaları gere
kir. Sayın Eifat öztürkçine zannederim 1961 de 
buraya geldiler biraz benden eskidirler. 1961 
den beri burada kürsülerde ve Hükümette ge
çen konuşmaları benden daha iyi bileceklerdir. 
Yeter ki, hafızayı beşer nisyan ile malûl olma
sın. 

BAŞKAN —Teşekkür ederiz, 
Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Orman Bakanlığı konusunda kâfi konuşma

lar yapılmıştır. Bu gece bir Bakanlık bütçesi 
de görüşüleceğinden müzakerelerin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Faruk Kınaytürk 

BAŞKAN — önerge aleyhinde söz istiyen?.. 
Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
OSMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (Sam 

sun Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun muhterem üyeleri; Orman Bakan
lığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün 1971 
yılı bütçesi üzerinde gerek grupları adına ve 
gerekse şahısları adına tenkidlerde bulunmuş 
değerli arkadaşlarımızı dinlemiş bulunuyoruz. 
Orman Bakanlığı bütçesi üzerindeki tenkidler
de ağırlık noktasını teşkil eden orman köylüsü 
ve onunla ilgili sorunlardır. Yalnız, bu noktaya 
değinmeden evvel, değerli arkadaşlarımın işa
ret buyurduğu Bakanlığımla ilgili teşkilât ka
nunları üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Şurası muhakkaktır ki, bir müessesenin bir 
teşkilât kanununa sahibolmadan sıhhatli bir şe
kilde çalışması mümkün değildir. İşte Orman 
Bakanlığında görevi üzerime aldığım günden 
beri bu noktadan hareketle teşkilât kanunları
mızın süratle hazırlanıp, Meclislerimize şevkini 
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temin etmek olmuştur. Nitekim, Orman Ba
kanlığına ait teşkilât kanunu hazırlanmış, Ba
kanlar Kuruluna sevk edilmiştir. 

Orman Bakanlığının bünyesinde kurulmuş 
bulunan Ağaçlandırma Erozyon Genel Müdürlü
ğü, Orman Köyleri Kalkındırma Genel Müdür
lüğü, ve bu ayrılmalardan sonra yeni bir şekil 
alan Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
de teşkilât kanunları hasırlanmış ilgili bakan
lıkların mütalâası alınmak üzere kendilerine 
sevk edilmiştir. Yalnız, bu teşkilât kanunları 
hazırlanırken, ilgili müesseselerin bu husustaki 
görüşlerine de müracaat edilmiş ve bu konuda 
Yüksek Plânlama Kurulunun kararnamesinin 
ışığı altında Devlet Plânlama Teşkilâtı ile de 
gerekli temaslar yapılmıştır. Bu izahtan sonra, 
değerli arkadaşlarımın üzerinde önemli durduk
ları orman köylüsü konusuna geçiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda birçok fi
kirler beyan edildi. Bunların içinde haklı ve 
insaflı olanlar mevcudolduğu gibi, tetkikten ve 
mesnetten mahrum olan bâzı tenkidlerin de 
mevcudolduğunu ifade etmek isterim. Bugün 
orman köylüsü meselesi uzun yılların bu nokta
ya kadar getirdiği ve orman köylüsünün maale
sef içinde bulunduğu büyük ve ıstıraplı bir 
durumun mevcudolduğunu göstermektedir. Yal
nız, bu noktada şu hususa da işaret etmek iste
rim; Cumhuriyet hükümetlerinin kurulduğu 
günden bugüne kadar orman köylüsü ile ilgili 
olarak yapılmış veya getirilmiş tedbirlerle Or
man Bakanlığının kurulduğu günden bugüne 
kadar yapılmış hizmet ve tedbirleri mukayese 
ettiğimiz zaman arada çok büyük farkları gör
müş olacaksınız. Hattâ, şunu da ifade etmek 
istiyorum; benim 1970 yılı Bütçesi münasebetiy
le yapmış olduğum, konuştuğum ve ileri sürdü
ğüm bâzı hususları bugün burada bâzı arkadaş
larımın cevabolarak bana ilettiklerini görüyo
rum. Şimdi biz orman köylüsünün kalkındırıl
ması için neler yapmışız, neler yapıyoruz. De
ğerli bir arkadaşım ifade ettiler. Çıplak bir 
af tasarısı getirdiniz dediler. Katiyen çıplak bir 
af tasarısı getirmedik. Af tasarısı ile birlikte 
neler getirdiğimizi de biraz sonra ifade edece
ğim. Üstelik getirmiş bulunduğumuz af tasa
rısının hiç bir suretle orman suçlarını teşvik 
edici mahiyette olmadığını ifade etmek isterim. 
Üstelik getirmiş olduğumuz orman suçlarını af 
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tasarısının genel esprisi köylümüzün ve bilhas
sa orman köylümüzün içinde bulunduğu ekono
mik sebeplerden meydana gelen ve onun zatî 
yakacak ve yapacak ihtiyaçlarını teminde çekmiş 
olduğu güçlüklerin meydana getirdiği suçları 
kapsamaktadır. Hiç bir suretle ticari maksatla 
işlenen orman suçları bu tasarının kapsamı içine 
alınmamıştır. Anayasanın 131 nci maddesindeki 
espriyi gayet iyi anlamaktayız. Anayasanın 131 
nci maddesinin 5 nci fıkrasındaki değişikliğe 
paralel kanun tasarısını da hazırlamış ve bun
dan 7 ay evvel Yüksek Meclise sevk etmiş bu
lunmaktayız. Ama bizim 131 nci maddenin 5 nci 
fıkrasına paralel olarak getirdiğimiz tasan 5 nci 
fıkradaki tadilâtın tatbikatını gösteren bir ka
nun tasarısıdır. Bunun ekonomik veya sosyal 
tedbirle bir alâkası yoktur. 

Şimdi orman köylüsünü kalkındırmak için 
neler getirmişiz, neler getiriyoruz ve neler dü
şünüyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, bir defa Orman işlet
meleri döner sermayesinde mevcut bulunan or
man köylüsünün kalkındırılması maksadına ma
tuf bulunan fonu 20 milyondan 75 milyona çı
karmış bulunyoruz. Sadece, fonun miktarını 
artırmıyoruz, diğer taraftan bu fonun çalışma 
sahasını da genişletmiş bulunuyoruz. Orman 
köylüsünün yan gelirlerle kalkındırılması için 
onlara kredi verilmesi, onların finanse edilme
si, diğer taraftan daha başka yan gelirler te
mini için onlara kredi verilmesi, orman koopera
tiflerinin finanse edilmesi, yer almış ve orman 
kooperatifleri ile ilgili çalışmalarımız . bitmiş, 
statü hazırlanmış ve bütün başmüdürlüklere ve 
köylere dağıtılmıştır. Diğer taraftan orman iş
çisinin sosyal sigorta kapsamına alınması husu
su Bakanlığımızca gerekli çalışmaları yapılarak, 
kanunun sevk edicisi Çalışma Bakanlığı oldu
ğundan Çalışma Bakanlığına sevk edilmiştir. 

Tarım îş Kanunu hazırlanırken, kanunun sade
ce Tarım İş Kanunu olarak değil, Tarım ve Or
man iş Kanunu olarak çıkması için gerekli de-
marjlar Bakanlığımız tarafından yapılmış ve 
tasarı Tarım ve Orman iş Kanunu şeklinde Mec
lise sevk edilmiştir. 

Diğer taraftan bir arkadaşım güven tatbi
katından bahsettiler. Bir taraftan ormana vâki 
menfi tesirleri azaltmak, diğer taraftan da or
man köylüsünü kalkındırmak; ahır hayvancık-
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ğının teşvik, - ki tatbikatımızın çok başarılı ol
duğunu tesbit etmek üzere de 100 milyonluk bir 
proje hazırlanmış, pdojenin Dünya Gıda Yar
dımı Teşkilâtı tarafından olan kısmının finanse 
edilmesi için proje FAO'ya gönderilmiştir. 1971 
yılında başlamak üzere 5 sene periyotlu, Tür
kiye'nin, 24 başmüdürlüğünde ve 290 dağ kö
yünde hem ormana vâki tesirleri azaltmak hem 
de ahır hayvancılığı suretiyle 290 köyümüzde 
de bu tedbiri almak için gerekli bütün çalışma
larımız bitmiş ve 1971 yılında bunun tatbika
tına geçmiş olacağız. 

Diğer taraftan 1970 senesinde 404 orman kö
yünün etüt ve plân, projeleri bitirilmiş, 1971 de 
de uygulamasına geçilecektir. 1971 yılında da 
732 köyün etüt, plân ve proje çalışmaları ta
mamlanmış olacaktır. Bugünkü şartlar dâhilinde 
bütün bu orman içi köylülerin etüt, plân ve 
projelenmesi 5 senede tamamlanmış olacaktır. 
Diğer taraftan 1971 yılında daimî orman işçisi 
yetiştirilmesi bakımından 41 000 köylü ailesine 
60 milyon lira tutarında insan gıdası, buğday, 
peynir, süt tozu, yağ, konserve ve et verile
cektir. 

Proje tatbikatıyle her aileye 1 500 liralık yan 
gelir temin edilecek, proje sonunda daimî orman 
işçisi olmak suretiyle 50 000 aileye 4 500 TL.Iık 
gelir temini sağlanacaktır. Bu işçilere iş verimi
ni artırmak bakımından gıda programı gere
ğince 4 sene müddetle 45 milyon liralık teknik 
âlet yardımı yapılacak. 1971 yılındaki bu yar
dım miktarı 10 milyon lirayı bulacaktır. Bu me-
yanda orman köylüsüne yan gelir temin etmek 
bakımından arıcılığın da geliştirilmesi için bir 
arıcılık projesi yapılmış bulunmaktadır. 10 vi
lâyet dâhilinde 10 ilçenin 343 köyünde ancıîığın 
geliştirilmesi bakımından 1971 senesi içinde 
özel bir proje hazırlanmış ve bu projenin tutarı 
2,5 milyon liradır. Proje gereğince 500 orman 
köylü ailesine arıcılıkla yan gelir temin edile
cektir. Proje müddetince yan gelir olarak 1 000 
lira temin edilecek, proje hitamında da bu gelir 
2 000 lirayı bulacaktır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, haddizatında 
tabiî orman köylüsünü kalkındırma meselesi kü
çük, basit bir mesele değil. Üstelik kısa bir pe
riyot içerisinde tamamlanması veya gerçekleş
mesi mümkün olan bir proje de değildir. Bir ta
raftan bakanlığın kuruluşu ile meşgul olacaksı-
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nız, bakanlığın kuruluş ve teşkilât kanunlarını 
hazırlayacaksınız, diğer taraftan kısa bir süre 
içinde bu hizmetleri de huzura getireceksiniz, 
ondan sonra orman köylüsünün kalkındırılması 
konusunda orman köylüsünün kalkındırılması 
meselelerinde gerekli ilgi ve alâka gösterilmi
yor, diyeceksiniz. 

Bunlara ilâveten 1971 yılında pilot olarak 
10 ilçenin 328 köyünün faydalanabileceği bir şe
beke plânı yapılmakta olup, bu konunun PTT 
Genel Müdürlüğünce müştereken tahakkukuna 
çalışılacak ve bu lüzumlu şebeke kurulmuş bu
lunacaktır. Böylelikle Orman Bakanlığına bağ
lı bölge şefliklerine kadar, köylere kadar giden 
telefon hatları şehir şebeke hatlarına bağlan
mak suretiyle en ücra köşelerdeki köylü vatan
daşlarımızın şehirle olan telefon irtibatı da 
sağlanmış bulunacaktır. 

Şimdi, haddizatında Türkiye'de en önemli 
mesele orman köylüsü ile ormanı bir arada ya
şatacak vasatı temin edebilmektir, işte bizim 
gayretlerimiz de budur. Şu hususu açıkça ifa
de ediyorum; bugün orman suçlarının meyda
na geliş sebeplerini ortadan kaldırmadığınız 
müddetçe, orman köylüsüne yan gelirler temin 
etmediğiniz müddetçe, onları ekonomik ve sos
yal yönden kalkındırmadığınız müddetçe orman 
suçlannm azalması mümkün değildir. (C. H. 
P. sıralarından «tamam» sesleri) işte bu dü
şüncelere sahibolarak bu yoldaki gayretlerimi
zi ilerletmiş bulunuyoruz. 

Şimdi üzerinde durulan önemli bir konu da 
6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde yer 
alan ve Maliye Bakanlığınca her sene konul
ması derpiş olunan 50 milyon liralık fon mese
lesidir. Bunu geçen seneki bütçe müzakerele
rinde de ifade ettim. 10 - 12 senelik tatbikat. 
Bunun tahakkuk etmediğini, tabiî bu tahakkuk 
etmediği müddetçe de bu hizmetlerin görülme
diği gerçeğini »ortaya koymuştur, işte bu mak
satla - o zaman da ifade etmiştik - 10 senelik 
tatbikat geçerli olsaydı bu fonda 80 milyon 
liralık bir para birikmiş olacak ve 80 milyon 
liralık bir fon ile orman köylüsüne büyük bir 
hizmet götürülmüş bulunacaktı. Ben şimdi hiç
bir siyasi partiyi itham etmiyorum. Ama bu
gün şu anda bu hususlarda beyanda bulunan 
arkadaşlarımın mensup bulunduğu bütün si
yasi partiler bu sürenin içinde iktidarda bu-
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lundular. Hiçlbirisi bu parayı getiremedi. Biz 
de getiremedik. Ve dedik ki, bu sıhhatli bir 
fon değil, bu fon çalışmıyor, işlemiyor. Bu
nu düşünerek, sıhhatli, geçerli ve her an top
lanması mümkün olan orman köylerini kalkın
dırma fonu adı altında bir fon kuralımı. Ve 
bu fonun gayesi tamamen orman köylüsünü 
kalkındırmaya matuf olsun. Orman köylüsüne 
sadece ekonomik, tedbirler değil, ekonomik 
tedbirlerin yanında sosyal hizmetler de götüre
lim. Ormancılık hizmetleri götürülürken havza 
plânlaması yapalım. Bu havzanın ihtiyacı ne
dir? Şu kadar yoldur, elektriktir, mekteptir, 
sudur, sağlık merkezidir ve diğer ormancılık 
hizmetleridir, işte 13 ncü maddede bu husus
ları da tadadediyoruz. Yalnız gayet gerçekçi 
olmak lâzım. Benim getireceğim veya düşün
düğüm, üzerinde hassasiyetle çalıştığımız bir 
fonun işlemesini gerçekleştirmek sadece bizim 
irademizde olan konu değil, Maliye ile ilgili 
tarafı oluyor, Plânlama ile ilgili tarafı oluyor, 
değerli müesseselerin mütalâalarını almak mec
buriyetinde kalıyoruz. Yoksa bu tasarımız da 
hazindir. 6831 sayılı Kanunu da çok kısa bir 
zamanda Yüce Meclislere sevk etmiş olacağız, 
ki getirdiğimiz 6831 sayılı Kanunun en önemli 
maddesi bu. Diğeri de tahdit meselelerinin 
daha sürati yapılması ve Anayasanın 131 nci 
maddesindeki vâki değişikliğe paralel hazırla
dığımız değişiklik istikametinde evvelce yapıl
mış bulunan tahditlerin de yeniden revize edil
mesi imkânlarını sağlamak suretiyle orman ve 
civarı köylerin bugüne kadar büyük bir mese
le teşkil eden mülkiyet konularını kesinlikle 
halletmek olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ormanlarımızın millî 
serveltlerimiz içinde taşıdığı önem hepinizin 
malûmudur. Muhtelif yuvarlak lâflar söyleni
yor. Orman düzeni, şu bu filân. Türkiye or
mancılığının gerçek vasfı ormanlarımızın mu
hafazasıdır. Ormanlarımızın korunmasıdır, or
manlarımızın imar ve ihya edilmesidir ve or
manlarımızın Türk ekonomisine en isabeti şe
kilde katkıda bulunması ve bununla paralel ola
rak orman köylümüzün kalkındırılmasıdır. Bu
nun dışında hiçbir ormancılık politikası, düze
ni, şu bu kabul etmeye de imkân yoktur. Bu, 
Türkiye ormancılığının gerçeklerinin de dışm-
)da bir görüş olur. Arkadaşlarım ifade edi-

ı yorlar, rica ediyorum bâzı konular ciddî ola
rak tetkik edilmeli. Efendim, her türlü plân-

j dan, programdan yoksun bölge şefleri iste
diği gibi kendi mıtakalarmdaki ormanları ke
siyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. 
Bunlar gülünç ifadelerdir. Bunu bu meslekte 
de uzun yıllar hizmet görmüş bir kişi ola
rak ifade ediyorum. Memleketimizdeki Devlet 
mekanizmaları içinde en önce plâna, bütçeye 
ve programa bağlı olarak çalışmış bir müesse
sedir. Amenajman plânlarınız mevcut olacak, 

I yıl programlarınız mevcut olacak, bir bölge şe
fi istediği gibi kesim yapacak. Buna sadece 
gülerler. 

Teşkilât meselelerinden bahsedilirken mer
kezî bir sisteme doğru gittiğimiz, taşraya önem 
'vermediğimiz, asıl hizmet ünitemizin taşra ol
duğu noktasına temas edildi. Bu doğrudur, bu 
görüşe iştirak ediyorum. Çünkü gerçeğin ta 
kendisi. Ormancılık hizmetlerin in başarıya 
ulaşması teşkilâta verilecek ve bilhassa böl
gelere verilecek önemle kıyaslanabilir. Yâl
nız bizim merkezde bir kabarmamız mevcut 
değildir. Orman Bakanlığının bünyesinde bir teş
kilâtlanmaya doğru gidiyoruz. Bir Orman Ge
nel Müdürlüğü, bir Erozyon Ağaçlandırma Ge
nel Müdürlüğü kuruluyor, Bakanlık bünyesin
de bir çok daire başkanlıkları kuruluyor, Or
man ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü kuru
luyor ve Orman işletmeleri Genel Müdürlüğü 
de bu yeni şekle paralel olarak yeni bir de
ğişikliğe gidiyor. Muhakkak ki, bu teşkilâtlar, 
«bu müesseseler kurulurken bir çok teknik ele
mana ihtiyacımız oluyor ve bir çok teknik ele
manları Ankara'da çalıştırmak mecburiyetin
de kalıyoruz, bir plânlama kuruyoruz, bakan
lık plânlaması. Şimdi, bir mukayese yaptığı
mızda değerli arkadaşlarımın ifade ettiği şe
kilde merkezde büyük bir yığmak olmadığı-
ğını kedileri de göstereceklerdir. Merkezde 333 
yüksek orman mühendisi, bunu, tabiî Bakanlık, 
4 genel müdürlüğü ve Bakanlık plânlamasında 
mütalâa edeceksiniz. Diğer araştırma enstitü
sünde mütalâa edeceksiniz, diğer müesseseler
de mütalâa edeceksiniz. 59 tane yüksek orman 
mühendisi, yekûn 392. Taşrada 1904 yüksek or
man mühendisi, 1 350 orman yüksek mühendi
si; yekûn 3 254. 3 254 e karşı 392. 

[ Diğer taraftan hangi şekilde tamimi te-
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min ettiler, orasını bilmiyorum. Şimdi, bir ta
raftan orman köylüsü kalkındırın, orman köy
lüsünü yeni imkânlarla karşı karşıya getirin 
diyeceksiniz, diğer taraftan orman köylüsünün 
kalkınmasının bir yönünü teşkil eden orman 
köy yollarının yapılması konusunu da tenMd 
edeceksiniz ve bundan dolayı da tomruk mali
yet fiyatları artacak diyeceksiniz. Şimdi bu 
mümkün değildir. Haddizatında orman köy yol
ları yapılırken, - bunu bir çok münasebetle de 
ifade ettim. Bizim mevcut yol şebeke plânla
rımız vardır -. üzerinde durduğumuz husus
lar şudur: Bir istihsal yolu yapılırken, bu 
anaistihsal yolumuzun sağında ve solunda is
ter 500 metre, ister 1 Km. isterse 1,5 Km. mesa
fede bulunsun, orman köylerimizi de kılçık yol
larla bu anaistihsal yoluna bağlıyacağız. Bu
nu iyi bir çalışma tarzı, iyi bir tatbikat ola
rak görmüyor musunuz? Diğer taraftan da 
orman köylüsünün kalkındırılması sadece yu
varlak lâflarla, sosyal ve ekonomik tedbirler 
diyorsunuz, sosyal ve ekonomik sözünü kul
lanıyorsunuz, ama onun dışında sosyal ve eko
nomik tedbirlerden ne anlıyorsunuz, ne düşü
lüyorsunuz bu hususta da bize bir ışık tutmu
yorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel ifade et
tim. Ormanlarımızın memleketimiz için taşı
dığı önem hepimizce malûm. Uzun yıllar muh
telif bakanlıklar bünyesinde yer almış bulu
nan ve üzerine taşıyabileceği yükten de çok faz
lası verilmiş bulunan Orman Genel Müdürlü
ğü Orman Bakanlığının bünyesine girdikten 
sonra teneffüs almaya başlamış sırtındaki yü
kü hafifletmeye başlamış ve anaormancılık ko
nularına el atmıştır. Şimdi Türkiye ormancı
lığını bir ekonomik yönden geliştireceksiniz, 
su dengesini muhafaza edeceksiniz, yaşanılır 
yurt olarak kalmasını muhafaza edeceksiniz 
ve orman sanayiini geliştireceksiniz ve diğer 
•taraftan da memlekete döviz sağlama imkân
larını getiren ihracata da yöneleceksiniz. Bun
ların yapılması, tahakkuku, gerçekleşmesi bir 
çok anameselelerin halli ile mümkündür. Bu 
hâdiseler muvacehesinde Orman Bakanlığı sıh
hatli bir envanterin yapılması gerçeğine ina
narak Türkiye ormanlarının sıhhatli bir en
vanterinin yapılması teşebbüslerine, çalışma
larına girmiştir. İstihsalimizin ne şekilde ola

cağı, ne miktarda olacağı, ormanlarımızın mev
cut potansiyeli nedir, gelecekteki çalışmaları
mız ne istikâmette olacaktır, sıhhatli bir ame-
najman plânına ihtiyacımız vardı. Evvelce yapıl
mış yersel metotlarla yapılmış bulunan ame-
nejman plânlarının pek sıhhatli olmadığı, bu
nun üzerine hava fotoğrafları ile yapılan eme-
nejman plânları çalışmalantıa yönelmiş ve da
ha sıhhatli bir neticeye ulaşmış bulunmaktayız, 
Ozara raporundan, şundan bundan bahsediyor
lar. Muhtelif mülâhazalarla ifade ettim, yani 
Ozara haddizatında Türkiye ormancılarının 
meydana getirdiği hizmetleri bir kitapta, bir 
raporda toplamıştır. Yoksa bâzı arkadaşlarını 
şöyle mütalâa ediyorlar, Türkiye ormanlarının 
18,3 milyon hektar olduğunu Ozara mı buldu. 
Bunun Ozara ile hiç bir alâkası yok. Bu rakamı 
bulan da Türkiye ormancılarıdır. 

Tabiî sıhhatli bir amenej manınız olacak, sıh
hatli bir envanteriniz olacak, bütün bunların 
neticesini istihsal ettikten sonra da Türkiye'de 
sanayinin gelişmesi, bcloresel orman sanayinin 
kurulması için makro plân çalışmalarınla gide
ceksiniz, Bütün bunların hepsi büyük hedefler, 
f^kat ffavet acık olarak ifade edeyim ki. Orman 
BakanlreT. ifade etieim bütün bu hususların üze
rinde ciddiyetle eğilmiş, bunların bir kısmını 
gerçekleştirmek, bitirmek üzere; bir kısmı da 
tetkik safhasında bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 
Sayın Bakan. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçe tasansma oy vermliyen arkadaşlarımız 
var mı? Lütfen devam buyurun efendim. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — 1955 - 1960 yıllarında başlıyan ve 
1 -1 ,5 milyon metremikâbı bulan isticalimiz, 
1969 - 1970 yıllarında 5 küsur milyon metre
mikâbı bulmuştur. Bu rakam 1969 - 1970 yıllan 
yahut 1955 yılları arasındaki istihsaldeki artı
şımızı açıkça göstermektedir. İkinci Beş Yıllık 
Plânın öngördüğü tedbirlere göre 1977 yılında 
14 milyon metremikâp bir istihsâle kavuşmuş' 
bulunacağız. Şimdi 1960 yılında istihsal isleri
miz, imal işlerimiz, nakliyat işimiz, teraslama 
işlerimiz, mera ıslahı çalısma1anmız, ondan son
ra efendim diğer ormancılılk hizmetleri, orman 
köylüsüne ödediğimiz para 160 -milyon l;ra, 1970 
yılında bu hizmetler karşılığı, Türk köylüsüne, 
orman köylüsüne ödediğimiz para 800 milyon 
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lira, bu 5 milyon metremikâp istihsalimize göre 
galiba 1977 yılında istihsalimiz 14 milyon metre-
mikâba çıktığı zaman orman köylüsünün cebine 
bu hizmetler karşılığı girecek para 2 , 5 - 3 mil
yarı bulacaktır. Bunun karşılığında ayrıca ya
pılan istihsal sahalamnın yeniden büyük hek
tarlık sabalar olarak ağaçlandırma konusu da 
orman köylüsüne yeni kazanç, yeni gelir kay
nakları! olacaktır. 

fBAŞKAN — Oy verme işlemi bitmiştir efen
dim. Kutuyu kaldırınız. 

ORMAN BAKANI HÜSEYİN ÖZALP (De
vamla) — Bütün bunlara ilâveten düne kadar, 
hattâ kâğıt fabrikamızın, tefe kâğıt fabrikamı
zın hammaddesinin bir kısmını yabancı mem
leketlerden ithal mecburiyeti ve zarureti ile 
karsı karşıya bulunurken, bugün hali faaliyet
te bulunan izmit, Dalaman - ki Nisanda faaliye
te geçecek - Çaycuma ve Aksu kâğıt fabrikala
rının bütün hammaddelerini - ki global bir ra
kam ifade edebilirim - 1 milyon 200 bin metre
mikâp hammaddeyi memleketimizin ormanların
dan temin edeceğiz. Yarın Balıkesir veyahutta 
Karadeniz'de, şu anda - tabiî yerinin neresi ola
cağı benim konum değil - Karadeniz'de yapıla
cak ikinci ve Antalya'da yapılacak 3 ncü kâ^ıt 
fabrikaları da gerçekleştiği takdirde ki 7 kâ
ğıt fabrikasının hammaddesi ihtiyacı olan 3 
milyon metremikâp selülozduk odun ihtiyacı da 
memleketimizin ormanlarından temin edilecek
tir. Bütün bunları yapıyoruz, d'ğer taraftan da 
belki rakamları şu anda pek büyük rakamlar 
olmadığından dikkatinizi oekmiyeeek, 1969 yı
lında da 2.5 milyon dolarlık orman ürünü ih-
racetmişiz, 1970 yılında da bu 14 milyon doları 
bulmuş ve 1977 yılında da eğer hesaplanmaz 
doğru çıkarsa bu 50 milyon doları bulacaktır. 
Şimdi, değerli arkadaısilanm dikkatinizi çekiyo
rum, bir taraftan ormıanlanmızm devamlılığını 
temin edeceksiniz, muhafaza edeceksiniz, koru-
yacalksınız, öbür taraftan su dengesinin muhafa
za olması, toprak kaymasının- önlenmesi gibi 
tedbirleri düşüneceksüıniz, memleket dahilindeki 
her geçen gün gelişen kâğıt sanayinin hammad
desini temin edeceksiniz, orman köylüsünü mü
temadiyen bahsettiğim çerçeve içinde kalkındı
racaksınız ve buna paralel olarak da bırakın 
döviz israfına gitmek, belki küçük bir noktadan 
başlıyoruz ama, her geçen gün de memlekete 
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karınca kaderince döviz sağlayıcı istikamette 
bir mekanizma kuracağız, bunu takdirlerinize 
arz ederim. 

Bir değerli arkadaşım da «1970 yılı icra pla
nındaki Orman Bakanlığı ile ilgili tedbirlerden 
hangileri gerçekleşti, hangileri üzerinde çalışıl
dı ve hangilerinin üzerinde durulmadı» şeklin
de böyle bir soruyu da tevcih ettiler. 

Kendilerine arzı cevabedeceğim. 589 numa
ralı tedbir daha sonra Köy işleri Bakanlığının 
sorumluluğuna verilmiştir, 590 sayılı tedbir 
üzerinde, Orman Genel Müdürlüğünün sorumlu
luğunda olan bu tedbirle ilgili ön çalışmalar de
vam etmektedir, çünkü bu tedibir devamlılık arz 
eden bir tedbirdir. 591 numaralı tedbir de Or
man Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü adı al
tında ayrı birim, olarak bakanlık bünyesinde 
kurulması vardı, bu kurulmuştur ve iktisadi 
Devlet teşekkülü olarak kurulmuştur, statüsü 
de ona göre hazırlanmıştır; (b) maddesi ile 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa muvazi 
olarak Ticaret Bakanlığınca tasdik edilmiş, 
orman köylerini kalkındırma kooperatifi ana-
sözleşmesi tedbire istinaden hazırlanmıştır, bas
tırılmıştır ve köylere gönderilmiştir. 592 numa
ralı tedbir, tedbirle ilgili olarak Ankara'nın, 
Beypazar'ı Mersin ilinin Anamur, Giresun ili
nin Alucra, Kastamonu ilinin Cide, Samsun ili
nin Vezirköprü ilçelerindeki orman içi köylerde 
Tarım Bakanlığı ile gerekli koordinasyonu sağla
narak projeye esas teşkil edecek envanter bil
gileri araziden toplanmıştır. Bu bilgiler proje
lendirilmek üzere değerlenip Tarım Bakanlığına 
gönderilmek üzeredir. 5993 numaralı tedbir; 
bu tedbirle yürütülmekte olan ilgili ikinci etap 
çalışmalan Sakarya ile Akyazı, Bolu ili Yığılca, 
Corum ilinin Kargı, Tunceli ilinin Ovacık, De
nizli ilinin Kale ve İsparta ilinin Sütçüler ilçe
lerinde başlatılmış olup, takip ve kontrol edil
mektedir. Ancak, konunun Tanm Bakanhğı ile 
ilgili tasımlan vardır, bu mevzularda Tanm Ba
kanlığı ve Köy İşleri Bakanlığı ile gerekli te
maslar yapılmaktadır. 594 numaralı tedbirle il
gili olarak Bakanlık bünyesinde gerekli toplan
tılar yapılarak bir rapor hazırlanmıştır, 595 sa
yılı tedbir 3573 sayılı Kanunun 1002 nci mad
desine fföre 170 bin dekar arazi tefr'ık edilmiş 
parselâjı Ziraat Vekâleti tarafından henüz ya
pılmamıştır. Tevzi edilecek sahaların öncelikle 
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orman köylülerine verilmesini temin maksadiyle 
mezkûr kanunun alâkalı maddelerinde gerekli 
tadilin yapılması için DPT ile gerekli temasa 
geçilmiştir. 

Şimdi bir arkadaşım da tenkidlerini yapar
ken orman köylülerinin kalkındırılması konu
sunda da Anayasanın 131 nci umdesine paralel 
gerekli çalışmalar yapılmadığı takdirde, orman 
köylüsünde de bir patlama olacağına işaret et
tiler. Değerli arkadaşlarım, yani biz bir patla
ma olacak diye değil, veyahut da bir patlama 
olur diye ide değil, biz zaruretlerin icabı olarak 
bu hizmetleri yapıyoruz. Orman köylüsünün 
içinde bulunduğu durumu muzdarip durumu bi
liyoruz. Bunu takdir ediyoruz. Ve orman köylü
sü ile ormanı bir arada iyi münasebetli bir şe
kilde bulundurmanın, yaşatmanın gayret ve ça
balarım yukarıdan beri izah etiğim çerçeve için
de kısa da olsa değerli senatör arkadaşlarınla 
ifade etmiş bulunuyorum. Ümit ederim ki be
nim bu izah tarzımdan sonra değerli arfaa'*?ola
rımın da benim bulunduğum noktaya gelecekle
ri inancımdır. Sözlerimi burada bağbyaoağım. 
Millî Birlik Grupu adına konuşan sayın arka
danım. meslekin meşakkati ve ıstırabını cekmis 
bir küfeye yerli yersiz bâzı isnatlarda bulunul-
duîru hususuna da işaret ettiler. Tahmin ediyo
rum ki ima etmek istedikleri Msi benim. 

Ben dışarıda olan bir meselenin Mecliste ko
nuşulması yerine Mecliste söylenmiş bir söz üze
rinde konuşulmasında daha isabet buluyorum. 
Geçen seneki Millet Meclisi Bütçesi müzakerele
rinde de konuştum. Fakat ben hiçbir surette bir 
kütleyi tüm olarak itham etmedim ve benim 
konuştuğum topluluk da bir aile mesabesinde 
olan topluluktur. Ben muhafaza memuru arka
daşlarımın içinde bulunduğu çilekeş durumu da 
biliyorum, işte bunu bildiğim için de Bakan
lığa geldiğim günden beri, orman muhafaza me
murları veya orman kesim memurları, depo me
murlarına hiçbir devrede veriîmiyen kadroları 
temin etmek suretiyle, bilhassa Personel Kanu
nu intibaklarında, onların çok iyi bir duruma 
yükseltilmiş olmalarını da temin etmiş bulunu
yorum. 

Benim söylediğim sadece muayyen yerler, 
muayyen kişiler içindir. Hiçbir zaman tüm küt
leyi itham edemem. Çünkü onbeş sene ben de 
bu meslekin muhtelif kademelerinde hizmet 
görmüş bir kişiyim. 

Hepinizi sevgi ve hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bu suretle Orman Bakanlığı ve Orman Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin tümü üzerindeki müza
kereler bitmiştir. 

3. — Orman Genel 31üdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/399; Cumhu
riyet Senatosu 1/1169) (S. Sayısı : 1494) (De
vamı) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Ka
nunu 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları içjin (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 108 215 998 lira, yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, 46 990 000 lira, sermaye teşkil ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetveld© 
gösterildiği üzere 9 941 957 lira ki, toplam ola
rak 165 147 955 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar birinci 
maddede (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerinde 
bölüm toplamları gösterilmiştir. Bu cetvellerle 
birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüsünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 165 147 955 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi CB) işaretli cetvelle birlikte oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1971 bütçe yılmda elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (0) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelin ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında 
da devam' olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi eıki cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim

in — 
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Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu 
ile Orman Genel Müdürlüğü için tesbit edilmiş 
olan kadrolar 1971 malî yılında da kullanılır. 

[BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.* Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hüküm
leri getiren kanunların uygulanmasından. doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yet
mediği takdirde, (ödenelkleri (1) lira olarak tes
bit edilmiş tertipler dâhil) (B) işaretli cetvelin 
yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık 
göstermek suretiyle (A/l) işaretli cetvelin ilgi
li tertiplerdeki ödenek miktarlarını artırmaya 
Maliye Bakamı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza ısunuyorum. Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili olduMarı hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1937 - 1969 bütçe yıllarına aadolup da, 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (Â/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçlan) maddesine Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza ısunuyorum. Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelim (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden. (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza ısunuyorum. Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde1 gösterilmiştir. 

— »« — a < 
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I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 9. — Orman Genel Müdürlüğü orman 
okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağ
lı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BİLŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge
reğince, ormanların sınırlama işine 1971 büt
çe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmisfir efen-
diim. 

Madde 11. — Bu Kanun 1 Mart 1971 tarihin
de yürürlüce girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde 'söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza ısunuyorum. Kabul edenler... 
etimiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 12. — Bu Kanunu Maliye ve Orman 
"Hakanları yürütür. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
î yel?.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişltir efen

dim. 
Tasarıyı tümü ile oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir 
efendim. Tasarı 2 Şubat 1971 tarihli 35 nci Bir
leşimde açık oylarınıza sunulacaktır. 

1483 sıra sayılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanun tasarısına (117) 
saym üye iştirak etmiş (112) kabul, (4) ret ve 
(1) çekinser oyu verilmek suretiyle tasarı ger
çekleştirilmiştir. 

Orman Bakanlığı Bütçesinin aziz milletimize 
ve özellikle orman köylüsüne ve teşkilâta ha
yırlı olmasını temenni ederim. Teşekkürler ede
rim efendim. 

Değerli arkadaşlarım Ulaştırma Bakanlığı 
Bütçesine on dakika aradan sonra gireceğiz, 
istirham ediyorum, 

j Kapanma saati : 23,40 
IB» «MI • 
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C. Senatosu B v: 34 1 . 2 . 1971 O : 4 

DÖKDÜNÖÜ OTURUM 

Açılma saati : 23,50 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu. 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ahdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN 34 ncü Birleşimin 4 ncü oturumunu açıyorum. 

3, _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —. 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (Dağvtma tarihi : 25 . 1 . 1971) 
(Devamı) 

R. — ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ 

4. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1971 yü% Bütçe kanunu tasarıs 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/389; Cumhuriyet Senatosu 1/1164) (S. 
Sayısı : 1484) (1) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin müzakerelerine geçiyoruz. 

Söz alan arkadaşlarımı sıra ile arz ediyorum: 
Sayın Nazif Çağatay, ö. H. P. Grupu adına; 

Sayın ibrahim Etem Karakapıcı, Millî Güven 
Partisi Grupu adına; Sayın Haydar Tunçkanat, 
Millî Birlik Grupu adına; Sayın Etem Erdinç, 
Adalet Partisi Grupu adına; 

Şahısları adına söz almış arkadaşlarım: 
Sayın Ekrem Özden, Sayın Fehmi Baysoy, 

Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Kâzım Karaağaç. 
lıoğlu, Sayın Mehmet Hazer, Sayın Hüsnü 
Dikeçliğil Saym Orhan Kor, Sayın Hüseyin 
Atmaca, Sayın Kasım Gülek, Saym Yusuf Ziya 
Ayrım, Sayın Rifat öztürkçine'dir. 

Çok değerli arkadaşlarım bâzı ar
kadaşlarımız lehte ve aleyhte söz iste
mişlerdir. Anayasamızın 94 ncü ve İçtü
züğümüzün 87 nci maddelerinin sarahatine rağ-

(1) 1484 S. SayıU basmayazı tutanağın so-
nundadır. Bu basmayazıdaki bölüm rakamları ve 
4 ncü madde baskıdan sonra değiştiğinden tııta-
naktakiler esastır. 

men; içtüzüğümüzün bâzı hükümlerine sarih 
olaraik ayları karar alma mecburiyetinde kal
mıştır. Hususiyle, 61 nci maddenin son fıkra
sında; Hükümet, komisyon ve grup sözcülerinin 
konuşma sürelerinin tahdidedilmiyeceği ifade 
edilmiş olmasına rağmen, Danışma Kurulu Ka
rarında böyle bir tahdit getirilmiştir.. Bu tahdit, 
Anayasa ve İçtüzüğümüz hükümlerine göre, 
Cumhuriyet Senatosunda 10 günlük belirli bir 
süre içinde geçirilmesi zaruretinden doğmuştur. 

Ayrıca, Danışma Kurulunun, Yüksek Genel 
Kurulun kararına iktiran eden kararın ikinci 
maddesi «Söz alacakların birgün evvelinden 
sıra ile isimlerini yazdırmalarını» âmirdir. 

Bu itibarla, ben takdir hakkımı şu şekilde 
kullanacağım; lehte, aleyhte, üzerinde konuş
mak istiyenlere değil, sıra ile adlarını yazdıran
lar?, söz vereceğim. 

Söz sırası, Sayın C. H. P. Grupu adına Sa
yın Nazif Çağatay'ındır; buyurunuz efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞA
TAY (İzmir) — Muhterem Başkan, Yüce Sena
tonun saym üyeleri; Ulaştırma Bakanlığı 1971 
malî yılı Bütçe tasarısı üzerinde C. H. P. Senato 
Grupu adma görüşlerimizi bildirmek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. Bu vesile ile saym 
üyeleri saygiyle selâmlarım. 

İkinci Dünya Savaşından sonra dünyada bü
yük bir gelişme gösteren ulaştırma faaliyetleri; 
ekonomik, sosyal, siyasal ve bilimsel alanlarda 
milletlerarası münasebetleri ve ülke kalkınma
sını esaslı surette etkiler hale gelmiş bir -rektör
dür. 

Bütünüyle ulaştırma faaliyetlerinin ülkemiz
de gerek teknik ve gerekse ekonomik yönden 
kalkınmamızda etkisi nedir? Diğer bir deyimle, 
ülkemizdeki ulaştırma faaliyetlerinin bütünün
de gerek teknik ve gerekse ekonomik, hattâ 

— 114 
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sosyal yönlerden bir gelişme var mıdır; ve bir 
gelişme var ise, hizmetlerin gerektirdiği önem
de ve hacımda mıdır? 

'Sayın Senatörler; 
Ulaştırma Bakanlığı, bir yatırım bakanlığı 

&olmanmkla beraber, murakabesi kendisine mev-
<du ve yatırımları milyarları aşan teşekküllerin 
^plSn ve program faaliyetlerini tanzimle görev
lidir. işletmeler arasında koordinasyonu temin
le mükelleftir. Bakanlık, bu görevini ifada ne 

cderece muvaffak olmuştur? Konunun bu cephe
sine kısaca bir göz atalım. 

Bütçe raporuna baktığımız zaman şunu gö
rüyoruz. Bütçe raporunda deniliyor M: «Reka-
betsiz faaliyet gösteren ulaştırma ve haberleş-
tirme teşekküllerimizin âmme hizmeti karekteri 
özelliği bakımından siyasi mesuliyetini üzerinde 
taşıyan bakanlık, ilgili iktisadi Devlet Teşek
külleri kuruluşlarının hizmetlerini 440 sayılı 
•Kanun muvacehesinde gereği veçhile tanzim ve 
murakabe edememektedir.» 

1971 yılı programında ise, ulaştırma sektö
rünün tüm değerlenmesi şöyledir; 1971 senesi 
programından özetle aldığım lasından okuyo-
Tam : 

1. Ulaştırma sektörü, 2 nci Beş Yıllık 
"Plânda öngörülen ekonomik ve sosyal 
^ödevlerinin gerçekleşmesini sağlıyacak bir ge
lişme göstermemiştir. 

2. Geçen yıllarda altyapı ve taşıt konusun
da önemli büyüklükte yatırımlar yapılmasına 
ve düzenleyici bâzı çalışmaların da ele alınma
sına rağmen, 1970 yılında bir dar boğaza gelin
miştir. Gelir - gider dengesinin olumsuz yolda 
gelişmesi devam etmiştir. 

3. Ulaştırma sistemleri ve isletmeler ara
sındaki koordinasyon noksanlığı önemli bir 
iproblem olarak varlığını devam ettirmektedir. 

4. Demiryolları güzergâh ve altyapı bakı
mından günün ihtiyaçlarını karşılıyamamakta-
<dır. Yük taşımasında karayolları lehine kayma 
olmaktadır. 

5. işletmenin, anagörevi olan yolcu ve yük 
taşımacılığına tüm ağırlığını koyması lâzımge-
lirken; gücünü, imalât, liman işletmeciliği ve 
benzeri gibi faaliyet dallarında kullanması, ta
şımacılık konusunda gerçek bir iktisadi Devlet 
Teşekkülü gibi çalışamamasına sefcebolmakta-
dır. 

6. işletmede idare ve organizasyon aksak
lıkları hâlâ giderilememiştir. 

7. Yük taşımacılığında şirketleşme gerçek
leşmemiştir. 

8. Ağırlık kontroluna başlanmamıştır. 
0. Trafik kontrolü yetersizdir. 
10. Aşırı rekabet, tabıma ücretinin düşük 

olmasına, dolayısiyle aşırı yüklemelere yol aç
mıştır. Bu haller altyapının çabuk bozulmasına 
sebebolmaktadır. 

11. Deniz filomuzun yaşlı ve hızı düşük ge
milerden kurulu oluşu, başta gelen bir problem 
olarak devam etmektedir. 

12. Mallarımızın % 50 sinin ticaret filomuz
la taşınması hedefi henüz gerçekleşmemiştir. 
Bu oran halen % 28 civarındadır. 

13. Limanlardan, yükleme ve boşaltmadaki 
teçhizat noksanlığı dolayısiyle tam istifade edi
lememektedir. 

14. Havayolları, modern bir havayolu işlet
meciliğinin gerektirdiği düzene girmemiştir. 

15. Hava alanları gelirleri, giderlerine oran
la düşüktür. 

18. Hava alanlarında yer ve uçuş emniyet 
cihazları noksandır. 

17. Büyük şehirlerde telefon tıkanıklığı 
önemli ölçüde kendini hissettirmeye devam et
mektedir. 

Bunlar benim 1971 programımda bu Bakan
lığın ve Bakanlığa tabi sektörlerin aksıyan ta
raflarını gösteren ve faaliyetlerinde üzerinde 
durulan noktaları belirten kısımlarıdır. Bunla
rı aynen 1971 programından aldım. Burada ken
dimden ilâve ettiğiım veyahut kendi görüşümü
ze ait her hangi bir fikir yoktur. 

Şimdi, plân ve program yönüyle, genel ola
rak ulaştırmamızı değerlendiren Planlamazım 
bu görüşü yanında Bakanlığın içinde toplanmış, 
daha doğrusu onun kontroluna tevdi edilmiş te
şekkülleri pratikte ayrı ayrı gözden geçirelim. 
Evvelâ PTT idaresinden başlıyalım. 

PTT idaresinin, haberleşme hizmetlerinin 
yapılmasında takdiri mucip bir faaliyet içinde 
bulunduğu görülür. Cidden geçen dönemlerde 
ve eleştirilerimizde de açıkladığımız veçhile, 
PTT idaremiz olumlu yola girmiş görülmekte 
idi. 

Yalnız bu idarenin de; maalesef, zam furya
sına kapıldığı ve vatandaşı ezen hayat şartları-
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na yeni yeni katkılarda bulunma gayreti içinde 
olduğu nıüşahade edilmektedir. Birkaç günden 
beri kamu oyunu yalandan ilgilendiren yeni 
zamlara bu münasebetle temas etmek istedim. 

Sayın üyeler, PTT hizmetlerine aşağı - yu
karı % 100 zam yapıldığı açıklandıktan hemen 
sonra bu zamlar yürürlükten kaldırılmıştır. Sa
yın Ulaştırma Bakanı, bu zamları Hükümetin 
haberi olmadan PTT yetkilileri tarafından ya
pıldığını ileri sürmüştür. Böyle bir iddia va
rit olabilir mi? Biz bu iddiayı gerçekle ilgisi 
olan bir iddia olarak kabul etmiyoruz. PTT 
idaresinin, Hükümetin malûmatı dışında, hele 
kendi bakanının muvafakati olmaksızın böyle 
bir zamma gitmesini mümkün görmüyoruz. Ni
tekim, PTT hizmetlerine yapılacak zamlar hak
kında daha evvel alınmış bir Bakanlar Kurulu 
kararı olduğunu da basından öğrenmiş bulunu
yoruz. Ancak, zamların sert tepki ile karşılaş
ması üzerine, Bakanlık bu yükü PTT İdaresi 
yetkililerinin omuzlarına yüklemekten başka ça
re bulamamıştır. Bu münasebetle Sayın Başbaka
nın bir konuşmasına da temas etmek zarureti 
vardır. 

Sayın Başbakan, evvelki günkü bir açıkla
masında, PTT hizmetlerine yapılacak zamdan 
haberi olmadığını, halbuki bu zammın Hükü
met tarafından derpiş edilmesi lâzımgeldiğini 
ve Hükümetin bu zamlardan haberi olmaması 
hasebi ile bu zamların bir müddet için geri bı
rakıldığını ifade ettiler, bu mealde bir beya
natı çıktı. 

Şimdi, asıl üzerinde duracağımız nokta bu 
olacaktır. 1967 yılında çıkmış bir Kararname 
ile temel hizmetler, temel mallar nelerdir be
lirtilmiştir. Bunların arasında PTT hizmetleri 
de vardır. Temel mallar ve temel hizmetler 
hakkında fiyat tâyini yetkisi Hükümete aittir. 
Binaenaleyh; PTT de bu hizmetlerin içinde ol
duğuna göre; bu, Hükümete ait bir vazife idi. 
Kendileri, Hükümetin malûmatı dışında ve bir 
kararname çıkartılmaksızm bu şekilde bir zam 
yapılmıştır, şeklinde bir beyanda bulundular. 

Burada Sayın Başbakanın bir hâtıra veya 
hafıza za'fma temas etmek lâzım. Çünkü, bah
settikleri kararnamede, temel mallar ve temel 
hizmetler Kararnamesinde PTT hizmetleri yok
tur. Bu kararname, 2 Kasım 1967 tarih ve 
6/8 954 sayılı Kararnamedir. Kararnamede 

temel hizmetler ve temel mallar nelerdir yazıl
mıştır. Orada der ki; «temel mallar: Elektrik, 
kömür, çimento, demir - çelik, her çeşit suni 
gübre; 

Temel hizmetler: DDY, Denizcilik Bankası 
ve Denizbank, Deniz Nakliyatı Türk Anonim 
Şirke itinin yük taşımalarıdır. 

Ayrıca, aynı kararnamenin 3 ncü maddesin
de de, bu mal ve hizmetlerin fiyatlarının Ba
kanlar Kurulu tarafından saptanacağı açıklan
makladır. 

PTT hizmetleri bunların arasında yer alma
mıştır. Halbuki Sayın Başbakan, PTT hizmet
lerinin de temel hizmetler arasında yer aldığı
nı; bu itibarla bakanlığın, yani Bakanlar Ku
rulunun ve Hükümetin malûmat ve muvafakati 
ve rızası tahtında olmadıkça bu zam ilânının 
mümkün olamıyacağını iddia etmektedir. 

Bir defa; bu ayrı bir çelişki. Ayrı bir çeliş
ki; ama, aslında PTT İdaresinin bu şekilde ya
pacağı zamları kendi bakanının muvafakatini 
almaksızın, kendi bakanına malûmat vermeksi
zin tatbik mevkiine koymasını bugünün Tür
kiye'sinde kabul etmek mümkün değildir. 

O halde; Sayın Bakandan rica edeceğim, 
kendilerinin bu zamlardan, ilânından evvel ma
lûmatı var mıdır, yok mudur? Millet huzurunda 
şu kürsüde açıklasınlar. Bis de bilelim; ki, 
malûmatı altında yapılmamışsa, malûmatı altın
da yapılmamış olmasının eğer bir akıbeti var,-\a, 
onu kep beraber düşünelim, Fakat, malûmatı al
tında yapılmışsa, ondan sonra da her hangi bir 
tepki karşısında, «bizim malûmat ve muvafakati
miz yoktur», şakinde bir tutum içine girmişler
se müisaa'dercizle kendilerinin bu bakanlık san
dalyesinden de ayrılmaları lâzımgelir ve en 
isabetli hareket de o olur. Bn noktayı kendisinin 
takdir edeceğini ve bu kürsüde elbette bu nok
taya bir vuzuh vereceğini ümid ediyoruz. 

Şimdi PTT nin başka bir hareketine temas 
edeceğiıin. Hayrettir, PTT îdaresi böyîs bir 
mukayeseye nasıl girmiştir. PTT İdaremiz hiç
bir akıl ve mantığın kabul etmiyeceği bir hiz
met mukayesesini bizlere sunmaktadır, İyyer-
leoiınin durumu ile ilgili mukaye^ rakımlarına 
güz aktığımızda, burada kona ini gösteren s?.kinı 
bir zihniyeti görmemek mümkün değildir. Deni
yor ki, son 5 yıl içerisinde, idarenin kuruluşun
dan itibaren, 125 yıl içinde açılan 1 494 işyeri 
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miktarımda işyeri açılmıştır. Yani, PTT ida
resinin kurulduğu 125 yıldan bu yana 1 494 iş
yeri yapılmış ve son 5 yıl içinde bunla muadil bir 
işyerleri hizmete girmiş. Mukayese bu. 

Şüphesiz ki, bunların yapılması, hikmetlerin 
yayılması ve bunun için gerekli olan işyerleri
nin çoğalması ve artan nüfus ve ihtiyaçlarının 
gereği olarak,, her senemin bir sonraki seneden 
daha ileri bir merhaleye erişmiş olması, güzel 
bir hizmettir. Bu hizmetler Hükümet etmenin 
icaplarından addedilir. 

Ancak; geçmiş senelerle hizmet yarışması 
mahiyetinde bir mukayese yapılırken, her hai
lde 100 - 150 sene evvelki durumlarla, bugünü 
mukayese etmek kimsenin aklına gelmez. Hele 
bu, Türkiye'miz için mevzuufbahis dâhi edilemez. 
Parçalamamış bir Osmanlı imparatorluğunu mi
sal olarak alın, topraklarının çoğunun elden 
çılkîiıış okluğunu hafızalarımızdan silin, o günün 
şartlarını, arada geçen öihan harbi'erihi, Millî 
Mücajdele savaşlarını ve bugilme nasıl geldiğimizi 
unutun, sonra, son, 5 yılda, 125 yıl içinde yapılan 
1 494 işyeri kalar işyeri yaptık, diye ortaya çı
kın. Bu tamamen kötü bir zihniyetim tezahürü-
idür. 

Burada düşünülen ve güdülen gaye şudur, 
Türkiye'yi yeniden yapmak. Maziyi, inkâr et
mek, kötülemek, beceriksizlik, âciz ve meskenet 
içlimde görmek. Bu mukayeseyi yapanlar ve onu 
(hazırlıyanlar, maalesef bugünün iktidarının sa
kim. zihniyetine âlet olmuşlardır. 

PTT hizmetlex!inde istenilen seviyede ve ye
terlikte bir inkişafın olduğu i'ldia edilemez. Ak
samalar mevcuttur. 

Posta hizmetlerinin ağırlığı, gecikmeler dai
ma şikâyet mevzuu olmaktadır. 

Telefonla konuşmak bir azap ve şehirlerarası 
konuşmalar bir derttir. 

Hele, Türkiye Cumihuriyetiniiîi kurulduğun
dan bu yana hiejbir devirde görülmemiş olup, 
vatandaşın emanet paraları olan havale bedel
lerinim ödenmemesi keyfiyeti ibretle ve hayretle 
izlemeeek bir durumdur. 

Kâr etme vasfını kaybetme yoluna girmiş 
cilan PTT İdaresinin 1971 yılında yeni zamlarla 
açığımı kapatmak yoluna gideceği görülmekte
dir. PTT idaresinin zararlarını, yapılacak zam
larla halkın sırtından çıkarilmasınia karşıyız. 
İdare, zararı önTiyecek tedbirleri kendi bünyesi 

içinde ahmak suretiyle vatandaşa ve vatandasın 
yenii bunalımlarına meydan vermemelidir. 

PTT konusunda bu mâruzâttan sonra şimdi 
TCDD Genel Müdürlüğü üzerimde de kısa bâzı 
mülâhazalarımız olacaktır. 

Bayın senatörler, TCDD, 70 000 e yakın per
sonelin çalıştığı bir işletmedir. Kadroları kaba
rıktır. 1970 yılîinldla personele bir milyarın üze
rimle bir para ödendiği iıaide ediliyor. Bütçe ra
porunda teşekkülün 1970 yılı kâr ve zarar he-
sapüanmı açıkça görmek mümkün değil. Belki 
rapor hazırlanırken durum henüz kesmleişmiemiş-
ti. Bu itibarla, raporda parça parça verilen ma
lûmatın ışığı altında öğrenebdldiğimiz kaldariyle, 
Ibu işletmenim 1970 senesi zararımın 896 rniilyon 
lira civarında olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca raporda, Meclislere intikal etmiş bir 
kanun tasarısı dolayısiyle, bu zararın daha az 
gösterilmle simim mümkün olduğu ifade ediliyor. 
Meselâ, Meclislere intikal etmiş bir tasarı, M ta
san eğer 1970 yılında kanunlaşmış olsa imiş 
bu zarar daha aşağı olacakmış. O kanun tasarı
sında şu hükümler varmış, bu kamım tasarısı ka
bul edilirse, «Hazine yardımı» diye yol bakım 
masrafı için verilen paralar, gelir kısmına kay-
dedilecekmiş. 

Devlet Yatırım Bankasına ve Hazineye olan 
borçların faizleri Hazinece karşılanacağımdan, 
bu para 24 milyon lira falan tutuyor, bu miktar 
zarar hanesinden çıkarılınca, zarar yekûnunun 
bir hayli aşağıya düşeceği, 474 milyon liraya 
ineceği ifade ediliyor. 

Bu nasıl bir bütçe hareketidir, bütçe tekniği 
bunu böyle mi getirir İnşallah, kanun tasarısı 
geldiği zaman hep beraber üzerinde duracağız 
ve konuşacağız. Aslında bünyeide yapılması 
lâzımıgelen tasarruflarla neticeye gitmek lâzım-
gelirken, bütçe hareketleri ile bir tasarruf sağ
lanmıştır gibi görünmenin amleli bir faydası ola
mayacağımı takdirlerimize sunarını. 

Demiryollarnım zarar etmesi normaldir ve 
idünyanın her tarafında da zarar etmektedir. 
Ancak, demiryollarının zararını asgariye indir
mek, gayreti, bu istikamette inkişaf ettirmek 
lâzım. Bu mevzuu ile ilgili olarak «demiryol
larının, reorganjizasyonu» konulu bir raporun 
nıevcudolduğu ifade ediliyorr- Bunda, eğer o 
rapor tetkik edilir ve çalışmalar o istikamette 
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hızlaadınİH^a-^ki, henüz bize intikal ettirilmiş 
değ'irlldii'r zararın azalacağı belirtiliyor. 

Demiryollarının çeteme ve taşımia kapasitesini 
yeni bir düzene kavuşturmak suretiyle bu zarar 
izale edilebilir. Demiiryollarınıızla yapılacak nak
liyatta, özellikle interfriko ile nakiye işkilde, bü
tün imkânları zorlamak suretiyle, zararın azal
masına gayret edilebilir. Ortta Avrupa'ya yapı
lacak yaş meyva ve sebze nakliyaitı, hem gelir 
sağlamak, hem de döviz tasarrufunu gerçekleş
tirmek yönünden demiryollarının üzerinde has
sasiyetle duracağı bir konu olmalıdır. 

Damiryollarının, ihracat ile ilgili olarak ge
rekli teşkilâtlan genişetmesi, yükleme - boşalt
ma için lüzumlu depo ve antrepo gibi tesislere 
önem vermesi lâzımıdır. Bunlarla birlikte, günün 
şartlarına ve mevsimin icaplarına uygun orga
nizasyon da sağlanmalıdır. 

Bir de, dizelli cer programı biratn evvel uy
gulandığı takdirde, tahmin ediyorum ki, bu za
rarlar bir luisbet dâhilinde azalmış olacaktır. 

Sayın senatörler, DD. konusunda bir ayrı 
çalişma vardır. O noktaya da temas etmek is
tiyorum. 

DD. nın işletmecilik faaliyeti içinde «demir-
yolu sanayii» diye bir ayrı şubesi vardır : Va
gon fabrikası. Vagon fabrikası, yılda her tipte 
100 vagon imaline elverişli bir kapasiteye ma
li': olduğu için ve bisûnı ihtiyacımız da bunun 
al'mda okluğu idin, idare, uluslararası ihalelere 
girmektedir. Nitekim 1969 yılında Pakistan'ın 
Doğ-u Demiryolları için 77 aded dar hat yol
cu vagonu ihalesine girmiş ve kazanmıştır. 
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ticaret politikası ve bu politikaya dayâıîân bir 
deniz ticaret plânı mevcut değildir. Gerek Birin
ci Beş Yıllık ve gerekse İkinci Beş Yıllık plân
larda deniz ticaretimize gereken önemin veril
memiş olması ve aynı zamanda yönetJimıdski ak
saklıkların devam etmesi, ticaret filomuzun yaş
lı ve hızı düşük gemilerden kurulu oluşu yüzün
den mallarımızın ancak % 28 i kendi gemileri
mizle taşıyabilmektedir. Oysa plân hedeflerine 
göre bu nisbetin % 50 olması lâzımgelir. İhraca
tımızın 1/4 ü kendi vasıtalarımızla yapılabilnıek-
teclir. Bunun için ihraç mallanmuz zamanında 
sevk edilememektedir. Yeni pazarlara girmek 
nümikün değildir ve vaktiyle girmiş olduğumuz 
pasarlarla da ilişiğimizi devam ettirmek güçleş
mektedir. 

Son zamanlarda İzmir'den İngiltere'ye direkt 
yükleme yapmak imkânı kalmamıştır. Bilhassa 
yoğun ihracatın olmadığı devrede yeterli mik
tarda mal bulaımıyan gemiler limana uğrama
maktadır. Mallar uzun süre beklemektedir. Şu 
halde memleketimizin küçük tonajlı, süratli tek
nelere ihtiyacı vardır. 

Ayrıca liman hizmetleri üzerinde de durmak 
lâzım. 

Liman hizmetleri için alınan ücretler de faz
la görülmektedir. Tarife tatbikatıcılda koordinas
yon yoktur. Meselâ, İstanbul'da DD. na ait Hay
darpaşa limanı çok daha düşük yükleme - bo
şaltma mesai ücreti alımırken, Denizyollarına 
ait limanlarda ise çok daha yüksek bir tarife 
uygulanmaktadır. Bunlar da ortadan kaldırılma-
hdır. 

Muhterem senatörler, 1970 yılının altı aylık 
fiilî ve tahminî neticelerine göre barakanın 1970 
yûmd?j bilançosunu 83 900 bin lira zararla 
kapatacağı tahmin edilmektedir. Fakat bir ta
raftan bütçe raporunda, bankanın 1971 yılı 
programıma göre 20 milyonun üzerinde bir kâr 
sağlıyacağı da ifade ediliyor. Bunun realize edi
leceğinden endişemiz ve şüphemiz vardır. Bu 
sabeple 1970 bütçesinin uygulamasında gör
mekte olduğumuz hataları ve aksaklıkları aynı 
i^Ik&mette bir çalışma içinde olan Denizyolları 
İşletmesinde de görmek mümkündür. Ve işlerin 
icabı, şartlanın getirdiği zaruretler sebebiyle 
Denizyolları İşletmemiz eskisi gibi zarar ede
cektir. Zaten bu zaran kendileri de kabul edi
yorlar. 

Demin, mevzuubahsettiğim bu konularda 
Devlet Plânlama Teşkilâtının var olan bir görü
şünden bahsedeceğim. Devlet Plânlama Teşkilâ
tının görüşünde, işletmenin, ağırlığını sanayi 
sahasına kaydırması nedeniyle, yolcu ve yük ta
şımacılığı konuşumda gerçek bir İktisadi Dev
let Teşekkülü giilbû çalışmamakta olduğu ileri sü
rülüyordu. Plânlamanın bu görüşü karşısında 
demiryolu sanayii hareketünıdefei durum ve ida
renin bundan sonraki tutumu ne olacaktır? Bu 
kocaları da Sayım Bakanm açıklığa kavuşturma
sını istirham ediyorum. 

Şimdi konumuz Denizcilik Bankası ve Deniz 
NaJfcMyat T.A.Ş. dir. 

Üç tarafı deniz olan ve dünya darnMsryta 
irtibatı bulunan memleketimizin henüz bir deniz 

— 118 
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Çeşitli sebeplerle Madam çıkarılan gemilerin 
yerlerine yedilerinin konulamaması, dış hatlara 
sefer yapacak gemilerde azalma olması, iç hat
larda karayollannm geniş ölçüde rekabeti, ve 
saire gibi sebepler hasılat kaybına sebeiboîmak-
tadır. İfade edildiğine göre, 32 gemiden ancak 
ekle 18 gemi kalmıştır ve 10 - 15 senedir de tek 
bir yolcu gemisi hizmete girmemiştir. 

Bankanın 97 milyon liranın üzerinde olan 
1970 yılı faaliyet programını yıl sonunda an
cak % 83 veya bâzı hesaplara göre de % 66,3 
niisbetdn;de tatbik mevkiine koyabileceği taihmin 
edilebiliyor. Şu halde uygulama nöbeti düşük
tür. Uygulama lüsbetinıin düşük olmıasımı gerek
tiren sebepler olarak ileri sürülen hususlar da 
şunlardır : 

Pendik Tersanesinin projesinin finansmanı 
için Devlet Yatırım Bankasının olumlu davran-
mayışı; 

Japon İHİ Firmasının tekliflerinin halen 
kesinliğe kavuşmamış bulunması; 

Bâzı atelye, araba vapurları, şehir hatları 
yolcu gemisi, istanbul Feribotu ve buna benzer 
işler için döviz tahsisi işlemlerinin yapılamadığı; 

Devalüasyonun etkileri, imali kaynaiklarıaı 
yetersizliği gibi hususlar ileri sürülüyor. 

Bu mülâhazalar 1970 yılı için varit de, 1971 
için varit değil midir? Bunların bir kısmının, 
mıühim bir kısmının 1971 senesi bütçesini de 
laynı akıbete götüreceğini tahmin etmek pek ke
hanet sayılmaz. 

Kaynakları kifayetsiz, kendi bakanlığı için
de ve diğer bakanlıklarla birlikte bir koordi
nasyona girmemiş, bir kaorldinasylondan mah
rum, (yine, plândan aldığımız bilgilerle) plânlı 
ibir davranış içinde olmıyan bu teşekküllerin 
mlemleketin bugün yürütülen sakat ekonomik 
gidişine uygun bir paralelde oluşu asla yadır
ganmamalıdır. 

Sayın üyeler, denizci ülkeler kendi ticaret 
filolarını devamlı ve sistemli olarak geliştirir
ken, Türk Deniz Ticaret Filosunun, daha doğ
rusu bilhassa yolcu gençlerimizin, arz ettiğim 
gibi, son 10 - 15 sene içinde büyük bir gerile
me gösterdiği gözden kaçmamaktadır. Deniz 
Nakliyat Şirketine ait 140 bin gros tonluk beş 
geminin çürüğe çıkmasının her yıl 1,5 mMjyar 
liralık döviz kaybına yol açtığını görmekteyiz. 
Taihmin edilir ki, bu sene yeni siparişler ile 

belki bu zarar bir miktar daha azalacaktır ve 
tahmin ettikleri - inşallah diyelim - gayeye de 
ulaşmış olacaklardır. 

Türkiye'nin sâdece dışardan gelmi alma yo-
liyle Deniz Ticaret Filosunu genişletmesi müm
kün göYülmemektâdir. Türkiye'de gemi yapıl
ması için bütün şartlar mevcuttur. Ancak 
Hükümetin ibu konuya esaslı surette eğilmesi 
şartar. 

İkinci Dünya .Savaşından sonra elinde hiç 
gemisi kalmıyan Yunanistan, simidi dünya de
niz ticaretini elinde tutan ülkeler arasındadır. 
Bir neşriyata g t o kendi tersanelerinde yapıl
mak üzere 15 civarında dış ülkelerden gemi si
parişi almışlarıdır, (Buna mukabil, bizim Nor
veç ve Danimarka firmalannm vâki odan mü
racaatlarını reddetmemiz sebebiyle bu teklifler 
fbir nletioeye ıbağlanamayınca gerek Norveç, 
gerekse Danimarka firmaları Yunanistan ter
sanelerine başvurarak onlarla anlaşmak yolu
nu ihtiyar etmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Çağatay, bir dakikanı
zı rica eldeyim. 15 dakika olan ikinci kez ko
nuşma hakkınızı da kullanmak ister misiniz? 

C. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞATAY 
(Devamla) — Bitti tmi? 

BAŞKAN — îlk sıra bitti. 

O. H. P. GRTJPU ADINA NAZİF ÇAĞATAY 
(Devamla) — Onidan bir beş dakikasını istimal 
edebilir miyim? 

BAŞKAN — Hay hay; buyurun efendim. 
Buradan ıbir evvelki oturumda ıSayın isa Bin
göl'e de aynı şeyi yaptok. Buyurunuz. 

O. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞATAY 
(Devamla) — Teşekkür ederim sayın Başkan. 

Sayın üyeler, Türk Deniz Ticaret Finosu
nun kapasitesi 600 bin ton civarındadır. Ne 
hazinidir ki Kıbrıs'ın Deniz Ticaret Filosu biz
den daha yüksektir, 800 bin ton civarındadır. 
Yumanisttan'ın Deniz Ticaret Filosunu söyledi
ğim zaman hayret edeceksiniz; 2 nci Dünya 
Savaşımda hicjbir gemisi olmıyan Yunanistan, 
(buigün 23 milyon ton kapasitede bir ticaret filo
suna maliktir. 

Durum açıktır, tersanelerimiz demek çalış
mıyor, çalışamaz haildedir. Bir Marmara yolcu 
giemiisani üç seneden beri, maalesef sefere çı-
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kartmak mümkün olamamıştır. 30 milyon der
ler, 40 milyon derler, bu civarda masraf yapıl
dığı ifade edilir, daha az masrafla, daha kısa 
bir zamanda bu geminin sefere çıkmasının müm
kün olduğu iddia edilir, fakat bizim bildiğimiz 
şudur ki, 3 seneden beri Marmara yolcu ge
mimiz sefere çıkartılaımamıştır. 

Size başka bir misal vereceğim sayın üyeler; 
Beykoz Tersanesi, bir hususi Denizcilik Ano
nim Şirketinin ıtersanesidir. Dışardan inşaatı 
iki sene içinde tamamlanmak üzere üç aded 
gemi siparişi almıştır. Batı - Almanya'nın en 
tanımmuş bir gemi inşaat firmasının üç gemisi
ni iki sene içinde yapıp tesliım etmek taahhü
düne girmiştir. Oysa ki, bu bir hususi sekttör-
dür. Halbuki büitün imkânlariyle, Devletin 
büyük yardımlarını kendisine vermiş olduğu
muz bizim teşekküllerimiz maalesef bünyele-
riyle orantılı faaliyet gösterememektedirler. 
Bahsettiğim Denizcilik Ticaret Anonim Şirketi 
bu işi ya/ptığı zaman, ifade edildiğine göre, 
yurda 15 milyon lira karşılığında döviz sağ
layacaktır. 

Yine raporda mütehassısların ifadesine gö
te, 1972 yılına kadar - tahmin ediyorum ve öyle 
zannediyorum ki, ikinci Beş Yıllık Program
da da aşağı - yukarı bu hedef gösterilmekte
dir - 1972 yılına kadar 700 bin tonluk en az 
70 - 80 gemiye ihtiyacımız vardır. Ancak bu 
takdirde plânın istediği hedefe vâsıl olmuş ola
bileceğiz. 

Denizyolları ve Denizcilik Bankası hakkın
daki mâruzâtımı bu şekilde tamamladıktan 
sonra Türk Havayolları hakkında gayet kısa 
maruzatta bulunacağım. 

Türk Havayolları Anonim Şirketinin ser
mayesinde yerli, özel ve yabancı sermaye işti
rakleri vardır, özel hukuk kaidelerine göre 
idare edilir bir teşekkül olup, nev'i hava nak
liyatı ve bu nakliyat ile ilgili işleri yapmakla 
görevlidir. 

Bir de bunun yanında, hava seyrüsefer hiz
metlerini görmek üzere ayrı bir kanımla Dev
let Hava Meydanları işletmesi Genel Müdür
lüğü kurulmuştur. Türk Havayollarının mu-
rakalbesi Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulu kanaliyle yapılır. Maliye ve Ulaştırma 
bakanlıklarının da tetkik ve teftişine tabi bir 
müessesedir. 

I Bu ortaklık hakkında birçok şeyler işitmi-
şizdir. Ortaklığın uçak satın akşına, uçaklar 
üzerindeki tercihlere, Altur ismindeki turizm 

I şirketiyle olan münasebetlerine değinen birta
kım iddialar vardır. Yüksek Senatonun bir 
araştırma kararı bulunduğundan bu konuları 
burada ayrıca ele almıyorum. Bu araştırma 
kararında uzun uzadıya konuşacağız ve elbette 
bir neticeye varacağız. 

Ancak bu münasebetle Türk Hava Yolları 
hakkında bâzı temennilerde bulunacağım. 

Hava Yollarının kargo nakliyat organizas
yonu üzerinde durması lâzımdır. Bilhassa son 
kolera vakasından sonra Yunanlıların ve Bul
garların karayolunu kapamaları üzerine bir
çok mallarımız sınırlarda kalmıştır. Eğer iste
nilen seviyede bir hava yolu kargo teşkilâtımız 
olsaydı, bu mallarımızı bu nakliyat şebekesi ile 
göndermemiz mümkün olurdu. Ayrıca pekçok 
ihraç mallarımız da bu şekilde, depolarda ve 
tarlalarda bozulmuş ve çürümüş olmazdı ve 
memleket de bu yüzden bir zarara mâruz kal
mazdı. 

Binaenaleyh, bu hususa ehemmiyet vermele
rini. ve rakibimiz olan diğer ülkelerle rekabet 
edebilecek çapta ucuz bir kargo hava yolu şe
bekesi tesisini temenni etmekteyiz. 

Sonra, uçakların kalkış saatlerinde mut
laka kalkmalarını sağlamak lâzımdır, bilhassa 
dış seferlerde buna azamî dikkati gösterme
liyim. 

Sayın Senatörler, çok hazindir, dış seferler-
I le ilgili olarak dış acentelerle size yabancı bir

çok hava yolları hakkında kati malûmat arz 
ederlerken, bunların seyrüsefer saatlerini söy
lerlerken, Türk Hava yolları hakkında katiyen 
bilgi veremezler ve bilgi vermek istemezler. 
Çünkü, daima tekzip edilir hale düşmektedir
ler. Bu da bizim için iyi birşey değildir. Bu 
bakımdan bu noktaya da dikkat etmelerini rica 
etmekteyiz. 

i Sonra bilet talepleri; 
Teknik zaruretler ve protokol zaruretleri 

dışında mümkün olduğu nisbette vatandaşın bi
let arzularına cevap vermek lâzım. Ekseri ah-

j vâlde ve meselâ benim en son bir îzmir seya-
batımda, 50 - 54 kişilik uçakta, galiba 38 kişi 

j ile seyahat ettik. Halbuki biliyorum, bilet ara-

120 — 



C. Senatosu B : 34 1 . 2 . 197İ O : 4 

yan, bilet isteyen birçok kimseler vardı. Bun-
larada meydan verilmemesini, bir koordinasyon 
sağlanmasını rica etmekteyim. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile ilgili 
olarak, bütçe raporunda yer alan dilek ve te
mennilerin büyük bir kısmına iştirak ediyoruz. 
Hava alanlarında hizmetlerin tek el tarafından 
yürütülmemesi konusunda öteden beri şikâyet
ler vardır. Bu şikâyetlerin de biran evvel gide
rilmesi ve mahzurlarının izalesi lâzımdır. Plâ
nın ve programın da istediği budur. 

Trafik bakımından, gün geçtikçe ehemmi
yet arzeden izmir - Çiğli Hava alanının uluslar
arası tarifeli uçaklara açılması ve 1971 yılı 
içinde gerçekleştirilmesi istikâmetinde hakiki 
ve gerçek bir çalışmanın yapılmasını rica edi
yorum. 

Yalnız Çiğli Hava Meydanının hava seyrü
seferi halamından bir talihsizliği vardır. Vak
tiyle Amerikalıların uçakları bu meydanda ma
nevra yaparlardı ve bu alana yolcu uçaklarının 
saatinde inmesi ve kalkması akamete uğrardı. 
Şimdi de burası Türk askerî uçaklarımızın ma
nevra sahasıdır; ve çoğu ahvâlde beklersiniz; 
uçaklar kalkmaz veya havada dolaşırsınız, 
uçak inmez, Çünkü manevra vardır. Bu itibar
la buna da bir imkân aranmasını alâkalılar
dan, yetkililerden rica ediyorum. 

Maruzatımı burada tamamlıyorum. Konuş
malarımı bu şekilde hülâsa ederken sözlerimin 
başında sormuş olduğum bir sorunun cevabını 
da böylelikle kendiliğinden vermiş oluyoruz. 
Gördüğünüz ve beraber tetkik ettiğimiz üzere, 
konuşmalarını; her zaman ispat edebilme duru
munda olduğum; programa, plâna dayalı dö-
kümanter mahiyet arz eden tarzda olmuştur. 
Zira, elimde vesikalar mevcuttur. Bunların ışı
ğı altında işi tetkik ettiğimiz zaman göreceğiz 
ki, bakanlık olumlu bir çalışma içinde görün
memektedir. 

Bununla beraber getirilen bütçenin memleke
te ve millete hayırlı olmasını temenni eder, 
Yüce Senatoyu tekrar sevgi ve saygı ile selâm
larım, efendim. (Bütün sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın îhrahim Etem Karakapıcı. 

/ MÎLLÎ GÜVEN PARTÎSİ GRUPU ADI
NA İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; Ulaş

tırma Bakanlığının 1971 yılı Bütçe kanun ta
sarısı üzerinde Millî Güven Partisi Grupunun 
g'örüş ve temennilerini arza çalışacağım. 

1939 yılında 3613 sayılı Kanunla kurulan ve 
hünyesinde çok geniş hizmetleri toplıyan bu 
Bakanlık, bilâhara çıkarılan kanunlarla hizmet 
sınırlarını daha da genişletmiştir. Yalnız hemen 
belirtmek gerekir ki, hizmetler bakımından çe
şitli sahaları içine alan bu Bakanlık; Hava yol
ları Genel Müdürlüğü, PTT, DDY, Denizcilik 
Bankası ve diğerleri ile birlikte memleketin 
esas hizmetlerini yaparken yetki ve sınırları 
gayrimuayyen olan bu Bakanlık, uhdesine dü
şen vazifeleri ifâda müessiriyet bakımından bir 
eksiklik içinde olduğu intihamdan kendisini 
kurtaramamaktadır. 

Bakanlık yalnız ve yalnız bir organizasyon 
mercii gibi kalmaktadır. Zira bünyesinde kanu
nun hükümleri gereğince İktisâdi Devlet Teşek
külleri de yer almış bulunmaktadır. Bu iti
barla diğer bakanlıklardan ayrı olarak iş hac
mi büyük ve geniş, ama yetki sınırları mah
dut kalmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
ile ilgili kanun tasarısı hâlâ Meclislere sevk 
edilememiştir. 

Bu bakanlığın diğer bir hizmet dalı da, ola
ğanüstü hâl ve savaşta alacağı görevdir; ki, en 
mühim görevi de kanaatimce budur. 

Bu bakanlığın muhtelif hizmet dallarındaki 
eksikleri tamamlıyacak olan bâzı kanun tek
lifleri tasarılarının biran evvel Meclislere ge
tirilmesi ve bunların geciktirilmeden çıkarıl
maları temenniye şayandır. Ama, geçen sene, 
de bu temenniler yapılmış, fakat hiçbirisi neti
celenmemiştir. Bu sene de gerek bütçe rapo
runda, gerekse Karma Bütçe Komisyonunda ay
nı şeyler ileri sürülmüş bulunmaktadır. 

Bugünkü hâli ile, kendisinden çok büyük hiz
metler beklenen bu bakanlığın durumu bir da
ğınıklık içindedir. Ulaştırma ve haberleşme hiz
meti gören teşekküllerimizin siyasi mesuliyet
lerini bakanlık taşıdığı halde, bünyesinde ba
rındırdığı bu ilgili İktisadi Devlet Teşekkülle
rini 440 sayılı Kanun sebebi ile lâyıkı veçhile 
murakabe etmek imkânından mahrum bulun
maktadır. Tasarrufu, bu kuruluşlara tavsiye
den ibaret kalan davranışlardan öteye gideme-
mektedir. 
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Sevgili arkadaşlarım, kanaatimizce Sayın 
Bakanın yapacağı en büyük hizmet günlük po
litik meselelerin dışında kalmak üzere, Ba
kanlığın lâyıkı veçhile çalışmasına mâni olan 
mevzuat bokluklarını biran evvel ikmâl etme
sidir. Başarıları kendisine o nisbette bir puvan 
kazandırmış olacaktır. Zira, gelecek sene büt
çelerini de aynı halde Senatonun huzuruna ge
tirmesi cidden iyi bir takdim olnr-yacaktır. 

Şimdi bu kanunlardan birkaçını burada say
mak mümkün. Telsiz, telgraf - telefon, demir
yolu - nakliyat, kara taşımacılığı, trafik ve 
hava seyrüsefer kanunları, yeni kuruluş ka
nunu bunlar meyanındadır. Bunlar çıkarılmaz
sa bütçenin tatbikatı, verilen tahsisat, ve saire 
geçen senelerde olduğu gibi arzu edilen verim
liliği sağhyamıyaeaktır. 

Muhterem, arkadaşlar, şimdi vaktin mü
saadesi nispetinde bu bakanlığa bağlı ulaştırma 
ve haberleşme teşekkülleri üzerinde de kısaca 
durmak isteriz, 

PTT teşkilâtı umumiyetle, bundan evvelki 
senelerde de olduğu gibi, hizmet sahasında da
ha verimli olmak amacı ile bâzı genişlemelere 
ve hizmet sahalarına kavuşturulmuştur. Bu teş
kilât mensuplarının hizmetlerindeki fedakârlık 
ve feragat, daima takdirle izlenmektedir. An
cak mensuplarının Personel Kanunun muvace
hesinde mâruz kaldığı durum şevk kırıcı ve 
gayreti azaltıcı bir mahiyet arz etmektedir. Bu
nun biran evvel telâfisi gerekmektedir, umum 
müdürlüğün bu konuda müspet çalışmalarını 
görmek isteriz. 

Posta taşımaları hacım itibarı ile gün geçtik
çe artmaktadır. 

Zaman, zaman telefonlardan şikâyetler ol
maktadır. Bu şikâyetlerin eskisi kadar olmasa 
bile, bâzı personelin şahsi tutumu veya işi be
nimsememesi nedeniyle ortaya çıktığı kanaatin
deyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, söz buraya gelmişken 
birkaç gün evvel gazete haberlerinde gözümü
ze çarpan PTT ücretlerine zam yapıldığı, bilâ-
hara bu zammın durdurulduğu ve Başbakanın 
bu konu ile beyanatına dokunmak isterim. 

Eğer zam gerekiyorsa yapılsın, ama usulü 
dairesinde efkârı umumiyeye açıklanmak sure
tiyle olsun. Ama esefle söyliyelim ki, Devlet 
otoritesi ve anlayışı ile asla kabili telif oimıyan 

bir hal karşısında efkârı umumiye âdeta şaşır
mıştır. Bir taraftan, «zam yapıldı» diye haber
ler çıkıyor; bir taraftan, Hükümet böyle bir 
zam yapılmadığını açıklıyor ve zammı durdu
ruyor. 

işte arkadaşlar, bütün meselelerimiz bir çe
lişki içinde böylece düğümlenmektedir. Âdeta 
kimsenin kimseden haberi yokmuş gibi garip 
ve o derece de hazin bir durumla karşı karşıya 
gelmekteyiz. Bu hal, Hükümetler için bir kazanç 
değil; aksine, otoritenin zaafına yol açan davra
nışlar olmaktan öteye gidemez. 

Şimdi de Devlet Demiryolları işletmesinden 
bahsedelim,. 

Son yıllarda umumi kanaat, bu işletmenin 
geçen senelerde geçirdiği krizi atlattığı ve gün
den güne iyiye gittiği yolundadır. Yolcu taşı
ma faaliyetleri kanaatimizce daha da iyi hale 
gelmiştir. Ancak, her zaman şikâyetini yaptı
ğımız bâzı seferlerin, bilhassa Doğu seferleri
nin hâlâ dizelâsyona kavuşmaması cidden üzü
cüdür. 

Sevgili arkadaşlarım, Bağdat ve Güney 
ekspresleri Adana'dan sonra buharlı makinala-
lara devredilmekte ve her seferinde ortalama 
6 saat, 10 saat rötar yapmaktadır. Artık sefer
lerin dizel motorlara kavuşturulma çareleri bu
lunmalıdır. Bu mmtakada da bir dizel bakım 
merkezi kurulması şarttır. 

Burada Sayın Bakana üzerinde İsrarla dur
masını istediğim bir meseleyi arza çalışacağım. 
Bilhassa Bağdat ekspresi Suriye gümrüğü tara
fından fuzuli bir şekilde bekletilmekte, gelen 
yabancı yolcu ve Feyzipaşa'da bekliyen Türk 
yolcuları saatlerce bu keyfî bekleme yüzünden 
perişan olmaktadırlar. Hastası ve acele işi olan 
kimseler bu yüzden haklı olarak şikâyetçidir
ler. Suriye Hükümeti, hariciyemiz vasıtası ile 
ikâz edilerek, bu muayenelerin daha kolay ve 
kısa zamanda yapılmasını sağlamalıdırlar. 

Devlet Demiryollarının bâzı yolcu katarları 
eski vagonlardan terökkübeder. Çok defa sıhhi 
şartları haiz değildir. Bunların süratle düzel
tilmesi temenniye şayandır. 

Ayrıca Devlet Demiryollarının en büyük 
fonksiyonu yük taşıma faaliyetleridir. Memle
ketin iktisadi ve sosyal hayatına müessir olan 
bu konuda henüz istenilen seviyeye gelmiş bu
lunmuyoruz. 
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Zannedersem demiryolları büyük tonajlı 
yük vagonları inşa etmektedir. Süratli ve em
niyetli bir demiryolu yük taşıma sistemi muhak
kak kurulmalıdır. 

Bir zamanlar karayollarının süratle inkişafı 
karşısında taşıma konusu her ne kadar gerile-
mişse de, yine de en emin ve rahat taşıma şek
li elbette ki demiryolu olacaktır. Kurulan fab
rikalarımıza hammadde taşınması da önemli bir 
konudur. Demiryollarımızın dış hatlara bağlan
ması konusunda Türkiye'nin kalkınması ve eko
nomisi açısından büyük değer taşımaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, Devlet Demiryolları
nın mühim ve hayati fonksiyonu liyakatla ve 
feragatla yürüten fedakâr mensuplarına huzu
runuzda teşekkür etmekle ayrıca bir vazife 
yapmış oluyorum. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Şirketine gelince; 

Bir türlü kalıbına oturamıyan ve her sene 
bütçesini büyük açıklıklarla kapıyan bu teşki
lât, bâzı ciddî operasyona muhtaç durumdadır. 
Bilhassa ihraç maddelerimizin taşınması; aynı 
zamanda, bugün yabancı firmaların elinde olan 
ithalât işlerimizin artık Türk gemileri ile ya
pılması ve böylece muhtaeolduğumuz döviz ta
sarrufunun sağlanması belli başlı meselelerimiz
den birisi olmuştur. 

Bu teşkilât halen hukukî vuzuha kavuştu
rulamamıştır. Banka; Kuruluş Kanunu yanında, 
440 sayılı Kanunla de İktisadi Devlet Teşek
külü hüviyetindedir. Vazifeleri arasında kendi 
sularımızda yolcu ve yük nakliyatı yapmak, 
yabancı limanlara yük ve yolcu almak, 
liman, iskele işletmeleri yanında, ayrıca Yalova 
Kaplıcalarını işletmek ve şubeleri vasıtasiyle de 
bankacılık hizmetlerini ifa etmekte olduğunu 
görürüz. 

Sevgili arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık Plân 
içinde, 1972 yılı sonunda ticaret filomuzun 700 
bin ton kapasiteye ulaştırılmasının ancak 80 
gemiye kavuşturulması ile mümkün olunacağı 
söylenmektedir. Eğer, bu tahakkuk etmezse, 
Türkiye'nin ekonomik hayatının tehlikeli bir 
safhaya gireceği de yetkililer tarafından açık
lanmaktadır. 

Türkiye sathında kurduğumuz birçok fab
rikalarımız; azot sanayii, kimya ve gübre sa
nayii, demir ve çelik fabrikalarımız, büyük to

najlı dökme gemilerine ve tankerlerine ihtiyaç 
göstermektedir. 

Bugün ihracat işlerimizin ancak %20-30 u 
Türk deniz ticaret filomuz vasıtasiyle yapılmak
tadır. üst tarafı yabancı gemilerle yürütülmek
tedir. 

ithalâtımızın, % 70 i Amerika, Yunan, Al
man, İtalya ve Norveç bandralı gemileriyle ya
pılmaktadır. Bunun için her yıl 100 milyon do
ları aşan bir para ödenmektedir. 

İthalât işlerimizin % 50 sini kendi gemileri
mizle taşıdığımız zaman ticaret filomuzun ayak
ta durabileceği yine yetkililerimizin ifadesinden 
anlaşılmaktadır. Yunanistan'ın deniz filosunun 
23 milyon ton olduğu, hattâ «yavru vatan» de
diğimiz Kıbrıs'ın bizden daha fazla, 800 bin to
nun üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bizimki 
ise, 600 bin tonda kalmıştır,. 

Aziz arkadaşlarım, Türk Hava Yollarının 
memleketin iç ve dış hava ulaşımı işlerinde da
ha çok genişlemesi ve inkişaf etmesi en halisa
ne temennimizdir. Hükümeti bu gayretin içinde 
görmekteyiz. Fakat teşkilâtın arzu edilen se
viyede olmamasında, bilhassa uçak satmalına 
işlerinde ortaya atılan dedikodular ve iddialar 
efkârı umumiyeye intikâl etmiş ve bu konuda 
Senatoda bir araştırma önergesi kabul edilmiş
tir. Kaldı ki, psikolojik bakımdan çok mühim 
olan hava yolculuğunun en mühim karakteri, 
itimat fikrinin yerleşmiş olması ile başlar. O 
halde Türk Hava Yollarında; teknik yönden ge
lişmeler, uçakların, hava meydanlarının mo-
dernize edilmesinin yanında, içte ve dışta bu 
itimat havasını ilerletmek her çabanın başında 
olmalıdır, öyle ise bu sahada daha pek çok çalış
mamız, personelimizi yetiştirmemiz ve ciddiyeti 
esas almamız şarttır. Bunun için de, Devlet Ha
va Yolları Genel Müdürlüğünün mevzuat yö
nünden daha rahat bir hale getirilmesini, Dev
let Hava Yolları Meydanları işletmesi Genel Mü
dürlüğü ile Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ve Sivil Havacılık Dairesinin Devlet Plânlama 
Teşkilâtı ile sıkı bir işbirliği prensibine bağ
lanmalarını lüzumlu görmekteyiz. 

Netice olarak, Ulaştırma Bakanlığı men
suplarının ve bu Bakanlığa bağlı diğer teşek
küllerde çalışan personelin gösterdikleri fera
gat ve fedakârlığı göz önünde tutarak bu bü
yük camianın maddi ve mânevi huzurunun mu-
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hakkak sağlanması en samimî dilek ve temen
nimizdir. Bu yolda Hükümetin yapacağı müspet 
teşebbüsleri candan destekHyeeeğimizi beyan 
eder, Ulaştırma Bakanlığı Bütaçesinin milleti
mize ve teşkilât mensuplarına uğurlu olmasını 
diliyerek Yüce Senatoyu saygılarımla selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Millî Birlik Grupu adına, Sayın Haydar 

Tunekanat. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın senatör
ler ; ulaştırma ve haberleşme sistemleri ülkelerin 
uygarlık düzeylerini, teknolojik yeterliliklerini, 
zamanı nasıl kullandıklarını ve ülkenin insan
larına verdikleri değeri en iyi biçimde ve kim
senin inkâr edemiyeceği bir açıklıkla yansıtır
lar. Yurdun değişik bölgelerinde, değişik ulaş
tırma araçları ile yapılacak bir yolculuk, bir 
telefon konuşması veya telgraf haberleşmesi sis
temlerdeki bozuklukları, aksaklıkları ve yöne
tici ve diğer personelin ehliyet derecelerini, yol
cuların karşılaştıkları kötü muameleleri ve 
yolculuk süresince çektikleri sıkıntıları anlat
maya yeter de artar bile. 

Kamşu Batı ülkelerinde seyahat yapmak 
şansına erişmiş olanlar mukayeselerinde bizim 
aleyhimize olan uçurumu görmekte güçlük çek
mezler. Yurdumuzda genellikle tren, vapur ve 
uçaklar ilân edilmiş olan saatlerde kalkmaz ve 
gidecekleri yerlere geç varırlar. Şehir içi veya 
şehirlerarası bir telefon konuşma arzunuz sinir 
krizleri geçirmenize sebeboiabilir. Çekilen bir 
yolcu telgrafı dahi, yolcudan sonra adresine va
rır. Vagonlar e«ki; tuvaletler pistir, istasyon
lar, yolcu salonları ve uçak terminalleri pis, 
bakımsız ve de sahipsizdirler. Başka ülkelerde 
bir saatte varılan mesafelere Türkiye'de üç ve
ya altı saatte gidilebilir. Resmî acentalar ilgi
siz, varış ve kalkışlar hakkında bilgisizdirler. 
Yük, bagaj ve posta paketlerini indirip yükle
meye memur edilmiş personel dikkatsiz ve eş
yaları gelişigüzel taşıyıp, hoyratça atıp, kır
maktadırlar. 

Türkiye'de mevcut kamyon, kamyonet, oto
büs, minibüs, binek oto ve jiplerin toplamının 
sayısı 370 bin civarında olmasına rağmen, tra
fik karmakarışık ve kasalarda olan ölüm sayı
sı çok yüksektir. Batı Almanya'nın sadece 

Ruhr Bölgesindeki 800 kilometrelik yol üzerin
de 4 milyondan fazla araç her gün hareket ha
lindedir. Türkiye'deki araçların toplamı daha 
yarım milyona ulaşmadığı halde, mevcut trafik 
kargaşalığı; bu konuda da yetersizliğimizi, ka
nun ve nizamların uygulanmadığını ve becerik
sizliğimizi ortaya koymakatdır. 

Türkiye'de şikâyetinizi duyurup, çözümîiye-
cek bir makam bulamazsınız. Tesadüfen böyle 
bir makam bulsanız dahi, haksız çıkacağınızdan 
ve şikâyet ettiğinize pişman olacağınızdan hiç 
kuşkunuz olmasın. Bu saydıklarımızı her gün 
yüz binlerce vatandaşımız gözü ile görür, kula
ğı ile duyar, burnu ile kaklar ve eli ile tutar 
da sorumlular bunlardan habersiz ve bunları 
düzeltici ve vatandaşın şikâyetlerini azaltıcı ve
ya giderici yönde bir tedbir almazlar. 

Birkaç yıldır bu Bakanlığın bütçelerini in
celer ve eleştiririm; ne raportörlerin her yıl 
tekrar edilegelen aynı konudaki şikâyetlerin
den, ne de bizim uyarma, tenkid ve tavsiyeleri
mizden bir tanesinin dahi düzeltilmiş olduğunu 
görmek bahtiyarlığına erişemediğimi üzülerek 
belirtmek isterim. Bakanlar gelir gider, dertler 
her yıl biraz daha artarak büyür. Fakat, gerek
li çare ve tedbirler alınmaz. «Plân, program» di
yeceksiniz. Fakat, onlara uyan kim, dostlar 
alış - verişte görsün. 

Yerli uzman ve müfettişlerin vermiş olduk
ları düzeltici tedbir ve tavsiyelere itibar edil
mez de, dışarıdan uzmanlar getirilip raporlar 
yazdırılır, yüzbinleree lira harcanır, fakat on
lar da rafa kaldırılıp unutulur. Devlet Demir
yolları ile Hava Yollarında da yabancılara üç 
seneden beri yaptırılan bu tür etütlerin sonu
cu ne oldu, merak ediyorum? 

Bakanlığa bağlı bütün ulaştırma ve haber
leşme kurumlarından ikisi hariç, diğerleri bu 
yıl zarar ediyor. Hava Yollarınnı ve Deniz nak
liyatının bu yıl kâra geçmesini işletmedeki ve
rimliliğe bağlamak büyük hata olur. Devlet 
Hava meydanlarının, Türk Hava Yollarına uy-
ugladığı % 70 indirim kaldırıldığı takdirde bu 
kâr da ortadan kalkar. Deniz Nakliyat ise 17 
sayılı Türk Parasını Koruma Kanununa ek ka
rarla kamu ve kamu iktisadi teşebbüslerinin 
inallarını taşımaktadır. Bu onlara öyle bir ge
niş olanak getirmiştir ki, kendi kapasitelerini 
tam değerlendiremedikleri için kira ile gemi 
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tutmaktadırlar. Fakat, bilanço yine de açık 
vermektedir. Kararnamenin sağladığı avantaj
lara bir do son para ayarlamasını katarsak kâ
ğıt üzerinde gösterilmiş olan küçük kârın ne
denleri ortaya çlkar. Bu kâr, ekonomik ve ve
rimli bir çalışma sonucu olmayıp, himaye ka
rarlarının sağladığı olanakların sonucudur. 

İkinci Beş Yıllık Plân, Adalet Partisi ikti
darında hazırlanmıştır. Onun kalkınmadaki gö
rüş ve politikasını yansıtır. Her yıl yayınlanan 
uygulama programlarında da bütün bakanla
rın imzaları vardır. Fakat, plân ve programla
rın öngördüğü yatırım ve kalkınma hızına eri
şilmesi için yine plân ve programlarda saptan
mış olan malî, iktisadi ve koordinasyon tedbir
lerinden hiç biri alınmaz ve yatırımların fizi
ki hedeflerirı gerçekleştirici yıllık yatırımlar 
yapılmaz. Hep bir sene sonraya ertelenir. 

Türkiye dışında ,zarar eden deniz ve hava 
işletme şirketleri artık kalmamıştır. Yabancı 
ülkelerde de demiryollarının zarar ettiği söy
lenebilire de, onların modem cer araçları ve 
on son tekniğe uygun yolcu ve yük vagonları 
ile, alt yapı yatırımlarının ve yenilemelerin her 
yıl yüklemiş olduğu büyük külfetler bunun 
başlıca nedenleridir. Bizdeki gibi, işletme ve 
koordinasyon bozukluklarından ileri gelmiş de
ğildir. Bütün şikâyetlere kulağını tıkamış ida
relerle, artış şikâyetten bıkmış ve çok ilkel ko
şullar altında yolculuğa razı olmuş insanımızla 
bu müesseıselerimiam zarar etmesi büyük bir 
hüner ister. Yabancı ülkelerde işletmeler sayıca 
az, fakat ehil personelle, ekonomik ve verimli 
bir uygulama ile başariyle kâr sağlarlar. Bizde 
ise, bu tür işletmeler ehil olmıyan bir personel 
kalabalığı ile boğulmuştur. Çalışmaları verim
siz, koordinasyonsuzdur. Bunlar iktidar parti
lerinin ve bakalarının görevlerini kötüye kul
landıklarını gösteren belirgin örneklerdir. Yö
neticiler ise, en ehil ve muktedirlerden değil 
de parti ve Hükümetin partizan çıkarlarına en 
iyi hizmet edeceklerden seçilir. Onun için de 
genel müdürler ve müdürlerle, kilit personel sık 
sık değiştirilir. Zararın ve ziyanın hesabını kim
se sormaz. Sorsa da ona kolayca, sadece kendi
lerinin inanabileceği kılıflar hazırlanır. Bir ör
nek olarak bâzı rakamlar vermek istiyorum. 
'Kâba bir hesap sonucu bizde 1 km. demiryolu
na 8, hava yollarında her uçağa 173 deniz nak-
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liyatmda her gemiye 68 personel isabet etmek
tedir ki, dünyanın en zengin ülkelerinde dahi 
bu ölçüde bir israf ve verimsizlik örneği gös
terilemez. Verimsiz hatlar, partizan zihniyetle 
Devlet kesesinden idame ettirilmez. Baha ay
rıntılı bir biçimde söylemiş olduklarımızı açık
layabilmek için deniz nakliyatı ele alıp, onun 
üzerinde duracağım. 

Diğer işletmeler de ufak değişikliklerle bun
dan farklı değildirler. Bu işletmede toplu söz
leşmeler hatalı yapılmıştır. Görevi ambar aç
ma ve kapamaktan ibaret olan bir işçiye bu 
görev karşılığı olarak ücret verilmektedir. Ve 
asıl görevi de budur. Toplu sözleşmede bu iş
çiye asıl görevini yapmak için verilmekte olan 
ücrete ilâve olarak, ambarı her açışta ve ka-
payışta da ayrı bir ilâve ücret ödenmesi kabul 
edilmiştir. Gerçekte aslî vazifesi budur. Kara 
personeli ikramiye aldıkları halde, sendikalı 
oldukları için de ayrıca bir zam alırlar. Kaptan
lar da Ulaş - iş Sendikasına girmiş. Böylece 
geminin kaptanları, tayfaları ile birlikte, işçi 
statüsünde oluyorlar ve işveren olmaktan çıkı
yorlar. Hal böyle olunca, kaptan ve tayfalar fazla 
mesaiyi de birlikte yürütmektedirler. Kaptanlar, 
tayfalarla birleşerek işletmeden daha fazla üc
ret; alabilmek için, fazla mesai yaratmaktadırlar. 
1 500 deniz personelinden 900 den fazlasının 
ilkokul diploması değil, belgesi dahi yok. Bun
lar arasında gemi kaptanlarının da olduğunu 
söylersem hiç şaşmayın. Kara personelinin bir 
kısmı, günlük çalışma saatleri içinde, ki me
sai normal sekiz saattir, işlerini bitiremedikleri 
gerekçesi ile ticaretv muhasebe servisleri ve 
acantalar her Tün muntazaman iki saat fazla 
çalışma ücreti alırlar, iş hacmi nedir? 

Gerçekten böyle bir fasla çalışmayı, gerekti
riyor mu? Bu konuda bir araştırma raporu var 
mıdır, bilmiyorum? 

Vardiyalar 4 -12, 12 - 20, 20 ve 0,4 olarak dü
zenlenmiş, Görünüşte her biri sekizer saatlik 
dilimlere ayrılmış. Fakat normal çalışma saat
leri dışmda, gece vardiyalarında dört saatlik bir 
çalışma için sekiş saatlik bir ücret verilmekte
dir. 

Ayrıca gemilerimizin limanlardaki bekleme 
süreleri, benzer geoilere nazara/i uzundur. Ame
rikan Eksportlayn'da çalışan bir cemi, bizim ay
nı tip gemilerimizin 105 ila 107 günde tamam-
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ladığı seferi 67 ilâ 87 gün arasında tamamlar. 
Aynı hattâ çalışan Amerikan gemileri yılda dört 
sefer yaptıkları halde, Türk gemileri ancak üç 
sefer yapabilirler. Eğer Türk gemileri de sefer
lerini 67 günde tamamlryabilseler, ki bu müm
kündür, her yıl bir geminin yapacağı fazla se
fer için 10 - 20 milyon lira daha fazla kâr elde 
edilebilir. 

Kaptanların acemiliği de zararlara sebebol-
maktadır. Son yıllarda şap kesme, karaya otur
ma ve batma olayları artmıştır. Yükleme ve is
tif hataları yüzünden gemiler tam olaraK yiik 
alamamaktadırlar. Dolayısiyle navlun kaybet
mektedirler. Teknikle, navlun, ticaret bölümleri 
ve üniteler arasında bir koordinasyon ve işbir
liği yoktur. Organizasyon el kitabında mevcut 
bulunmasına rağmen, vazife ve sorumlulukları 
belirtilmiş olan navlun ve koordinasyon komite
leri çalıştırılmaz. Bunun nedeni bilgisizlikten 
çok, kişisel çıkarlarla ilgilidir, işletmeci ve 
ihtisas erbabı kimseler yoktur. 

Muntazam hat seferleri yoktur. Gemiler 
âdeta dolmuş yaparlar. Gemilerin hangi liman
lara hangi gün ve saatte geleceği belli değildir. 
Limanların tahmil ve tahliye kapasiteleri belli
dir. Habersiz gelen gemiler- sıraya girip uzun 
zaman beklerler Bu ise fazla liman ücreti öden
mesine sebebolmaktadır. Türk gemilerinin li
man ücretinin çok altında navlun getirecek yük
ler için dahi yabancı limanlara uğratıldığı bir 
gerçektir, Uğradığı limanlarda fazla kalan ge
milerin ödediği fazla liman ücretleri işletmeye 
büyük külfetler yüklemektedir. Kaptanlar, Tür
kiye'de para eden, sürümü fazla olan eşyaların 
alımı için arzuladıkları limanlarda fazla kalma
yı tercih etmektedirler. 

Diğer taraftan, mütaakıp limanlara geç va
ran Türk gemilerinin, yük sahibinin gecikme
den doğan ve «demaraj» adı verilen zararmı da 
yine şirket ödemektedir. 

Malzeme alımları da aşırıdır ve olduğundan 
pahalıdır. Bunu kontrol edebilecek bir yönet
melikte mevcut değildir. Acentaları kontrol 
edecek etkili bir kontrol sistemi de mevcudolma-
dığmdan iç ve dış acentalar şirket navlunlarını 
ödememekte ve zimmetlerine geçirmektedirler. 

Görülüyor ki, raporlarda gösterilen zarar se
bepleri arasında hiç de yer alnııyan bu konular
da; yönetim ve işletme, ticaret gibi konularda 

I müdebbir bir tüccar gibi değilde, batakçı bir 
tüccar gibi hareket edildiğini ortaya çıkmakta
dır. Personel işletmeye bir şey kazandırmak 
için kendisine düşen sorumluluk ve mükellefiyet
leri yerine getireceği yerde, kişisel çıkarları için 
çalışmaktadır, özel bir işletme olsa kısa za
manda ya batar, ya da onu batırmak istiyenler 
tasfiye edilir. Fakat, zarar nasıl olsa Devlete 
yükletilecek olduktan sonra, çalışan ve çalışmı-

I yan, görevini yapan ve yapmıyanlar da ayırt 
edilmediğine göre, «Devletin malı deniz» kabi
linden senelerden beri devam eden bu yağma ile 
Devletin zararı da sürer gider. Bir geminin 
3 - 5 senede kazanacağı navlunda kendisini ödi-
yeceği raporda da yazılıdır. Acaba bizimkiler 
neden hep zarardadırlar? 

Jet uçaklarının da gerek fazla yolcu taşıma
ları, gerekse daha fasla sürat kaabiliyetleri, per
vaneli uçaklarla 2 günde yapılabilen seferleri 
1 güne indirmiştir. Ayrıca bakımları daha ko
lay ve bakım süreleri de daha azdır. Bu ne
denlerle jet uçaklarının günlük uçuş saatleri 
diğerlerine nazaran daha yüksektir. Jet uçak
ları ile uçuşlarda Km. maliyetleri düşmüş ve 
as personelle çok daha fazla, yolcuyu, daha az 
masrafla taşımak olanakları getirilmiştir. Uçak 
'Şirketlerinin kârları da artmıştır. Fakat, ya
bancı gemilerin 67 günde yapmış oldukları se
ferleri bizim gemilerin 105 günde yapmaları gi
bi, başka şirketlerin günde 20 saat - örnek 
olarak veriyorum - uçurdukları uçakları, biz 
daima onlardan çok daha az uçurabilmekte
yim 

Avrupa'dan uçakla yurdumuza gelen Türk 
I işçilerimizin istanbul ve Ankara arasındaki ta-
j İsınması hakkı bize aittir. T.H.Y,, artan bu 
j trafiği yüzde elli olarak yabancı şirketlerle 

paylaşsa dâhi, arz etmiş olduğu koltuk kilo
metre, koltuk sayısını çoktan aşar. Fakat iş
letme, ticaret ve bakım servisleri arasındaki 
koordinasyonsuzluk, bilgisizlik ve bâzı kişisel 
çıkarlar nedeniyle tam bir verim sağlanama
maktadır. Yabancı ülkelerdeki yoğun uçak 
/trafiği ve acentalarımızııı beceriksizlikleri yü
zünden, yolcuların T.H.Y.'na ait uçakları bula
madıklarını ve nereden ve ne zaman kalka-
caklarını öğrenmekte güçlük çektiklerini sık 
sık edilen şikâyetler anlamaktayız. Ehliyetsiz 

i bir personel kalabalığımda buna ilâve eder-
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seniz zararların nedenleri kendiliğinden orta
ya çıkar. 

Carter seferleri, Pas yolsuzlukları üzerin
de burada durmak istemiyorum . Bu konuda 
tarafımızdan verilmiş olan Senato Araştırma
sının sonuçlanmasını beklemeyi uygun görü
yoruz. 

Görülüyor ki, bu Bakanlığa bağh kuru
luşlarda aynı hastalık ve dertler yıllardan be
ri sürüp gitmektedir, ikinci Beş Yıllık Plân
da; mevcut sistem, etkin bir ekonomik yapıya 
kavuşturulmamış olmasına rağmen, taşıma im
kânları bakımından, diğer sektörlerin bugün
kü talebini karşılıyabilecek güce bugün sa
hiptir. Taşıma hizmetleri ve bu hizmetle ilgili 
faaliyetler çok çeşitli kişi ve kuruluşlar eliy
le yürütülmekte, tek elden koordinasyon sağ
lanamamaktadır. İşletmeci ve yapımcı kuru
luşlar arasındaki ilişkiler düzenlenememiştir, 
denilmektedir. 

Bu plânın 3 ncü senesi dolmuş ve 4 ncü se
lesinin bütçesini görüştüğümüz şu sıralarda 
1971 programının 60 ncı maddesi «Ulaştırma 
hizmetleri arasında koordinasyon sağlanması, 
alaştırma ile ilgili kuruluş ve işletme ve ça
lışma metotlarının ıslahı ve ulaştırma hizmet
lerinin hukukî, teknik ve ekonomik yönleri 
üzernde incelemeler yapmak üzere ulaştırma 
koordinasyon kurulu kurulmuştur.» müjdesi
ni veriyor. 

Birinci Beş yıllık Plândan bu yana 8 yıl 
geçmesine rağmen daha hâlâ tedbirlerin ince
leme safhasında olması çok acıdır. Plânın ön
gördüğü tedbirlerin incelenmesi için 1970 te bir 
koordinasyon kurulu kuruluyor. En azından 
1 yılda inceleme sürecek, ulaştırma sistem
leri arasındaki bu keşmekeş ve zararlar, yı
kıcı rekabet, plânın 4 ncü uygulama yılında 
da sürüp gidecek. Plân uygulamasının son 
yılında da bu kurulun incelendiği hususların 
ve alman karar ve tedbirlerin uygulanmaya 
konulacağı da şüphelidir. 

Görülüyor ki, plân yapılmış, tedbirler ön
görülmüş, plânın süresi dolmak üzere. Sadece 
inceleme yapacak bir kuruluş kurulmuş. Bu
nun plân ve başarı ile ilgisi var mı? plân, 
program yapacaksın, fakat uygulamaya ge
lince de, bunları bir kenara itecek ve bildi
ğini yapacaksın. Bu tür bir plân anlayışına 
plansızlık demek daha doğrudur, 

Ulaştırma sektörü ile ilgili olarak, vergi 
sisteminin yeterli ve âdil olmayışının sebebol-
duğu haksız ve yıkıcı rekabete bundan önce
ki konuşmalarımızda da değinmiştik. Ancak 
1970 te Personel Kanununun gerektirdiği fi
nansman açığını kapatmanın zorunluğu kar
şısında getirilebilen taşıt alım vergisi, Akar
yakıt İstihsal Vergisindeki düzenleme, Gider 
Vergisindeki montaj istisasmın kaldırılması, 
demiryolu ile karayolu arasındaki rekabeti 
bir ölçüde giderici nitelikte olmasına rağmen, 
çıkarcı grupların baskıları karşısında Hükü
metin taviz vermesi, tedbirlerin tesirini ge
niş ölçüde azaltacaktır. 

Kara ve Denizyolları taşıt yapımı da tam 
bir plansızlık içindedir. Plânın ilk 2 yıllık dö
neminde motor vo aktarma organlarının yerli 
imalâta yapımı gerçekleştirilememiştir. Mo
tor ve aktarma organlarının imalâtına geçi
lememesinin en büyük nedeni karayolları ta
şıtlarının çok sayıda firma tarafından çeşitli 
tiplerde yapılmasıdır. Bu sektörde mevcut ka
pasitenin çok altında imalât yapılmaktadır. 
Firma sayısının çok olması, mahdut döviz im
kânları, bu durumu yaratmakta; belirli istih
sal miktarının üzerine çıkarılmaması, maliyet
lere olumsuz yönde etki etmektedir. Dış pa
zar imkânları yaratılmadıkça üretim miktar
larında artış sağlanamıyacak, döviz tasarruf 
oranını büyük ölçüde artıracak olan yurt içi 
motor ve aktarma organlarının imal imkânla
rı gelişeıniyecektir. 

Programdan aktardığım son 2 paragrafta be
lirtilen çıkmazlar plânın 4 ncü uygulama yılın
da da çözümlemek için Hükümetin getirdiği ye
gâna tedbir, başarısızlığı ispatlanmış olan özel 
teşebbüsü teşvik tedbirlerdir. Hiçbir etkisi 
olmıyan bu tedbiri Hükümet zorlayıcı tedbirler
le geçte olsa değiştirmeyi düşünüyor mu acaba? 

Dizel anaihat lokomotiflerinin 1969 üretim 
programı da hiç gerçekleştirilememiş, dizel ma
nevra lokomotiflerinde ise % 8 lik bir kısım ger
çekleştirilebilmiştir. Eskişehir Dizel Lokomotif 
Fabrikası ise kuruluş bünyesine ait idari ve dış 
finansmanla ilgili malî güçlükler sebebiyle daha 
Birinci Plân döneminde bitirilecek ve 50 aded 
dizel lokomotifi lisans yolu ile yurt içinde ya
pılacaktır. ikinci plân döneminin 4 ncü yılında 
dizel lokomotiflerinden, uzak servis yapanlar-
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la, manevra lokomotiflerinin sayıları sırasiyle 
116 ve 93 olacaktı. Yatırım ve imâlat, döviz 
ve finansman kıtlığı yüzünden plânın çok ge
risinde kalmıştır. 1971 yılı programında şöyle 
bir açıklama var. «Bu arada İkinci Plânın ön
gördüğü dizalizasyon hedefini 1972 sonuna ka
dar gerçekleştirmek amaciyle Eskişehir Fabri
kasının 30 aded, yıl olarak tesbit edilmiş bulu
nan normal kapasitesi, yılda 45 adede çıkarıla
caktır. Bunun için başlangıçta % 35 olarak tes-
bit edilmiş bulunan yerli imalât oranı, % 30 un 
altına düşürülecektir. 

Adalet Partisinin beş yıllık iktidarı sırasın
da Birinci Beş Yıllık Plânın hedeflerine ulaş
ması için çaba sarf etmediği meydandadır. Fa
kat kendi yaptığı plânı da uygulamak için ge
rekli idari malî ve döviz tedbirlerini almadığı 
ve ancak plânın 4 ncü yılında işi ithalâtla, ve 
ithal ettiği parçaları da Eskişehir'de montaj 
yapmakla üstesinden gelmeyi düşünmektedir. 
Otomontaj sanayiinde bile yerli imalât % 30 
un çok üstünde olduğu halde, biz bunların yurt 
ekonomisi için zararlarını sayıp tenkidediyoruz. 
Şimdi Hükümet, seneler sonra karşımıza, Eski
şehir'de kurulması öngörülen Dizel Lokomotif 
Fabrikası yerine bir montoj acentasıyla çıkıyor 
ve parçalarını da dışarıdan ithal ediyor. Bunun 
plân ile bir ilgisi var mıdır? 

Adapazarı. Vagon Fabrikası, plânın öngör
düğü tahsisat verilmediği için düşük kapasite 
ile çalışmakta ve vagon maliyeti yükselmekte
dir. Döviz tahsis edilmediği ve yurt içinden ge
rekli ihtiyaç maddeleri zamanında tedarik edil
mediği için de Pakistan'ın istediği vagonlar ya
pılamamıştır. 

Tersaneler, tahsisat kıtlığı ve döviz transfer 
edilmediği için boş kapasitelerini değerlendire-
memekte ve maliyetler her yıl artmaktadır. 
Diğer taraftan, Hükümet dışarıdan dövizle ge
mi satmalmakta ve mevcut tersanelerimizin 
âtıl kapasiteleri tam kullanılamaz iken, Pen-
dikte'de sonunun nasıl geleceği ve kaç yılda bi
tirileceği belli olmıyan bir tersane yapımına gi
rilmiştir. Bu çelişkileri anlamak mümkün de
ğil. Gemi inşaatı yapım kararı ve fiilen yapımı
na geçme arasındaki süre, ithali gerekli malzeme 
ve projelerinin hazırlanması yüzünden asgari 
21 ay gibi bir zamanın geçmesine sebebolmak-
tadır. Bu durum karşısında, tersanelerin tam 

kapasiteli olarak kullanılması için, Hükümet 
bugün karar alıp, her türlü olanaklarını sağla
mış olsa, dahi yapım 21 ay sonra başlıyabile-
cektir, ki buda 1972 de sona erecek olan İkinci 
Plân dönemini aşmaktadır. 

Yolcu vagonları üretimi 1970 de büyük bir 
düşme göstermiştir. Bu yüzden vagon üretim 
maliyetleri yükselmiştir. Bunun sonucu Pakis-
tana 1970 de ihracatı programlanmış 77 vagon
dan ancak 11 adedi teslim edilebilecektir. 

Yük vagonu üretimi 1970 de ciddî problem
lerle karşılaşmış, plânın öngördüğü üretimin % 
14 ü yapılabilmiş ve vagon maliyetleri plân tah
minin 1,5 mislini bulmuştur. Bunların nedeni 
de,, 1971 programında şöyle açıklanmaktadır: 

«Gerekli malzeme stokunun yapılamaması, 
döviz transferlerinin gecikmesi, ithal malze
mesine sebe'bolmuştur. Yurt içinden sağlanan 
demir - çelik mamullerinde de büyük ölçüde 
darbk çekilmiş, üretimci kuruluşlardan mal
zeme siparişleri zamanında teslim alınamamış
tır.» 

Böylece plânın gerçekleştirmeyi amaç aldığı 
% 7 kalkınma hızı bakımından, istihdam prob
leminin çözümlenmesi ve dış ticaret açığının 
kapatılması temel sorunlarına yaklaşılması şöy
le dursun, bunlardan her yıl biraz daha uza'k-
laşılarak Plânın çok gerisinde kalındığı bir ger
çektir. Adalet Partisi iktidarının, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerine dayalı plânlı bir kalkınma 
yerine, özel teşebbüse dayalı, plânsız bir kal
kınma politikası uygulamasının başarısızlığı bü
tün çıplaklığı ile ortada ve tam bir tutarsızlık 
içindedir. 

Bu politika yüzünden Adalet Partisi hü
kümetleri, özel teşebbüsü teşvik amaciyle, Dev
let kesesinden bunları iç ve dı§ finansman ve 
fonlarla desteklerken, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerini ihmal etmiştir. 

1970 de işçi dövizlerinin 270 milyon dolara 
ulaşmasına rağmen, iktisadi Devlet Teşebbüsle
rinin döviz ihtiyaçları karşılanamamıştır. Dış 
ticaret açığı büyümüş ve dış borçlanmalar art
mıştır. 

Sayın senatörler, Türkiye'de Plânın öngör
düğü kalkınma hızı ve yaratılacak istihdam ka
pasitesi gerçekleştirilememiş olduğu için her 
yıl dış ülkslere işçi ihracı hızlanmıştır. İşçile
rimizin emek ve alın terlerinin yurda kazan-
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dırmış olduğu dövizler, maalesef bir kısım yeni 
zenginlerin yaratılmasında ve mevcutların da 
daha fazla semirtdlmesinde kullanılmıştır. Bu 
dövizlerden bir kısmı Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin dış finansman ihtiyaçlarına ayrılmış ol-
i&a idi, bu yoldan 5 yılda gelmiş olan 8 milyar
lık, yeni kurla 13 milyar liralık dövizle Tür
kiye'nin kalkınmasında gerçekten önemli bir 
adım atılmış olurdu. Ayrıca; lokomatif, vagon 
fabrikaları ile tersaneler dövizsizlik yüzünden 
hareketsiz kalmaz, kalkınmamıza ve millî geli
re katkıları da yüksek olurdu. 

Hükümetin yanıltıcı bir uygulamasına da 
değinmek istiyorum. Plânın öngördüğü fiziki 
yatırımların yıl içinde programa göre gerçekleş
mesi için, gerekli malî giderlerin o yıl içinde 
verilmesi yerine, çok az bir para verilmektedir. 
Kurumlar veya yatırımcı daireler bu parayı yıl 
içinde harcadıkları zaman fiziki gerçekleşmeye 
bakılmaksızın, plânın ve programın o yılki 
yüzde hedefi gerçekleştirilmiş gibi kabul edile
rek, kalkınma hızı da buna göre hesaplanmak
tadır, ki bu hesap yanlıştır ve Bağdat'tan dö
ner. Bu yıl % 4,8 olarak gösterilmiş olan kal
kınma hızı, gerçekte bunun da çok altındadır. 

PTT hizmetlerine son yapılan zamlar da, pa
ra ayarlamasından sonra Hükümetçe fiyatlara 
zam yapılmıyacağı yolundaki beyanların tutar
sızlığını göstermesi bakımından ilginçtir. Ay
rıca Başbakanın bu zamlarla ilgili olarak beya
natı da tutarsızdır ve 440 sayılı Kanuna aykırı 
bir uygulamadır. Personel Kanununun bu ku
ruluşa da tatbiki nedeni ile 307 milyonluk zarar 
Başbakanın, alınan kararla çelişkili açıklaması 
karşısında bu zarar nereden ve nasıl karşılana
caktır? Bunun da Sayın Bakandan açıklama
sını istiyoruz. 

Adalet Partisi İktidarı zamanında yapılmış 
olan dış borçlanmalar ve işçi dövizi gelirleri 
toplamı, aynı süre içindeki gayrisâfi millî hâsı
ladaki artışa yakındır. Bu gerçek karşısında 
«Türkiye'ye, bir Türkiye daha kattık» şeklinde
ki beyanları karşısında kendilerine ne ölçüde 
güvenüebilineceğinin takdirini sizlere bırakıyo
rum. 

Sayın senatörler, bugünkü konuşmamın di
rekt hedefini, birkaç ay evvel işe başlamış olan 
Sayın Bakan teşkil etmiyor. Zira kendilerini bu 

konuşmalarıma hedef almak büyük bir haksız
lık olur. 

Sözlerimi bitirmiş bulunuyorum. Beni sabır
la dinlediğiniz için hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Adalet Partisi Grupu adına, Sayın Ethem 

Erdinç, buyurun efendim. Erdinç Beyefendi, 
ikinci konuşmayı Sayın Orhan Kor yapacaklar, 
bu nedenle yalnız 30 dakikalık bir hakkınız 
var. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, ica-
bederse ben hakkımdan birkaç dakikayı vere
bilirim. 

BAŞKAN — O, artık sizin bileceğiniz bir 
husustur. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ET
HEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, sayın Bakan ve 27 sene 
hizmet verdiğim Ulaştırma Bakanlığı mensubu 
değerli meslekdaşlarım, Adalet Partisi Cumhu
riyet Senatosu Grupu ve sahsım adına hepinize 
saygılar sunarım. 

Ulaştırma Bakanlığı, 1939 yılında 3613 sa
yılı Kanunla kurulmuş ve 1945 senesinde de 
4770 sayılı Kanunla kuruluş kanununda deği
şiklikler yapılmış olan bir müessesemizdir. Es
kimiş olup, günün teknik, ekonomik, sosyal ve 
güvenlik işlerini karşılamamakta olan bu ka
nunun bugünün şartlarına uygun olarak yeni
den düzenlenmesi lâzımdır. Senelerdir yeni bir 
teşkilât kanununun çıkartılması temenni edil
mişse de bir türlü çıkartılamamıştır. 

Ulaştırma Bakanlığında bir reorganizasyon 
şarttır. Ulaştırmanın, iktisadi ve memleketin 
kalkınması bakımından her yönden ehemmiyeti 
aşikârdır. Zamanın azlığı dolayısiyle huzuru
nuzda bakanlığın görevlerinden kısaca bahset
tikten sonra, bu görevleri yapmadaki durumu
nu inceliyecek, bâzı tenkid, temennilerde bu
lunduktan sonra da yapılması gerekli işler üze
rinde duracağım. 

Ulaştırma Bakanlığı; evvelâ, ulaştırma ve 
haberleşme iş ve hizmetlerini teknik, ekonomik 
ve sosyal icaplara ve güvenlik esaslarına göre 
kurup geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak, 
ihtiyaçlan tesbit etmek ve planlamakla görev
lidir. 
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İkinci olarak, ulaştırma ve haberleşme işle
rinde kamu yararına can ve mal emniyetini sağ
layıcı tedbirler almak ve aldırtmakla yüküm
lüdür. 

Üçüncü olarak, yabancı memleketlerle olan 
ulaştırma ve haberleşme işlerini düzenlemek, 
Bakanlığa bağlı Devlet Hava Meydanları, de
miryolları, PTT, Denizcilik Bankası, D, B. De
niz Nakliyatı ve THY Genel Müdürlüklerini de 
kanunlarına göre idare ve murakabe etmek
tir. Bakanlık, ulaştırma hizmeti gören resmî 
teşekküllerin yerli, yabancı gerçek kişilerin 
hizmetlerini düzenlemek ve bunları takir» ve 
murakabe etmek vazifesi ile yükümlüdür. Ba
kanlığın bu hizmetleri gerektiği gibi ifa edebil
mesi için güçlü bir personel ve teknik kadroya 
ihtiyacı vardır. Ulaştırma ile ilgili kanun ve 
mevzuatımız çok noksandır. Ulaştırma işleri
nin emniyetle yürütülmesi için yeni birtakım 
kanunların çıkartılması zarureti vardır. Me
selâ bunlardan, karayolları taşımacılığını dü-
zenliyen, karayolları ulaştırması ve trafik ge
nel müdürlüğü teşkili hakkında kanun tasarısı 
zikredebiliriz. Çıkarılacak bu kanun, karayolla
rında can ve mal emniyetini sağlıyacak, millî 
servetin ziyamı, heder olmasını önliyecektir. 

Ayrıca bundan önceki teşriî dönemde Bü
yük Millet Meclisi Komisyonlarında müzakere 
edilmekte iken, seçimlerin yenilenmesi ile ka-
dük olan ve yeniden Meclise sevk edilmiş bulu
nan denizde can ve mal koruma kanun tasarı
sı ile posta biriktirme sandığı kanun tasarısı, 
telsiz kanun tasarısı, demiryolları kuruluş ka
nunu tasarıları gibi mevzuatla, tez elden kanun
laştırılmaları gereklidir. 

Limanlarla ilgili hizmetlerin tek elden yapıl
masını sağlıyacak Devlet Limanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü kuruluş kanun tasarısı, yurt 
içinde gemi inşa sanayiinin geliştirilmesini sağ
lıyacak Devlet Gemi İnşa Sanayii Kurumu ku
ruluş kanun tasarısı, Türk Deniz Yolları Ka
nun tasarısı, demiryolu nakliyatı kanun tasarısı, 
hava seyrüsefer kanun tasarısı, karayol taşıma
cılığına ait kanun tasarılarının da kanunlaşma
sı lâzımdır. 

Ayrıca, tasfiye halinde bulunan Raybankm 
tasfiye işi uzatılmakta ve zarar daha da artırıl
maktadır. Ulaştırma Bakanlığı personelinin kü
çük tasarrufları ile kurulan bu bankanın tas

fiye kararından sonra ödenmeyen hisselerinin 
icra vasıtasiyle personelden alınma yoluna gi
dilmesi geçim sıkıntısı çeken personeli müşkül 
duruma düşürmüştür. Ödenmiyen hisselerin 
Hazinece tekabbülü düşünülmelidir ve bir hal 
çaresi bulunmalıdır. Bankanın iflâsmdaki so
rumlular hakkında da gerekli işlem yapılmalı
dır. 

Bu bakanlığa bağlı olup, güverte zabiti ve 
gemi makina işletme mühendisi yetiştiren Yük
sek Denizcilik Okulunun akademik bir hüvi
yete haiz olması için hazırlanan Devlet Denizci
lik Kanun tasarısının Başbakanlığa sunulduğu 
öğrenilmiştir. Bu kanununun da çıkarılması şa
yanı temennidir. Bu bakanlığa bağlı İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve bu teşekküllerin durum
ları Yüce Senatodaki görüşmelerde tafsilân izah 
edilecekse de, burada yine kısaca bahsetmeyi 
uygun mütalâa ediyorum. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü; 

Devlete aidolup, kendisine verilen sivil ha
va meydanı ve limanlarını ve bunlara ait her 
türlü tesislerini, işletmek, bava seyrüsefer, te
lekomünikasyon, hava trafiği kontrolünü yap
mak ve bunlara ait cihazları işletmek 
ve kendisine mevdu bulunan tesislerin ba
kım ve tamirlerini yapmak vazifesi ile yüküm
lü olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi kat
ma bütçeli bir teşekküldür. Ve halen ikisi bey
nelmilel tarifeli olmak üzere, 15 hava meydanı 
isletmektedir. Umum müdürlük bu vazifesini 
2497 personelle yürütmektedir ve mevcut te
sisleri işletecek teknik personel bulmakta güç
lük çekmektedir. Dünya hava ulaştırma en
düstrisi süratle gelişmektedir. Dünya hava li
manlarında vasati yolcu artışı % 14,5, yük ar
tışı % 17,5 dur. Türkiye'de ise bu artış çek faz
la olup. 1965 ve 1967 yıllarında uçak trafiği 
% 42, yolcu trafiği % 174, yük trafiği % 139 
artış göstermiştir. Türkiye'ye gelen mecmu 
turist miktarının % 48 i hava yolu ile gelmek
tedir. Hava limanları yapımının ele alınmasın
da geç kalınmıştır. Hava limanları yatırım tah
sisatlarının zamanında, kısıntısız olarak ve
rilmesi ve inşaatın tezlendirilmesi gereklidir. 

ikinci Bas Yıllık Plân devrssiride yatı
rımların gerçekleşme oranı vesati % 81 <dir. 
1956 yılında çıkartılan Teşkilât Kanunu hava-



C. Senatosu B : 34 1 . 2 . 1971 O : 4 

cıbk tekniğinin gelişme ve prensiplerine uygun 
değildir. Yeni bir teşkilât kanunu çıkartıl
ması gereklidir. 

THY Anonim Ortaklığı, yalnız hava taşıma
cılığı faaliyetinde bulunmak üzere 20 . 2 . 1956 
tarihinde kuralmu^tur, Sermayesi 200 mil
yon lira olup, bunun 194 milyon 689 oin li-
rtası Hazinenindir. Dünya hava ulaştırmacı
lığı hızla gelişmekte olup, 1958 de 69 milyon 
yolcu taşınmış, 1968 de bu 208 milyona yük
selmiştir. 

Hava ylolları 1968 de 10 milyon lira za
rar, 1969 da 10 milyon lira kâr etmiştir. 1970 
de de 8 milyon lira kâr edeceği tahmin edil
mektedir. 

THY'mda 1968 senesinde çalışan memur 
hizmetli ) sayısı 1 ^56, işçi sayısı 435, yeldin 
1 891 iken; 1969 da çalışan memur hizmetli 
sâyılsı 1 618, e işçi sayısı 496 a, yekûn olarak 
da, 2 114 e yükseltmiştir. Bir ssne içerisinde 
223 artış vardır. Avrupa hava yollarında ça
lışan personelden her birine ton - kiJlomettre 
miktarından düşen pay ortalama 76 bin ol-
dıuğu halde„ Türlk Hava Yollarında bu 38 bin
dir Netice olarak, Avrupa hava yollarında bir 
kişinin gördüğü hizmeti, THY'mda iki 'kişi 
ifa eltmektedir. Personel mevzuu acilen ıs
lah edilmelidir. 1970 başmda THY'mda 3 aded 
Vaykant, 8 aded F - 27, 1 aded DO - 910 jet 
yolcu uçağı, 4 aded DO - 32 jet yolcu uçağı 
olmak üzere 16 uçak faaliyet göstermiştir. 
Yıl içinde yeniden iki DC - 32 satmalmmış-
tır. Hava yolları 1968 den itibaren piston mo
torlu DO - 3 uçaklarını hizmet dışı etmiş, 
lyerine jet Uçakları koymak Suretiyle önemli 
bir gelişme kaydetmiştir. Ancak bu filo bu
günkü mevcudu ile ihtiyacı karşılıyaınamak-
tadır. Ayrıca, hava muhalefeti ve 'tkenik sê  
heplerle seferlerin iptali cihetine gMimiştir. 

1969 da 1 444 ve 1970 in ilk 5 ayında 
(1 231 sefer yapılamamıştır. Ayrıca,, seferler 
tarife ile ilân edilmiş saatlerde başlatıla
mamıştır. Bu hal hava yollarına olan güveni 
sarsmaktadır. Hizmet dışı edilen 21 aded 
DC - 3 uçağı satışa çıkarılmıştır. Halen hur
da olma'dan tezden satışı gerekli 8 aded 
DO -3 uçağı Yeşilköy Hava alanında beklemek
tedir. Hava nakliyatında 1969 da bir ilerleme 
meydana gelmiş, 188 311 fazlası ile 969 599 
yolcu taşınmıışttır,. 1 

Yurt dışına çıkan posta maddelerinin 
yabancı uçaklarla taşınmasından döviz kay
bedilmektedir. PTT bu taşımayı THY ki
raladığı binalara 426 bin lira kira ödemek
tedir. Kendisinin bir binaya sahibolması uy
gun olur. Ortaklığın idari, teknik ve işlet
mecilik yönlerinden ele alınarak modern bir 
hava yolu işletmesi haline getirilmesi amacı 
ile müşavirlik firmasına beşyüz bin lirası or
taklıkça verilerek, gerisi de OECD tarafından 
verilmek suretiyle 1,5 milyon lirayı aşan bir 
bedelle hazırlatılan rapora göre gerekli organi
zasyonun gerçekleştirilmesi şayanı temennidir. 

Türk Havayollarının yurt içi teşkilâtı, bölge 
satış müdürlükleri ile sefer yapılan meydanlar-
daki istasyon müdürlükleridir. Dış ülkelerde 
bulunan teşkilât ise, Amsterdam, Atina, Beyrut, 
Frankfurt, Münih, Roma, Telaviv, Viyana, Zü-
rih, Paris, Stutgart, Londra ve 1970 te açılan 
Düseldorf, Stokholm satış bürolarıdır. Verimli
lik prensibine uygun düşmiyen sefer dışı satış 
bürolarının birer inceleme konusu olarak ele 
alınmasında fayda vardır. Havayolları sefer 
yapmadığı yerlere de büro açmak istemektedir. 
Bu açacağı 19 büro için Maliye Vekâletinden 
4 milyon 295 bin liralık yıllık tutarı olan 68 me
mur kadrosu için döviz tahsisi istemiştir. Bu şe
hirler Berlin, Bonn, Hamburg, Hanover, Anvers, 
Rotherdam, Kopenhang, Mançester, Marsilya, 
Oenova, Milano, Belgrat, Bükreş, Sofya gibi 
Avrupa şehirleri ile Kew-Yorg, Şikago, Det-
roit, Los Ancelos, Montreal gibi Kanada ve 
Amerikan şehirleridir. Yeniden 19 aded satış 
dışı satış bürosu açmak, Almanya'da açılması 
düşünülenler hariç, döviz giderine sebebolmak-
tan başka bir netice vermiyecektir. işletme fa
aliyetlerindeki gelişme neticesinde 1968 de 60 
milyon lira olan uçuş harekât giderleri, 1939 
da 70 milyon liraya, uçuş teçhizatı yıpranması 
14,6 milyon liradan 24 milyon liraya, diğer ha
rekât giderleri 19,9 milyon liradan 29,9 milyon 
liraya, yolcu hizmetleri giderleri 13,4 milyon li
radan 16,8 milyon liraya çıkmıştır. Yolcu hiz
metleri giderlerinin üzerinde durulması gerek
lidir. 1968 ve 1969 yıllarında Yolcu Hizmetleri 
Müdürlüğünce ambardan çekilip sarf edilen bâ
zı malzemelerden iki yılda sarf edilen balon ve 
kadehlerin tutarı 122 bin lira, plâstik servis 
tepsisi değeri 73 bin lira, kâğıt peçetenin kıy-
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meti 153 bin lira ve pasta torbası tutarı 80 bin 
lira, ki bu sarfiyat taşman yolcu adedi ile mü
tenasip değildir. Bu hususta ne işlem yapıldı
ğını öğrenmek isteriz. Havayolları Almanya'da 
çalışan ve Türkiye'ye gelip giden işçilerin an
cak % 27 sini taşıyabilmiştir. Hepsinin Türk 
uçakları ile nakli tedbirleri alınmalıdır. Hava
yolları Hac seferlerini plânlı bir şekilde arıza
sız başarmaktadır. 

PTT Genel Müdürlüğü ücyüz milyon lira 
sermayeli bir iktisadi Devlet Teşekkülüdür. Bu 
vazifesiyle âmme hizmeti görmektedir. Bünye
sinde 1965 te 1 494 işyeri ve merkezi varken, 
1971 yılı sonunda işyeri adedi 2 913 ü bulmuş
tur. Bu suretle iki misline yakın bir artış gös
tererek hizmetlerini en küçük ünitelere kadar, 
köylerde oturan vatandaşın ayağına kadar gö
türmesi takdire şayandir. İşyeri sayısının art
ması ile personel sayısı da önceki yıllara naza
ran artmıştır. Buna mukabil grafikler gelir 
ve giderlerle yükselmiştir. 1969 bilanço eksper
tiz kârı 74 milyon 784 999 lira iken, 1970 blân-
çosu devalüasyon ve 1327 sayılı Kanun dola-
yısiyle yüklenilen külfet yüzünden 321 500 li
ra zarar göstermiş olacaktır. Posta maddeleri 
grafiği 1963 de 225 milyon iken, 1970 te 540 
milyona yükselmiştir. Yurt dışından gelen ha
valeler seneden seneye artmış, 1969 da 228 mil
yon lira artışla 577 milyon liraya ve 1970 yılın
da 1 594 111 866 liraya yükselmiştir. PTT de 
Türk Havayollarına 1,9 milyon lira, yabancı 
uçaklara 2,9 milyon lira taşıma ücreti ödenmiş
tir, ki daha çok yabancı uçaklara taşıtma yapıl
dığı görülmektedir. Posta çekleri 1 Ocak 1970 
te isletmeye açılmıştır. Telgraf dağıtımındaki 
gecikmeleri önlemek için telgraf dağıtımı moto
rize bir hale getirilmektedir. Bugün bütün 
memleketlerde yurt içi ve milletlerarası telgraf 
ve teleks şebekesinin modern cihazlarla teçhizi
ne çalışılmaktadır. PTT nin teleks çalışmaları 
da emniyet vericidir. Milletlerarası haberleşme
nin emniyet ve süratle temini için halen haber
leşme peyklerinden istifade edilmektedir. Tür
kiye, Dünya Haberleşme Birliğine dâhildir. Bu 
atılan peyklerden istifade edebilmesi için yer 
istasyonlarının yapılması lâzımdır. Bu yapıldı
ğı takdirde Dünya televizyonlarından da istifa
de imkânı hâsıl olacaktır. 

Ayrıca, her memlekette telefon sayısı hızla 

artmaktadır. Meselâ, Batı - Almanya'da bin 
nüfusa 187, Birleşik Amerika'da bin nüfusa 
540 telefon, Bulgaristan'da 44, israil'de 146, 
isveç'te 498, Suriye'de 16, Yugoslavya'da 27, 
Yunanistan'da 86, Türkiye'de ise yalnız 15 te
lefon isabet etmektedir. Komşu ülkelere na
zaran bu çok azdır. Telefondan 1964 te 560 mil
yon lira gelir sağlanmış, 470 milyon lira masraf 
yapılmıştır. Eadyo ruhsat ücreti olarak 34 
milyon lira tahsil edilmiştir. Halen televizyon
dan ruhsat ücreti alınmamaktadır. Bu husu
sun da kanuni müeyyideye raptı lâzımdır. Tele
fon talepleri gittikçe artmaktadır, çalışan tele
fon postalarının toplamı 550 bin civarındadır. 
1 285 santralla 212 812 otomatik telefon çalış
maktadır. 265 bin istekli sıra beklemektedir. 
Telefon taleplerinin kısa zamanda karşılanması 
için, Ümraniye'de kurulmuş olan telefon santra
lı ve makina fabrikasının kapasitesi 40 binden 
60 bine çıkarılmıştır. Bu fabrikada imal edilen 
36 bin hatlık otomatik santral 1969 da muhte
lif yerlerde hizmete konulmuştur. 1970 te de 
Üsküdar'a üçbin, Çınarlı'ya bin, Levent'e iki-
bin, Cebeci'ye ikifein, Antalya'ya 4 bin, Eren
köy'e bin, İsparta'ya ildbin, Ankara merkezine 
üçbin, Ankara Bahçelievler semtine bin, Konya'
ya dörtbin olmak üzere 23 bin hatlık santral 
işletmeye açılmıştır. Yine bu fabrikada 28 863 
otomatik telefon yapılmıştır. Telefon konulma
larına gelince, şehir içi ve şehirlerarası teknik 
tesislerdeki yetersizliklerle şehirlerarası pozis
yon ve bağlama devrelerindeki sıkışık durum, 
telefon işletme personelinin eğitimsizliği dola-
yısiyle, bâzı işyerlerinde % 14 nisbetinde iptal 
olmuştur. Şehirlerarası konuşma isteklerinin 
bekleme müddetini azaltacak tedbirler alınma
lıdır. Kapasiteleri toplamı 119,9 bin hat olan is
tanbul santralında 110 bin telefon çalışmakta, 
165 552 kişi telefon beklemektedir. Ankara sant
ralinin kapasitesi 50 007, telefon bekliyen ise 
40 188 dir. izmir'de 16 356 kişi, diğer şehirler
de ise toplam olarak 105 651 kişi telefon bekle
mektedirler. PTT plânlarla kendisine ayrılan 
ödeneklere göre, yatırımlarını 1967 yılından iti
baren % 100 gerçekleştirmiştir, ihtiyaçlarının 
giderilmesi için teşekküle daha fazla yatırım 
yapma imkânının sağlanması lâzımdır. 

D. Demiryolları ise, ikibuçuk milyar lira 
sermayeli âmme hizmeti gören bir iktisadi Dev-
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let Teşekkülüdür. Burada temas edilmesi gere
ken mühim bir nokta, karayolu yapımı ve araç
ları çok gelişmiş olduğu ve karayollarının ya
pım, bakım ve trafiğinin tanzimi giderleri Dev
let Bütçesinden karşılandığı için, karayolları 
işletmecileri ucuz fiyatlarla demiryolu işletme
ciliği ile rekabet edebilmektedirler. Demiryol
larının âmme hizmeti yapmaları dolayısiyle, bir
çok nakil işlerinde iktisadi işletme kurallarına 
riayet edilmemekte ve bu yüzden Demiryolları 
blânçolarını zararla kapatmaktadırlar. Demir
yollarının karayolları işletmeciliği ile rekabet 
edebilmesi için, yol ve işletme araçlarının mo
dernizasyonu, verimsiz yerlerin kapatılması, cer 
sisteminde buharlının terk edilip, elektrikli di
zel işletmeye geçilmesi, hızın artırılması, direkt j 
yük trenlerinin hizmete konulması, hukukî bün- | 
yede değişiklik yapılarak idari sistemine yöne- i 
linmesi ve ücret tarifelerinde kilometrik eşitlik 
bırakılıp, maliyet ve rekabet koşullarına uygun 
tarifelerin tesbit olunması lâzımdır. D. Demir
yolları 1968 yılında 480 milyon lira, 1969 da 
687 milyon lira, 1970 te 491 milyon lira zarar 
etmiş, 1971 yılında da 911 milyon lira zarar ede
ceği düşünülmüştür. 440 sayılı Kanun teşek
küllerin yeni kuruluş kanunlarının kasa süre 
içinde hasırlanmasını öngörmektedir. Aradan ; 
altı yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağ- i 
men, D. Demiryolları ile ilgili tasarı henüz ka-
nunlaşmamıştır. Çağımız demiryolu işletmecili
ği modernize edilirken, ilk kuruluşundaki gibi, 
bundan yani yüz yıl önceldi işletme faaliyetleri
ne göre yapılmış olan ve halen demiryolları 
mevzuatı arasında bulunan nizamnameler, bu
günün ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir. En 
üst kademe yöneticilerinin sık'sık değişmesinin 
işletme üzerindeki olumsuz etkisine de değin
mek yerinde olur. Son on yılda beş Genel Mü
dür değişmiştir, 

Personel durumuna gelince : 

1968 de 66 894, 1969 da 67 281, 1970 te 
65 296 personel çalışmaktadır. D. Demiryolla
rında bir süreden beri kısmen mekanizasyona 
gidildiği ve PTT teşkilâtında Sistisi (CTC) ve 
Dispeyc sistemlerinden yararlanıldığı halde, 
personel kadroları gereği kadar azaltılamamış-
tır. Yıldan yıla meydana gelen- zarar artışında 
personel giderlerinin de tesiri vardır. 1968 de 
963 milyon lira olan personel giderleri, 1969 da 

168 milyon lira artarak 1,131. milyar liraya 
yükselmiştir. Halk ile ilişkileri olan personelin 
daha iyi bir hizmet anlayışı içinde çalışmaları
nı sağlamak için eğitimlerine ve bu gibi işlerde 
görev alacakların önseçimine itina gösterilmesi 
lâzımdır, ikinci Beş Yıllık Plâna göre, yatırım 
harcamaları nakdi ödemelerde % 108, fiziki ya
tırımlarda % 97 gerçekleşmiştir. Yalnız İkin
ci Beş Yıllık Plânda ele alınan projeler tutarı 
2,453 milyar lira olup, Plânlama 1968 de 550 
milyon, 1969 da 247 milyon, 1970 te 240 milyon 
lira harcama yetkisi vermiştir. Projelerin ta
hakkuku için 1970 ve 1972 yıllarında 1 milyar 
413 milyon lira harcama yapmak lâzımdır, iki 
yılda bu paranın verilemiyeceği, verilse dahi 
harcanamıyacağı ve plânın tahakkuk ettirilemi-
yeceği kanaatindeyiz. 7 984 Km. olan demiryo
lunun, 88,6 Km. si elektrikli, 38 Km. si dar hat
tır. 15 . 10 . 1968 de Fransızlarla yapılan an
laşmaya göre İki ve Üçüncü Beş Yıllık Plân 
dönemlerinde 200 aded dizel elektrik lokomoti
fi alınacaktı. Anlaşmaya göre 1969 sonuna ka
dar 20 lokomotifin hizmete sokulması gerekir
ken, 1970 Eylülüne kadar on lokomotif gelebil
miştir. Bu gecikmeler Demiryolu işletmesini 
müşkül duruma sokacaktır. Tren çekiminde 
kullanılan yakıt fazladır. 1963 e nazaran 1969 
da yolcu trenlerindeki gecikmeler % 50 nisbe-
tinde artmıştır. Bunun üzerinde durulmalıdır. 

Limanlardaki duruma gelince; 

1969 da gelir 168 milyon, gider 108 milyon 
liradır. Fabrikalardan malzeme ikmalleri za
manında yapılamamakta, bu yüzden işler ge
cikmekte, işçiler boş kalmakta, maliyetler yük
selmektedir. Gerek yolcu ve gerekse yükün te
şekkülden kaçmaması için tren süratlerinin ar
tırılması, gecikmelerin kabul edilebilir seviye
ye indirilmesi, konfor ve temialik konularına 
daha fazla ehemmiyet verilmesi ve iltisak hat
larından daha çok yararlanma imkânlarının 
arattırılması lâzımıdır. 

Denizcilik Bankası, sermiayesi 500 milyon 
Tl. dır. Dünya deniz işletmeciliğine bir göz 
atarsak, Türkiye 651 bin gros tonla 29 ncu 
gelmektedir. Denizcilik Bankasında 1969 yılın
da memur, hizmetli ve gemi adamlarında fert 
başına düşen ortalama personel gideri 2513 
lira, işçilerde ise 1713 liradır. Banka 1969 yı
lında 123 milyon lira zarar etmiş ve geçen yıl-
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lar zararı ile bu zarar 265 milyona yükselmiş
tir. 1970 yüı zanarmm 83 milyon lira olacağı 
ve 1971 yılında da 20 milyon lira kâr sağlıya-
cağı tahmin ©dilmektedir. Denizyolları işlet
mesi, 1969 yılımda 220 milyon lira gider karşı
lığı, 85 milyon lira gelir sağlamış ve 134 mil
yon lira zarar etmiştir. Denizyolları işletmesi
nin zararı her yıl artarak devam etmektedir. 
Bu zararların belli olan sebeplerinin giderilme
si bir yana, durdurulmasına dahi muviaffak 
olunamamıştır. Zarar sebepleri, filonun yaşlı 
olması, işletme yürütümündeki eksiklik ve 
aksaklık, işletme çalışmalarının istenen ve ras
yonel bir şekilde düzenlenmemesi, personel 
masrîaf ve sayısındaki fazlalıkların giderilmesi, 
iş karşılığı olmadan fazla mesai ücreti öden
memesi, malzeme ahm ve sarfiyatının sıkı 
kontrol edilmemesi, acenteler çalışmalarının 
yetersiz kalması, disiplin ve otoritenin sağla-
namamasiıdır. Şehir hatları işletmesi 1969 yılın
da 214 milyon gider karşılığımda 173 milyon 
lira gelir sağlamış, 41 milyon lira da zarar et
miştir. 

İzmir körfez Vapurları 1969 da 9,8 milyon 
lira gider karşılığında 5,3 milyon lira gelir 
sağlamış, 4,5 milyon lira zarar etmiştir. 

istanbul Liman işletmesi 1969 da 109 mil
yon lira gider karşılığında 96 milyon lira gelir 
sağlıyaffak, 12 milyon lira zarar etmiştir. 

izmir Liman İşletmesi 1969 da 37 milyon 
lira gider karşılığımda 39 milyon lira gelir sağ-
lıyarak, 1,8 milyon lira kâr etmiştir, izmir kör
fez vapurlarını nazara alırsak, İzmir İşletmesi 
3,6 milyon lira zarar etmektedir. 

BAŞKAN — İM dakikanız kaldı, 
Erdinç Beyefendi. 

Sayın 

A. P. GRUPU ADINA ETEM ERDİNÇ 
(Devamla) — Peki efendim. 5 dakika da gru-
pum ikinci konuşma hakkından kullanmama 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Mutabakatınız olursa 5 daki
ka kullanabilirsiniz. 

A. P. GRUPU ADINA ETEM ERDİNÇ 
(Devamla) — Tersane işletmeleri : 

Haliç, istinye, Oamialtı, Hasköy ve izmir'de 
Atabey olmak üzere 5 tersane vardır. Bu ters-
haneler 195 metre boyunda 30 bin tonluk gemi

leri havuzhyacak ve her türlü deniz araçlarının 
onarım, bakım ve donatımını yapabilecek du
rumdadırlar. 

Güvenlik ve kurtarma işletmeleri : 
Benizde can ve mal güvenliği işleriyle, gemi 

kurtarma hizmetleri Bankaca kurulan Kıyı Em
niyeti ve Gemi Kurtarma işletmeleri tarafından 
yürütülmektedir. 

Kıyı Emniyet İşletmesi 1969 da 12,7 milyon 
lira gider mukabilinde 39 milyon lira gelirle 
26,5 milyon lira kâr sağlamıştır. 

Gemi Kurtarma işletmesi 1969 da 5 i Türk, 
7 si yabancı 1? gemi kurtarmış; 9,5 milyon lira 
gider mukabilinde 3,6 milyan lira gelir sağla
mış, 5,9 milyon lira zarar etmiştir. 

Yalova Kaplıcaları da daima zarar etmekte
dir, bu işletmenin Denizcilik Bankasından alın
ması gerekmektedir. 

Van Gölü İşletmesinin de çok uzakta ve mu
rakabesinin zor olması dolayısiyle TCD larına 
devri hususunun temini icabetmektedir. 

Liman Lokantası da daima zarar etmektedir, 
Yönetim Kurulunca buranın kiraya verilmesinin 
kararlaştırılmış olduğu öğrenilmiştir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun temennilerin
den bahsettikten sonra arz edeceğim bu husus
lar hakkında şimdiye kadar ne gibi işlemler ya
pıldığını da öğrenmek isterim. 

Denizcilik Bankasının, 440 sayılı Kanuna in
tibakını sağlıyacak kuruluş kanununun çıkarıla
rak yürürlüğe konulması ve sermayesinin artı
rılması ; 

Dış acentalann yolcu ve yük temini işlerinde 
gayret sarf etmeleri için çalışmalarının yalandan 
izlenmesi ve bu konuda ciddî tedbirlere başvu
rulması ; 

Şehir Hatları işletmesinde ikinci 5 Yıllık 
Kalkınma Plâmna alınmış olan gemilerin sürat
le yapımına başlanması, gemilerin bakımına 
itina edilmesi; 

Zarar etmekte olan Kartal - Yalova hattının 
kaldırılarak, Eskihisar - Topçular hattının ih
dasının tetkiki; 

Geliri giderinin 1/4 nü karsılamıyan Haliç 
hattı ile, çevresinde mutazam asfalt yol bulunan 
İzmit Körfezi hattının kaldırılmasının tetkiki; 

Harem - Sirkeci hattının daha kısa olan Ha
rem - Cankurtaran hattına çevrilmesi; 
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Yine Başbakanlık Yüksek Murakabe Kurulu 
temennilerinden olan Kadıköy Koyuna yeni bir 
iskele yapılarak Haydarpaşa - Kadıköy yolcu ve 
araba gemisi iskelelerinin birleştirilmesinin etüt 
edilmesi teklif edilmektedir; 

Mevcut Haydarpaşa iskelesinden demiryolu 
yolcularının nakli daha elverişlidir. İstanbul'
da bir kargo limanı yapılması istenilmektedir. 
Gerekli etüdün yaplıması; 

istanbul Liman işletmesinin gümrük ambar
larında yıllarca bekliyen ithal mallarının tasfi
yesi her sene istenildiği halde gereği yapılma
maktadır ; 

istanbul Liman işletmesinin Karaköy ve Ba-
lat'taki atölyelerinin birleştirilmesi daha iktisa
didir ; 

Camialtı Tersanesinin kapasitesinden tam is
tifade için gerekli tedbirin alınması; 

Devlet Yatırım Bankasının, Denizcilik Ban
kasının yatırımlarına verdiği kredilerin faiz 
haddinde indirim yapılması ve işletme kredile
rindeki vâdelerin uzatılmasının Maliye ve Ulaş
tırma baaknlıklarmca bir hâl yoluna bağlanması 
temenniye şayan görülmektedir. 

D. B. Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketi: 
Bu teşekküllün 110 milyon lira olan serma

yesinin 500 milyon liraya çıkartılması kararlaş
tırılmış bulunmaktadır. 1965 te 59,5 milyon li
ra olan zararı, 1969 da 89,5 milyon liraya çık
mış bulunmaktadır. D. B. Deniz Nakliyatı 
Türk Anonim Şirketi 1969 da memleketimize 
deniz yolundan giren eşyanın % 4,5 nu, ihraç 
mallarının ise, % 7 sini taşıyabilmiştir. 1968 de 
bu oranlar, 8,7 ve 8,5 tu. Buna göre ortaklık 
gemileriyle taşınan ihraç mallarında geçen yıla 
oranla % 16,5 ve ithal mallarında ise % 48 gibi 
büyük bir düşüş vardır. Bu düşüşün sebepleri 
üzerinde durulmalı ve gereken tedbir alınmalı
dır. Filonun ıslahı için tedbirler alınmaya baş
lanmış olmakla beraber, işletme çalışmalarındaki 
yetersizlikle ilgili görülen bu düşüşün üzerinde 
önemle durulması temenni olunur. 

D. B. Deniz Nakliyatı Ortaklığı filoyu ye
nilemek için büyük bir gayret içinde bulunmak
ta olup, 1970 yılında Polonya'da yapılan 12 280 
tonluk bir gemi ile, Camialtı ve Gölcük tersa
nelerinde yapılan her biri 12 400 tonluk 2 gemi 
daha filoya katılmıştır. Bunlardan başka Yu-
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goslavya'da yapılmalrta olan 6 gemi vs Polon
ya'da inşası devam eden bir gemi geldikten son
ra filonun 1/3 ü yemlenmiş olacaktır. 

Ayrıca Gamialtmda 12 400 tonluk bir gemi 
ve 2 dökme yük gemisi, 8 aded koster de prog
ramlanmıştır. Gemilerin bakım ve onarımı için 
yapılan pragram uygulanamamaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Erdinç. 

ETEM ERDİNÇ (Devamla) — D. B. Deniz 
Nakliyatı gemilerinin hepsi çeşitli sigorta şir
ketlerine sigortalıdır. Bakanlık teşekküllerinin 
sigorta şirketi olan Ray Sigorta Şirketinin his
sesi % 26 dır, ki bu az görülmektedir. 

işbaşına yeni gelen Sayın Bakana ve Bakan
lık mensubu değerli meslekdaşlarıma başarılar 
diler, bütçenin Bakanlığa ve milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Ada
let Partisi Grupu adına ikinci kez konuşacak 
olan, Sayın Orhan Kor, buyurun efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPü ADINA OR
HAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; Ulaştırma Bakanlığına bağlı, tüzel 
kişiliğe sahip, katma bütçeli bir Genel Müdür
lük olan Devlet Hava Meydanları işletmesi üze
rinde görüşlerimi kısaca arz etmek ii^sre huzu
runuzdayım. 

28 . 2 . 1956 yılında 6686 sayılı Kanunla ku
rulmuş olan bu Genel Müdürlüğün amacı, Tür
kiye hava ülkesinde millî ve yabancı, asker ve 
sivil bütün uçakları yerden kontrol suretiyle ha
vada güvenliklerini ve uçuş düzeni sağlamak, 
bu hizmetlerin gerektirdiği hava seyrüsefer sis
temlerinin tesislerini, yer ile hava ve yerden ye
re istasyonlar arasındaki muhabere şebekelerini 
kurmak, çalıştırmak, sivil hava liman ve mey
danlarının işletilmesini sağlamaktır. 

Görevleri ise, kendisine verilen hava liman 
ve meydanlardaki tesisleri işletmek ve Türkiye 
hava ülkesinin uçuş emniyetini sağlamak maksa-
diyle hava seyrüsefer hizmetlerinin teknik teç
hizat ve malzemesini kullanmak ve günün 24 sa
atinde faal olarak çalışmaktır. 

Hava Meydanları işletmesi, 4749 sayılı Ka
nunla onaylanmış olan Şikago Beynelmilel 
Konvansiyonu ve bu konvansiyona eklerle tes-
bit olunan beynelmilel standartlara uymak nıec-
ıburiyetindödir. 6686 sayılı Kanunla kendisine 
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verilen görevleri yürütürken, kurucu üyesi 
bulunduğumuz Uluslararası Sivil Havacılık Teş
kilâtı sebebiyle diğer kuruluşlanmızdan ayrı 
(bir niiteliik arz öder. Bu nitelikleri şu şeMMte 
sıraihyalbiliriiz : 

Hava Meydanları İşletmesi, hizmetterini 
yürütürken bütün tesis gereç ve sistemlerini 
Milletlerarası Sivil Havacıüıik Teşkilâtının tes-
bit ettiği standartlara uydurmak zorunluğun-
daidır. Bu standart tesis ve sistemlerle yapılan 
(hizmetler milletlerarası hizmetlere uygun sevi
yede yürütülür. 

ıBu hizmetlerin, milletlerarası hizmetlere 
uygun seviyede yürütülmesi işi ise, ancak çok 
çeşitli ihtisas dallarımda yetki ve sorumluluk 
verilebilecek personelle kabil olabilir. Bulgun 
Türkiye'de uçaklar, Türk Hava Yolları ile ve 
28 i tarifeli, 49 u tarifesiz olmak üzere diğer 
hava yolları ile işletilmektedir. Hava meydan
ları ve limanları ille hava trafik kontrol ve te
lekomünikasyon tesisleri ise, DHMİ nin sorum
luluğundadır. Her biri bugünkü rayice göre 
50 milyon ile 500 milyon Tl. arasımda değişen 
ımloidern hava taşılt araçlarının emniyet ve sür
at içerisinde intizamlı uçuş yapabilmeleri, uçan
ların ve yer personelinin mal ve can emniyeti
nin sağlanması için her biri büyük masraflarla 
ve emeklerle idame ettirilen gerekli servis, 
teçhizat ve sistemlerin günün 24 saatinde de
vamlı olarak faal bulundurulması mecburiyeti 
vaıldır. 

Türkiye hava ülkesinde uçuşların sürat, em
niyet ve intizamla yapılabilmesi için 750 km. si 
tavsiyeli ve 5 494 Ikm. si de kontrollü olmak 
üzere 6 244 km. lik bir hava yolu şebekesi te
sis edilmiştir. Meydanlar civarında tesis edil
miş 50 aded değişik tip ve cinste elektronik 
hava seyrüsefer yardımcı istasyonları günün 
24 saatinde devamlı çalışmaktadır. Devlet 
Hava Meydanları, ikisi uluslararası muhabere 
(merkezinde ve 14 ü muhabere istasyonlarımda 
olmak üzere 72 değişik frekansta neşriyat 
yapan 781 muhtelif cins ve tipte alıcı ve verici 
Itelsiz cihazları bulundurmaktadır. Uçuş em
niyeti ile sıorumlu Genel Müdürlük 2 kontrol 
merkezi, 5 yaklaşma kontrol ofisi, 12 meydan 
kontrol kulesi işjletonekbe ve böylece mîllî ha
va savunma sistemlimize teşhis, takip ve tanı^ 
ma yönünden de yardımcı olmaktadır. Ayrı

ca, uçaklarla çok uzun mesafelerden muhabe
reyi temin için radyo - telefon konuşmaları 
sağlamak amaciyle çok yüksek frekanslı 
VHF/UHP telsiz istasyonlarına ilâveten, PTT 
den temin ettiği şehirler ve milletlerarası 30 
aded uzun hat telefon ve teleks devresi ile de 
aralıksız olarak hizmettedir. Bu iş için de 
Genel Müdürlük PTT ye her yıl 6,5 milyon 
lira ödemektedir. 

Bugün DHMİ personel temininde ve per
sonelini muhafaza etmekte büyük güçlüklerle 
karşılaşmaktadır. Türkiye ̂ de DHMİ nin yü^ 
rüttüğü hizmetlere ujygun her hangi bir okul 
yoktur. Personelini kendisi yetiştirmeye mec
burdur. Lise veya daha fazla tahsilli, ingilizce 
bilir her hangi bir personel, en az 2 yıl eği
timden sonra mesul görev alabilmektedirler ve 
iyi bir hava trafik kontrolörü seviyesine ise, 
en az 3 - 5 yılda gelebilmektedir. Ayrıca bun
lara dış memleket eğitim ve kursları da lüzumlu 
görülmektedir. 1965 - 1970 yılları arasında 
hava trafiği, elektronik ve meydan işletme sa-
hasınida yetişmiş 450 değerli teknik personel 
maaş ve ücretlerinin mahduldolması sebebiyle 
görevlerinden ayrılmışlar ve ekserisi yurtt dışı
na gitmişlerdir. 

Bu konu ile ilgili olarak, lüzumlu kanun ta
şanları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündem
lerine kadar geldi ise de, bugüne kadar ka-
nunlaştırılamamıştır. 657 ve 1327 sayılı kanun
larla da bu hususlar halledilememiştir. Bu gibi 
seyrüsefer ve işletme personeline demokratik 
Batı memleketlerinde ek ücretler verilmektedir. 
Hattâ personel rejimleri halledilmiş, yüksek 
yaşama seviyesi içerisinde olan memleketlerde 
bu özellikleri haiz teknik personelle, seyrüse
fer ve işletme personeline yine de ek ücretler 
ödenmektedir. 

Avrupa ve Asya'yı birleştiren istanbul Bo
ğaz köprüsünün yanında, eski ve yeni Dünyayı 
birleştirecek olan Yeşilköy hava köprüsü inşaatı 
ve tesislerinin zamanında bitirilmesi ile 360 ilâ 
490 yolcu taşıyan, 6 000 mil menzilli, 600 mil 
sürat yapan, 350 tonluk dev Boeing 747 lerin 
beheri 43 500 libre gücündeki 4 jet motörleriy-
le bu inşaa edilecek meydana inebileceklerine 
inanıyoruz. Hattâ, Orta - Doğu hava limanla
rına inen, Avrupa - Uzak Doğu hava tra
fiği hattında çalışan diğer büyük tip uçakla-
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nn da iniş - kalkış için Yeşilköy tesislerinin 
bitirilmesinden sonra İstanbul'a kaymaları 
mümkün olabilecektir. 

Şimdi ise seçim bölgemle ilgili bir temen
nimden bahsedeceğim; 

Ege'nin en büyük ihraç limanı olan îzmir 
şehri geniş tarihi ve turistik eski medeniyet 
eserleri ile dolu bir bölgede olup, aynı zaman
da çok sayıda turistik tesislere de sahip bulun
maktadır. Burada ki, Çiğli Hava alanı askerî 
ve sivil hizmetler için kullanıldığından, henüz 
beynelminel trafiğe açılamamıştır. Bu hususda 
lüzumlu temasların biran evvel yapılarak bura
nın beynelminel trafiğe açılmasını îzmir Şeh
rinin çalışkan ve değerli halkı adına dilemek
teyim. 

1971 yılında yalnız Almanya'daM işçilerimi
zin % 40 nı taşıyabileceğini zannettiğimiz hava 
yollarımız, yeni uçaklarla takviye edildiği ve 
meydanlarımız da genişletildiği beynelminel iş
letme trafiğine açıldığı takdirde, memleketimize 
geçen yıl gelen turistlerin % 48 inin hava yolu 
geldikleri de dikkate alınırsa, yapılacak tesis
ler ile bu miktar daha da yüksek miktara ula-
cak ve yaz günlerinde güzel turistik otellerle 
süslü olan İzmir bölgesinin, Ege bölgesinin otel
leri de boş kalmaktan kurtulmuş olacaktır. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinizi hür
metle selâmlarım. Saygılarımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Orhan Bey. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir, şahıs

ları adına söz almış olan arkadaşlarıma söz ve
riyorum. Sayın Ekrem özden, buyurunuz efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli senatör arkadaşlarım; 1971 sene
si Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi müzakeresi bun
dan 3 - 4 saat evvel başladı. Şimdi saat 02,00 bir
çok arkadaşlarımız da tabiatiyle günlerden beri 
devam eden bütçe çalışmaları dolayısiyle bu
rada yoklar. Onun iç/in kısaca mâruzâtta bulun
mayı uygun görüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 11 Ocak 1971 gün ve 
13 720 sayılı Resmî Gazetede çıkan ve Bakan
lar Kurulunca 28 . 11 . 1970 de onaylanan 1971 
yılı programının uygulanması ve izlenmesine 
dair olan kararın ulaştırma sektörüne ait kıs
mı tetkik edilecek olursa, iktidarın bu sektöre 
önem vermediğinin tam ve kati bir vesikasını 
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teşkil eder. Bu konu ile ilgili Resmî Gazetenin 
192, 193 ve 194 ncü sayfalan esaslı bir şekilde 
tetkik edilecek olursa; ulaştırmanın, geçen 
senelere nazaran Türkiye'de bir adım 
daha atmadığı gibi geri kaldığı ve bu sektöre 
ait bildiğimiz müesseselerin borçlarından kur
tulmak şöyle dursun, üstelik daha da borçlan
dıkları anlaşılmaktadır. Sayın Bakan henüz bu 
Bakanlığın başına yeni geldiği için sözlerimizi 
biraz imsak ile ifade etmeyi uygun görüyo
ruz. Fakat bâzı önemli noktaları, kendisinin 
daha dikkatle değineceğini düşünerek, ortaya 
koymayı da faydalı görüyoruz. 

Denizcilik Bankası T. AŞ. 3 tarafı denizlerle 
çevrili Türkiyemiz de gemileriyle ancak mal
larımızın % 28 ini taşıyabiliyor ve bu yüzden 
de senede 100 milyon dolar civarında bir para 
hep harice akıyor. Buna nasıl bir çare bulaca
ğız? Gemilerimiz ihracat mallarımızın ancak 
1/4 ini taşıyabildiğinden diğer ihraç mallarımız 
da lüzumsuz yere limanlarımızda kalıyor. 

Bankanın Marmara, hattında işliyen gemi
leri de revizyondan geçmiyor. Bandırma'dan 
kalkıyor, iskelelere uğruyor, sonra istanbul'a 
geliyor ve ertesi gün yine kalkıyor, yine tek
rar sefere gidiyor ve bu gidiş gelişler hep de
vam ediyor. Böylece gemiler hiçlbir revizyona 
tabi olmuyorlar. Hattâ bâzı zaruretler icabı, 
personelin söylememesine rağmen, merakla 
saikasiyle yaptığımız tetkikat neticesinde bazan 
gemilerin noksanlarla limandan ayrıldıklarına 
sa şahit oluyoruz. Filika noksanları var, mo
tor noksanları var, personel noksanları var. Bu 
şekilde seferlere çıkan gemilerin elbette bâzı 
tehlikelere mâruz kalacağı düşünülebilir. 

Pendik tersanesi inşaatı çok ağır ilerlemek
tedir. Buna bir çare bulmak gerekiyor. Bu ter
sane orada yapılır mı Mi, yapılmaz mı idi? 
Şiır/li bunun üzerinde pek durmuyoruz. Madem 
ki bu inşaat bir kere başlamıştır, biran evvel 
bitirilmesi de zaruridir. Çünkü, bu tersanenin 
Türkiye'ye çok faydası, olacaktır, bilhassa dö
viz tasarrufu ve meslek hayatı bakımından. 

Her Kamu iktisadi Teşebbüslerinde olduğu 
gibi, Denizcilik Bankasında da personel fazla
lığı ortadadır. Tahmin ederim ki, gemilerde 
lüzumundan fazla kaptan ve personel vardır. 
Bu meselelere, geçen senelerdeki grupumuz 
adına yaptığımız tetkikleri buradan eleştirir-
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ken daha evvel değinmiştik. Fakat o g-iinden 
bu güne ortada hiçbir ilerleme olmamıştır; bi
lakis, personel fazlalaşıyor, personel fazlalaş
ması yüzünden de bu sektörün durumu gittikçe 
fenalaşıyor. Avrupa'daki kumpanyaları tet
kik ettiğimizde görüyoruz ki, bir gemiye ne ka
dar personel lâzım, ne kadar işçi lâzım, ne 
kadar kaptan lâzım, bunlar muayyen standart 
ölçülere tabidir. Buna rağmen bizim Denizcilik 
Bankası şarkvari usullerden bir türlü vazgeçe-
memektedir ve Deniz Nakliyat Türk Anonim 
Şirketinin durumu da aynı vaziyettedir. 

Burada bir mühim nokta var, eski G-enel 
Müdürün durumu. Eski Genel Müdür bu mües
seseden hâlen genel müdürlük maaşını ve taz
minatı da almaktadır, işte ben, bunu anlayamı
yorum, Sayın Bakan burada izahat verirlerse, 
iki genel müdürle idare edilen bu sektörün du
rumu hakkında efkârı umumiye de hiç olmaz
sa bir nebze aydınlanmış olur. 

Bu müesseseyi bir zamanlar tetkike tâbi 
tutmuştuk gördük ki, bu büyük binada âdeta 
(birbirinin üzerinde çalışan çok sayıda memur
lar var. Bunlardan faydalanılma çarelerinin 
araştırılması da zannederim yerinde olacaktır. 

Denizcilik Bankasının birde hastane sahası 
vardır. Bu sahada yapılan hastane milyonlar 
sarfedilerek vücuda getirilmiştir. Ama, burası 
hastane olmak şöyle dursun, şimdi sanki bir 
otomobil hastanesi olmuştur. Buna sebebiyet 
veren zatlar hakkında bir mesuliyet düşünülü
yor mu ve bunun ilerisi ne olacaktır? Bu mev
zuda gereken malûmatın verilmesini istirham 
ederim. 

Belirtilmesi icap eden bir nokta da, Bandır
madan alman biletler konusundadır. Olay be
nim başımdan geçti. Bandırma gişesinden 28 ve 
29 koltuk numaralarını taşıyan iki numaralı bi
let aldım. Sonradan fark ettik M, İzmir'den 
bilet alanlarda aynı numaralı biletleri almışlar. 
Birbirimize girdik. Bu her zaman böyle oluyor 
ve büyük şikâyetlere sebeb veriyor. Bunun 
önüne geçmek lâzım. Bir başka şahıs yapsa, 
hemen sahtekârlıktan mahkemeye veririz. Ama 
banka böyle şey yapmaz. Çünkü büyük bir iş
letmedir ve böyle gayri ciddî bir davranışda 
bulunmamalıdır. 

Türk Ticaret Filosu maalesef 600 bin ka
pasitede olduğu halde, yanımızda ufaeıcık bir 

| Devlet var, Yunanistan, onun ki ise 23 milyon 
ton. Ne vakit bu ihtiyar gemilerimizi atacağız? 
Ne vakit bu sektörü böyle kalkındıracağız? Ya
ni, bir ilerleme, bir çaba görmüyorum. Bu, bil
miyorum neden ileri geliyor? Türkiye'nin, üç 
tarafı deniz olduğuna göre, denizciliğin gelişti
rilmesi meselesi Türkiye'nin mühim bir proble
mi olup, ayrıca her Türk'ün yüreğinde yaşat
tığı bir haslettir. Denizcilerimiz var, kaptanla
rımız var, elemanlarımız var, mekteplerimiz var, 
sahalarımız var, limanlarımız var. Herşey var; 
Gemimiz yok.. Bir zamanlar, biliyorsunuz, Tür
kiye Kanunî Devrinde şaşaalı bir şekilde büyük 
bir donanmaya malikti. Bu, ondan sonra da 
vardı; hattâ Sultan Hamit devrinde bile. Fa
kat, bugün o kadar fena vaziyete düştük M, 
küçücük Kıbrıs bile bizden daha iyi bir mevki-
dedir. 

DD idaresine gelince; bu müessese evvelce 
günde bir milyon lira zarar ediyordu. Şimdi 
baktım, tetkik ettim, 1970 senesi içerisinde bu 
zarar 896 milyona çıkmış; galiba, günde 1,5-2 
milyon lira civarında zarar yapıyor. Filhakika 
diğer arkadaşlarımızın da dedikleri gibi, bu sek
tör Dünya'nın, her tarafında zarar eder. Âmen
na, bunu biliyoruz; ama, bu kadar zararın, b, 
kadar borcun başka sebebleri olsa gerek. Ra
porlar var; bu kadar memur kullanmayınız, şu 
işi şöyle yapınız, bu işi böyle yapınız, deniyor. 
Ama, bu raporların hepsi rafta, kimsenin oku
yup tatbik ettiği yok. 

Başka bir mevzuu, evden eve eşya nakli. 
Verimsiz olmuştur. Geçen sene söyledik; «bunu 
yapamazsınız, bunun yapılması doğru değildir, 
bunun yapılması fantazidir» dedik; İsrar etti
niz, yaptınız. Netice de zararla kapandı. Bilmi
yorum; belki kâr vardır, şayet varsa, onu da 
burada ifade buyurursunuz. 

Ayrıca Plânlama, DD nın bir İktisadi Dev
let Teşekkülü gibi çalışmasına mâni olacak 
kararlar almıştır. Bu kararlar karşısında bu 
müessesenin vagon inşa edip satma meselesi 
nasıl olacaktır? Bu da muallâkta kalıyor. Biz, 
zannederim, Pakistan'a yahut İran'a vagon yap
tık ve sattık. Yine de yapabiliriz, kapasitemiz 
müsaittir, olabilir. Plânlama bu şekilde bir ka
rar verince idarenin durumu ne olacaktır? Onu 

| öğrenmek isterim. 
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BAŞKAN — Lütfen ifadenizi bağlayınız. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Başüsiüne 

sayın Başkanım. Biraz müsaade ederseniz, bağ
lıyacağım. 

Yataklı vagonlar meselesinde öğrenmek 
istediğim bir husus var, vagon yapılabilecek mi, 
yapılamayacak mı? 

Ayrıca, uzun yol seferlerinde lokomotifin 
arkasına işletme 7 vagon takıyor, 7 nci vagon 
ise bir felâkettir. Ne yatağı, ne de bir şeyi var 
Kimse bu işle meşgul değil. Bizim idare. DD 
Yataklı Vagon İşletmesini bir kontrola tâbi 
tutmaz mı DD nın ikinci hat inşaatı çok ya
vaş gidiyor. 

Bundan başka, uçakların kalkış saatleri de 
her zaman olduğu gibi büyük bir şikâyet ko
nusudur. 

PTT ile ilgili bâzı noktalara değinmek 
istiyorum. Tatbik mevkiine konulmadan vaz ge
çilen zam kararma göre mektup 125 kuruş, teb
rik ise 25 kuruş olacaktı. Telefonlara ise; % 
100, bazen % 50 veya % 150 civarında bir zam 
yapılacaktı. Bu zamların duyulması bile iyi te
sir yaratmamıştır. 

Telefon verilmesi meselesine gelince; biraz 
ağır gidiyor. Hâtıra pulları 300 bin değil, 200 
bir aded basılmalıdır. 

Gemi inşaatı meselesine de değineceğim. Ka
naatimce Türkiye'de, büyük ölçüde gemi inşa
atı yapılabilir. Ben bu mevzuda olmak üzere, özel 
sektöre ait tersane sahipleri ile görüştüm. Kendi
leri «tersanelerimiz işsizdir ve dışarıdan temin 
edilecek kredilere ihtiyacımız var. Şayet kalkın
ma bankalarından bu krediler temin edilebilirse 
yapacağımız gemiler daha ucuza çıkar; Yuna
nistan hattâ İtalyanlarla bile rekabet edebili
riz» diyorlar. Sayın bakanın bunun ürerinde 
durması çok yerinde olacaktır. Ayrıca bu konu 
ile ilgili olarak t>ir de soru takdim etmiştim, 
henüz cevap alamadım. 

Yeşilköy Hava Limanının inşaatı da ağır 
gidiyor. Bazan uçakların kaldırılmadıklrsrını ve 
indirilmediklerini de müşahade ediyoruz. Bunun 
önüne geçilmelidir. 

Bu günkü terminal binası bir mahşer yeri 
gibidir. Her halde genişletilmesi icap eder . 

Sonra işçi vatandaşlarımızın uçaklarımızla 
gidip gelmelerinde büyük müşkülâtları vardır; 
giderilmelidir. 
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Sözlerimi burada bitirirken, Ulaştırma sek
töründe takdire şayan bir şekilde feragatla ça
lışan memur, âmir, işçi ve teknisyen arkadaş
larımı tebrik eder, 1971 Ulaştırma Bakanlığı 
Bütçesinin memleketimize, milletimize hayırlı 
olmasını temenni etelerim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Sayın Fehmi Baysoy, buyurunuz. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; ben kısa kısa birkaç 
noiktaya temas edeceğim. Ve özür diliyerek bir 
de mahallî derdimden bahsedeceğim. 

Şimdi umumi şikâyet konularından bir ta
nesi, PTT nin bilhassa şu son zamanda yaptığı 
zamdır. Fakat bu zammın da bilahara bakanlık
ça durdurulduğunu işitiyoruz. Ben bu zammı 
işitince çok tuhaflaştım arkadaşlar. Sebebi şu : 
440 sayılı bir Kanun var, bu kanuna göre her 
iktisadi teşekkül, zararsız bir şekilde çalışmala
rını temin etmek için, istihsaline veyahut ortaya 
[koyduğu metaa göre, bir pay alması, yani gelir
leriyle giderlerini ayarlaması ve Hazineye yük 
olmaması icabeder. Hani, zamları bütçenin ha
zırlanmasından daha evvel yapmış olsaydı an
lardım. Ama biz burada bütçeyi konuşurken, 
PTT nin zam yapmasını hiç hafsalam almadı. 
Nasıl olur beyler? Tasavvur buyurun; muhabe
re, bugün artık hepimizin muhtacolduğu bir ih
tiyaç vasıtası ve düşünün ki, bakanlıklar da 
bütçelerini geçen seneki duruma göre ayar et
mişler. İşte listeleri veya paraları önümüzde, de
miş ki, «ben bir senede PTT ye şu kadarını te
lefon parası olarak vereceğim» ve, bu da veril
miş. Ama siz kalkar da, buna % 60, % 100 zam 
yaparsanız ne olacaktır 6 ay sonra bütün ba
kanlıklardaki işin durması gerefkir. Yani muha
berenin durması lâzımgelir. Bu, darılmayın, ama 
bilhassa iktidardaki arkadaşlarıma söylüyorum, 
basbayağı bir sabote gibi geliyor insanın aklma. 
Başka ne diyeyim, ben buna? 

Diyeceksiniz ki, efendim, bu olacaktır. Fakat 
ne zaman olacak? Bakanlık bu tahsisatı sarf et
tikten sonra, sonradan yeni munzam bir bütçe 
verilmesi ile olur. Ama veremiyoruz. Ben geçen 
gim arkadaşlarla birlikte burada Millî Savunma 
Bütçesini tetkik ettik, dünya kadar borcu var. 
Zannediyorum ki, PTT ye de var. Açıyorum, 
bakıyorum bütçedeki geçen yıllar borçlarına, 
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(bir şey koymamış. Bu ne demektir? Siz, geçen 
seneki borcunu dahi alamıyacağınız bir müesse
senin, bu şekildeM zamlarla da bu seneki tah
sisatım yarı yarıya indirmiş oluyorsunuz. Yok 
arkadaşlar, bu olmaz. Bu; hesapsız, kitapsız bir 
harekettir ve doğrudan doğruya da, özür difle-
rim, bir sabotedir. 

Dahası var, açıyorsunuz telefonu, konuşa
mazsınız. Bizim İktisadi Devlet Teşekküllerimi
zin bir hatası da şudur; daima tek taraflı an
laşma yapmasıdır. Siz benimle bir mukavele yapı
yorsunuz. Ben senin muhabereni temin edece
ğim, diye ve eve telefonu veriyorsunuz. Ama 
öyle zaman oluyor ki, bir saat, bir buçuk saat 
aradığım yeri bulamıyorum. İtimat buyurun, 
bundan üç - dört ay evvel Istanlbul'da, Taksim'-
den Kadıköy'de bir yeri arıyorum. Bir türdü çı
karamadım,, arızayı ararım, bulamam; dayana
madım, Fosta Müdürünü aradım, onu da bula
madım. Arkasından muavinini aradık, bin müş
külâtla sekreterine dert anlatıp bağlatabildik. 
Tabiî, karşılıklı konuşmalar oldu. Hakikaten 
bizim tüccarımız ve telefon kullanan haJIkımız, 
çok mutî insanlar. Yoksa pekâlâ yakamıza yapı
şabilirler... Öyle zannediyorum ki bundan dolayı 
<bu telefon işlerini idare edenlerin evlerinde ra
hat yatmamaları lâzıanigelir. 

Bir taraftan efendim, şu kadar telefon ver
dik, diyorsunuz. Çalışmıyan telefonu verdikten 
ısonra ne olacak. Bilmiyorum, sadece bizim tele
fonumuz çalışmıyor, sizin telefonunuz çalışıyor
sa ona bir diyeceğim yok. 

Bunu bu kadarla bitiriyorum, bu kadarla ik
tifa edeceğim. 

Diğeri, Doğu trenlerinden 1968 bütçesinde 
de bahsetmiştim. Hakikaten arkadaşlarım, bu 
Doğuya gidip geden trenlerin ne temizliğinde, ne 
normal hareketinde, ne personelinin yolcuya 
karşı hareketinde bir realite yok. Bununla lüt
fedip ilgililerin biraz ilgilenmesini bilhassa is
tirham edeceğim. 

Bizim için, bilhassa mıntıkam için çok mü
him konulardan bir tanesi de, hava alanı ve 
uçaklar meselesidir. 

Sayın arkadaşlarım, 1968 yılı Bütçesi görü
şülürken Erzincan Hava Alanından bahsetmiş
tim. Malûmuâliniiz, şimdi orada bir de ordu mer
kezi vardır. Erzincan vatandaşı da havayolları
na alışmıştır. Gidip gelmeyi arzu eder. Daha 

doğrusu, bir şeye evvelâ kıstırıyorsunuz, vak
tiyle her gün uçak seferleri olan yeri haftada 
ikiye, üçe falan indiriyorsunuz. Ya bir şeye bizi 
alıştırmayın, yahut alıştırdımzsa onu da normal 
hir şekilde yürütün. 

O zaman, bu niçin böyle oluyor, diye sordu
ğumuzda Bakanın verdiği cevabi ifadesini ay
nen okuyacağım sizlere; hava meydanlarımızın 
durumunu izah ettikten sonra bu arada yaz kış 
açık olan hava alanlarımızdan bahsediyor. «Yaz -
kış açık olan hava meydanlarımız; İzmir, Çiğli, 
Adana, Afyon, Bursa, Batman, Diyarbakır, Er
zincan, Sivas, Erzurum, Malatya, Samsun, Trab
zon ve Van hava meydanlarıdır.» diyor. 

Şimdi yaz kış açıktır diyor, Bakan ifadesin
de. Şimdi diyecekler ki muhterem arkadaşlarım, 
Erzincan Hava alanı nasıl oluyor da yaz kış açık 
oluyor? Muhterem arkadaşlarım, serbest görüş
le inilebilecek bir hava meydanıdır, Erzincan 
Hava Meydanı. «Sonra Bakan cevabına devam 
ediyor, sisli ve diğer havalarda maalesef mey
dan inişe müsait değildir» diye. 

Canım, şimdi sisli havada uçak niye inmez? 
Sisli havada uçağı indirecek tesisatı o meydana 
yerleş tirmezseniz, gayet tabiî inmez. 

Sonra bir derdimiz daha var. Alana büyük 
uçaklar inmez, küçük uçaklar iner. Sebep? Pis
tin 50 metre kadar uzatılması lazımmış. Valdâ, 
iki senedir bu iş için rica ederiz, ilgilenen olmaz. 
Lütfedin de, hele yeni Sayın Ulaştırma Bakam 
lütfederse, hakikaten Erzincan'ın büyük bir der
di halledilmiş olur. 

Zannediyorum ki, zaman doldu. Şimdi Sayın 
Başkanım ikaz etmeden hepinizi saygı ide selâm-
lıyayım ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin mem
lekete hayırlı olmasını temenni edeyim. Ve ilgili 
arkadaşlarımın da biraz daha şu arz ettiğim ko
nular üzerinde eğilmelerini istirham edeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — teşekkür ederim Fehmi Beye
fendi. Sayın Hüseyin Öztürk?.. Yoklar. Sayın 
Kâzım Karaağaçlıoğlu, buyurun. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Tta-
rahisar) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
grupları ve şahısları adına benden önce ko
nuşan değerli arkadaşlarım müzakeresi sebe
biyle çok değerli fikir ve temennilerini Yü
ce Heyetinize bendenize de, kısa ve zaman öl-
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güleri içerisinde kalmak şartı ile ufak pasaj
lar halinde fikirlerimi Yüce Heyetinize arza 
çalışacağım. 

Bu Bakanlığın, yurdumun ekonomk, sosyal 
ve teknolojik gelişmesi yönünde ayrı olmak 
üzere savunma konulariyle de sıkı sıkıya il
gili bulunan ulaşım ve haberleşme hizmetle
rinin büyük bir ehemmiyet arz ettiği yüksek 
malumlarınızdır. Asrımızın gelişen şartları 
içinde ekonomideki ve teknolojideki başdöndü-
rücü tekâmüller, ulaştırma ve haberleşme sek
törlerinde yeni imkânlar getirmiştir. Bu mak
satla, Bakanlığın ulaştırma sektörü içindeki 
kuruluşlariyle, özel teşebbüslerin bu konudaki 
çalışmalarını, Devlet Plânlama Teşkilâtı ara
cındaki koordinasyonunu ve ulaştırma politi
kasının sınırları içerisinde resmî ve özel plân 
tatbikatını dikkatle takip ve kontrol etmek 
Bakanlığın mühim görevleri haline gelmiştir. 
Böylece yapılacak plânlamaların, ulaştırma po
litikamızın hedefine uygunluğunu sağlamak 
amaciyle, Bakanlığın" kuruluşuna plân ve or
ganizasyon işlerinicLe tedvir edecek bir üni
te ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarda arza çalıştığım hususlar muvace
hesinde Bakanlık yatırımcı bir kuruluş nite
liğinde değildir. Ancak kontrol ve murakabe
sini yaptığı teşekküllerin yıllık yatırımlarını, 
plân ve program faaliyetlerini tanzim ve ta-
kibetmektedir. 

Bakanlığın, gelişen şartların gereği içinde 
yeni bir dinamizme kavuşturulması, 25 yıl ön
ce yürürlüğe konulan 4770 sayılı Teşkilât Ka
nunu ile mümkün değildir. Hazırlandığı ifade 
edilen yeni tasarının bir an önce kanunlaşma
sı gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Bakanlığın 440 sayılı Ka
nuna tabi olan kuruluşlarının gördükleri hiz
metin % 100 âmme karakteri taşıması bakı
mından, ekonomik verimliliği de kabili mü
nakaşadır. Bu hususun da tesbıitinde lüzum 
vardır. Aslında hizmetleri kendi şartları için
de değerlendirmek lâzımdır. Bu yönden Tür
kiye'de hizmetlerin kesin sınırlarının belir
tilmesinde ve organizasyonunda ilmî ve objek
tif tatbikata lüzum vardır. 

Esasen bu, sadece Ulaştırma Bakanlığı 
için değil, kötü bir bürokratik sistemin ba
tağına itilmiş tüm Devlet kuruluşlarında türlü 

ölçülerde mevcuttur. Bugün Devlet müessese
lerinin hizmetlerindeki sıkıntılarımızın çoğu, 
kuruluş ve teşkilât kanunlariyle, buna İlişkin 
1050 sayılı Muhasebei Umumiyei ve 2400 sayılı 
Açık Artırma ve Eksiltme Kanunu gibi, hu
kukî mevzuatın kifayetsizliğinden doğmakta
dır. 

Bakanlığın bütün mevzularının, mevzuatının, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri reorganizasyonu 
kararlarının da ışığı altında yeniden ele alın
ması lâzımdır. 

Muhterem senatörler, şimdi de mâruzâtıma 
TCDD ile ilgili konulara temas ederek devam 
edeceğim. 

1953 yılında İktisadi Devlet Teşekkülü hali
ne gelen bu büyük kuruluş, yurdumuzun eko
nomik, sosyal kalkınmasında ve yurdun savu
nulmasında mühim bir yeri olan güçlü bir 
ulaşım sektörüdür. Bilhassa, ülkemizin iklim, 
şartları içinde, yük ve yolcu naklinde kışın 
en emin, en kudretli ulaşım vasıtası demiryo-
ludur. Fransa, Almanya gibi en medeni ülke
lerde dâhi gelişen karayolu taşımı, ulaşımı 
yanında, demiryolu, ulaşımı hâlâ ehemmiyetin
den bir şey kaybetmemiştir. Maalesef TCDD 
bugün birtakım -ekonomik ve idari güçlüklerle 
karşı karşıya bulunmaktadır. 

Kaynaklarının kifâyetsizliği, öz kaynak ya
ratma imkânlarının yetersizliği sebebiyle bü
yük malî dar boğazlara girmiştir. Buna, ka
rayolu ulaşımında fırsat eşitliğinin temin edil
meyişi ve rekabet imkânlarının olmaması gibi 
sebepler ile, TCDD nm bir âmme hizmeti gö
ren hüviyeti yanında, uzun yıllardan beri 
kullanılan altyapı ve üstyapı tesislerinin hara-
biyeti ve büyük külfetler istiyen, rehabilitas
yonu, yani tamir ve ıslahı, lokomotif ve va
gonların kullanılamıyacak derecede yaşlı ol
maları ve bunların yenilenme zarureti de ekle
nirse bu kuruluşun her yıl artan zararının 
ianasebebi kesinlikle tesbit edilebilir. 

Aslında bütün dünya demir yolculuğu za
rarına çalışmaktadır. Ancak oralarda âmme 
hüviyetinde olan bu müesseselerin hizmetleri 
ve dolayısiyle zararları Devlet bütçelerinden 
sübvansiyone edilmektedir. Her yıl artan za
rarı ile büyük malî krize giden kuruluşun bün-
yevî dertlerne en kısa zamanda çare bulmak 
lâzımdır. Bu hususta Devlet Plânlama Teşkilâ-
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ti ile Maliye Bakanlığının hazırladığı ve ma
lî imkânlar yaratacak kanun tasarılarının bir 
an önce meclislerden geçirilerek bu müessese
yi içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarmak ge-
rekn\ 

Keza, ikinci Beş Yıllık Plânda radikal bir 
tedbir olarak demir yolları bünyesindeki ima
lâtçı kuruluşların işletme bünyesinden alına
rak, bağımsız birer kuruluş haline getirilmesi 
tavsiye olunmuş ise de, bu konuda ancak Eski
şehir Lokomotif Fabrikası bir kurum niteliğine 
getirilebilmiştir. 

Maalesef ikinci Beş Yıllık Plânın öngördü
ğü dizelizasyon hedefi malûm esbepler dolayı-
siyle gerçekleşememiştir. Bunların üzerine eği-
nilmesi lâzımdır. Bu arada ilgililerden edindiği
miz malûmata göre, iki üç bölgede, buharlı lo
komotiflerin tamir ve revizyonları maksadiyle, 
mevcut cer atelyeleri geliştirilecekmiş. 

Bunlardan birisi de Afyon cer deposu imiş. 
Bu isabetli teşebbüse candan katıldığımızı ifa
de etmek isterim. Yıllarca Türk demir
yolculuğunun işletme merkezlerinden birisi olan 
Afyon cer deposu ve tesisleri, her yönüyle bu 
hizmetin güçlü bir halde görülmesine müsaittir. 
Şehirde birbirine yakın iki garı ile ve işletme 
müdürlüğü zamanından kalan sosyal tesisleriy
le rahatlıkla 120 buharlı lokomotifin tamiri ve 
revizyonuna ve lüzumlu depolamasına cevap 
verecek niteliktedir. 

Sayın Bakanın ve Genel Müdürlük maka
mının Afyon'u bu maksatla en iyi tarzda değer
lendireceklerine inanıyor ve bu vesile ile ken
dilerine peşinen hemşehrilerim adına teşekkürü 
bir borç telâkki ediyorum. 

Demiryollariyle ilgili görüşlerimi bitirirken, 
modern demiryolu işletmeciliğinin gerekli için
de üstyapı standartlarının yükseltilmesi, güzer
gâh ıslâhı çalışmaları, cer vasıtalarının yüksek 
çekim gücüne sahip büyük süratle ulaştırılma
sı, lüks yolcu vagonlarının hizmete arz edilmesi, 
ileri muhabere ve emniyet tesislerinin el alına
rak geliştirilmesi lâzımgeldiğini de belirtmek 
isterim. 

Şimdi de Ulaştırma Bakanlığı bünyesi içinde 
hizmet gören ve hemen hemen bütün vatan 
sathında kuruluşu bulunan PTT Genel Müdür
lüğünden söz edeceğim. 

Kendi öz kaynaklarının sınırlı şartlan için
de görevini mahdut bütçe imkânlannagöre ve 
plân hedeflerini aşan bir basan ile ifa eden bu 
büyük kamu iktisadi kuruluşumuz, bugün kuru
luş sermayesinin 1 milyara çıkarılması için ha
zırlanan tasarısının biran evvel Meclislerden 
kanunlaşmasını beklemektedir. Zira, bugün dahi 
bir kısım işletme sermayesini Yatıran Bankasın
dan faizle temin ederek hizmetini yürütmeye ça
lışan bu kuruluşun malî imkânlarla takviye edi
lerek ekonomik ve emin bir hizmet igörmesi sağ-
lanmalıdır. 

ikinci Beş Yıllık Plân döneminde PTT hiz
metleri için toplam 960 milyon Tl. lık bir yatı
nın öngörülmüştür. Bu ise, genel yatırımlar 
içerisinde, sıfırın altında % 87 değerinde bir 
miktarı ifade eder . Dünya devletlerine nazaran 
bu, en geride kalmış memleketlerin haberleşme 
hizmetlerine yapılan yatıranın bir ifadesidir. As
lında haberleşme hizmetlerimiz geniş bir ülkeye 
yayılmış, teknik yönleri olan, ağır ve yüklü bir 
hizmettir. Gelişen ekonomik ve sosyal hayatı
mızda bu hizmetleri hergün biraz daha ulaşıma 
intikal eden külfetleri ve bunların artışı nazan 
dikkate alındığı takdirde yapılacak olan bu 
yatıranların azlığı "kendiliğinden meydana çı
kar. 

PTT hizmetlerinin genel faîlyetlermde elde 
edilen müspet başarılar yanında, vakit vakit 
şikâyet konusu olan hususlar telefon ko
nuşmalarına inhisar etmektedir. Bu da, her 
gün artan talebin hatları zorlaması nedeniyle 
olmaktadır. Bu teknik sıkıntının giderilmesi, 
her halde teknik kadro ve yatınm imkânları 
ile olacaktır. 

BAŞKAN — Earaağaelıoğlu Beyefendi, iki 
dakikanız var. 

KASIM KARAAĞAÇLIÖĞLU (Devamla) — 
Toparlıyorum Sp^ın Başkanım. 

Kar demeden, kış demeden bir (haberi sa
hibine ulaştırmak için, karanlık gecelerin ıs
sız çamurlu yollarında hizmet gören PTT 
müvezzileri ile, bu sektörün bütün hizmet 
kadrolarına, fedakârane hizmetlerinden do
layı teşekkürü bir vazife telâkki ederim. 
Sözlerimi bağlarken bir hususa daha ''değin
mek istiyorum. 

Afyon'da yıllardan beri isleyen bir ha
va • meydanı vardır. Sayın Vekilimizin, DU 
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hava meydanının derdi ile yakından ilgilene
ceğini tahmin e'derek hu hususu yüksek huzur
larınızda arza medbur oMum. 

Muhterem arkadaşlarım, haftada üç gün 
sefer yapan Manbul - Afyon - Antalya, An
kara - Afyon - İzmir hattı uçaklarının, üç 
günde bir Afyon'a inmeleri mümkün iken, 
aşağı - yukarı 5 - 6 aydan beri Afyon Hava 
Meydanına hiçbir yolcu uçağı inmemektedir. 
İlgililerden aldığımız malûmat ise, bu hava 
meydanının bültün uçuşlara, inişlera rahat
lıkla cevap verecek nitelikteki, teçhizata sa
hip bulunduğu ve personelinin de hâlâ orada 
vazifede olduğudur. Sayın Vekilimizden ou 
husus üzeıine eğilmelerini, Afyonlu'Iarın bu 
haklı ve lüzumlu 'dileğine müspet t'arclda ce
vap Vermelerini beklerim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bağlar
ken bir hususa daha değinmek istiyorum. Tür
kiye'nin ekonomik yapısı içerisinde, bilhassa 
diş ticaret dengesi içerisinde mühim lbir 
rolü olan Denizcilik Bankasının, deniz :ş-
letmesi hizmetleri ile ilgili bir hususu açık
lamak istiyorum. 

Türkiye, sendele 'deniş nakliyatına 100 mil-
yjon dblârm üzerinde bir döviz ödemekte
dir. Halbuki, bizim deniz filomuz çok yavaş 
ibir tempo içerisinde gelişmekte Ve dolayı-
siyle de, daha uzun yıllar 'Türkiye hariçten 
ithal edeceği ve dâhilden ihracedeeeği mal
larının büy^ük bir kısmını yabancı bandıralı 
ıgemilere taşıtmak mecburiyetinde kalacaktır. 

Bunun sebepleri, memleketimizdeki mev
cut tersanelerin küçük ve 'orta tipteki ge
milerin inşaatına imkân verecek nitelikte bu
lunduğu halde, kredi ve bilhassa imar plânı 
içerisinde gösterilmiş bulunan tersane sahala
rının tesibit edilememesi ve sahalara alt yapı 
hizmetlerinin götürülememiş bulunması, bil
hassa yeni yapılacak olan gemilerin banka
lar tarafından teminat karşılığının gösteril
memiş bulunması gibi birtakım hukukî ve 
malî problemler ve teknik dar boğazlar ola
rak zikredilebilir. Bunları en kısa zamanda 
gidermek; Türkiye'nin imkânları içerisinde, 
plânın öngördüğü esaslar dâhilinde, Türkiye'
nin mevcut tersanelerinin kapasitelerini sonu
na kadar kullanmak suretiyle olabilir. Ay
rıca,, bir kısım ihtiyaçlarımızın da dahilî im

kânlarımızla temini yoluna gidilmesi gerekir. 
Aynı zamanda, Pendik'te yapılacak olan ve 
anlaşmalarının da çok kısa bir zaman evvel 
gerçekleştiğini duyduğumuz, Japonlar tara
fından yapılacak olan bu tersanenin en kısa 
ibir zamanda işletmeye açılmak suretiyle, yeni 
ihtiyaçlarımızın bu kaynaklardan temini yo
luna gidilmesi suretiyle olabilir. 

Aslında gemi inşa sanayii, büyük yatı
rımlar istiyen, fakat teknolojik bakımdan, 
ilmî bakımdan, tecrülbe istiyen bir kuruluş 
»olmasına rağmen, istihdam politikasına ge
niş hizmet arzı sebebiyle de, bilhassa Tür
kiye'de mevcudlolan işsizliğe cevap verecek 
nitelikte büyük bir çalışma sahası olması ba
kımından da ehemmiyet arz eden bir ' sanai 
koludur. Bunun yanında, Bayındırlık Ba
kanlığı tarafından istimlâkleri yapılan Tuzla 
tersane sahasının biran önce altyapı tesis
lerinin de yapılması suretiyle, ileriki yıllar
da tersane inşaatına geçilmesi mümkün kı
lınmalıdır. Bunu, Türk ekonomisi ve »bilhassa 
deniz ulaşımı bakımından lüzumlu addettiği
mi ifade etmek isterim. 

Türkiye'nin kalkınmasında büyük katkısı 
olan 'Ulaştırma Bakanlığının ve bütün ku
ruluşlarını da çalışanlarının, vazife ve 'mesuli
yetlerini mevcut kanuni imkânlar ve tahsisat
lar muvacehesinde gerektiği istikâmette yap
tıklarına inananlardanım. Fakat hizmetin 
bünyesinden gelen birtakım kusur ve nok
sanlıkların da mevcüdolduğunu biliyforum. 
İleride telâfisi mümkün olabilecek ku
surlardır. Kanuni mevzuat, personel ihti
yaçları, yetişmiş kadro ihtiyaçları ve malî im
kânlar verildiği 'takdirde, ulaştırma sektörü
nün geçmişte olduğu gibi, gelecekte de muvaf
fakiyetli hizmetler arz edeceğine inancım tam
dır. 

iSözlerimi bitirirken, hepinizi gecenin ou 
geç saatinde hürmetle selâmlar, Ulaştırma Büt
çesinin Türk Milletine, Ulaştırma Bakanlığına 
hayırlı uğurlu olmasını dilerim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. Sa
yın Mehmet Hazer?. Yok. Sayın Hüsnü Di-
keçligil?.. Vazgeçtiler. Sayın Hüseyin Atma
ca?. Yok. Sayın Kasım Gülek?. Yok. Sayın 
Yusuf Ziya Aynın?.. Buyurunuz, efendim. 
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YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem 
senatörler, bugünkü ulaştırma faaliyetlerinin 
insanlar arasındaki münasebtlerde ne kadar bü
yük rol oynadığını, medenî imkânların bir böl
geden bir bölgeye aktarılmasında çok büyük te
siri olduğunu hepimiz takdir ediyoruz. Bizler, 
birçoklarımız gibi gözümüzü karada açtık, onun 
için, bölge itibarı ile denizden ve havadan pek 
haberimiz yok. 

Bâzı arkadaşlar frenlerdeki yataklardan 
bahsettiler. Bizler rahatça gidecek yer istiyo
ruz. Muhterem arkadaşlar, Doğu için, bilhassa 
Ulaştırma Bakanlığı deyince, aklımıza gelecek 
ilk şey Devlet Demiryollarıdır. Çünkü, bizim 
bütün yükümüzü çeken bu müessesedir. Haki
katen 1969 yılında, bu müessesenin yapmış ol
duğu yardımı hiçbir zaman unutmamıza imkân 
yoktur. Daima takdirle şükranla yâdedeceğiz. 
Diğer taraftan, bâzı hususların da düzeltilmesi
ni istemekteyiz. 

Birincisi; Güney - Doğu'ya ve Doğu'ya 
doğru giden trenlerin temiz olmayışı. Her ne 
kadar son yıllarda, yani 1963 yılından itiba
ren, trenlerde temizliğe riayet edilmeye baş-
lanmışsa da, bu kifayetsizdir. Buna biraz da
ha önem verilmesini istirham ediyoruz. Çünkü, 
tek gidiş ve emniyetli vasıtamız, trendir. Bil
hassa kış aylarında, taktir edersiniz, gidilecek 
Doğu vasıtası, trenlerdir. Temizliğe riayet 
edilmesi için ilgililerden istirham ediyoruz. 

İkinci bir husus; Kars'ta olsun, Erzurum'da 
olsun bilet gişeleri meselesidir. Ankara'daki bi
let gişeleri, günün her saatinde açık, vatan
daş gidince biletini alıyor. Fakat Erzurum'da 
trenin hareketine 1 5 - 2 0 dakika kalıncaya ka
dar gişe açılmaz. Vatandaşlar, af buyurun, 
maalesef öyle, sanki bir sürü gibi gişelere yük
lenmişler ve kokudan da aralanma girilmez. Bi
let almak için beklerler. Gişenin üzerine yaz
mışız, 1 nolu gişe, 2 nolu gişe, 3 nolu gişe diye. 
Memurları da olmalı, bunların. Bu gişe memur
ları ne yaparlar? Günün her saatinde demiyo
ruz, ama hiç olmazsa trenin hareket edişinden 
iki saat evvel biletlerini satmaya başlasınlar. Ve 
yarım saat kalarak gi§3 açılır, gidersiniz, ku
şetli yoktur. 

Ben senatör olduktan beri maalesef kuşetli 
veya birinci mevki ile seyahat ediyorum. Ham-
dolsun şimdiki halime, ama yataklı parasını ve-
remiyeeek durumdayız. Veremiyoruz. Talebe 
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iken, yataklıyla da gelip gidiyorduk, çok da 
kârımız oluyordu. Şimdi böyle icabediyor. Bu
gün ise istifademiz şu oluyor, vatandaşla hiç 
olmazsa bol bol hasbıhal ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, istirhamım şu, bilet 
işini bir ayarlasınlar da, herkes rahatça biletini 
alabilsin ve gişeye gelindiği zaman da «kuşetli 
kalmadı» denilmesin. Yarım saatte biletler nasıl 
satılır, gişenin açılmasiyle beraber. Vatandaşın 
da kuşetli almak hakkı var; eğer gişe önceden 
açılırsa, hiç olmazsa onun da eline birkaç 
tane kuşetli bileti geçmiş olur. 

Kars'ta da durum aynı vaziyettedir, Hele 
kış günlerinde zaten Karsta'ki bekleme salonu
nun kaloriferleri doğru dürüst yanmıyor. Bu
nun da üzerinde durulması lâzım. Sonra bugün 
Kars'ın esas nüfusunun 60 000 i mütecaviz oldu
ğu da unutulmamalıdır. 

Kars istasyonunda DD nın bir de su mev
zuu vardır. Kış aylarında buradan akan sular 
mahallelere doğru gidiyor ve don yapıyor. Halk 
bundan şikâyetçidir. Durumu zamanında ilgili
lere intikal ettirdim. Bilmiyorum ne gibi bir 
tedbir alınacak? Müştereken bir hal çaresi bu
lunacağını zannediyorum. 

Diğer bir husus; PTT den de biraz bahset
meme müsaade edin. 

Demin arkadaşlar burada sayarlarken ak
lımda kalmıştı; İsparta'ya 2 000 telefon, filân 
yere 3 €09 tane filân diye. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Kars'ın 00 000 
nüfusu vardır; 8 - 10 Km. lik bir sahaya dağıl
mış vaziyette. Konu şu; 60 000 nüfuslu ve 10 
Km. uzunluğundaki bu şehirde bir posta mer
kezi var, ama bu saatlerde uzak semtlerdekiler-
ls bir telefon muhaberesi yapamazsınız. Çünkü, 
ihbarlı davet ettiğin zaman, müvezzi soğuktan 
gitmez, gittiği zaman da istediğimiz gelmez. Zi
ra, - 35 derecede, bu pek kolay olmuyor, bunu 
ancak orada yaşıyanlar bilir. Bu meseleyi Sa
yın Genel Müdürlüğe de aksettirdim, mahallî 
gazetelerin derdi olarak. 

Bu bakımdan bunları, buraları ve tüm mem
leket şartlarını bilmiyen, plânlamacıların söz
lerine bakmasın artık. Yani, bölgeleriarasındaki 
ulaşım, muhabere imkânları eşit yapılsın. Bu 
Anayasada da var. Bu nasıl sağlaniaoak? Bu 
imkânlar yeniden etüt edilsin. Başmüdürlükler 
var. Bunlar artık hakikatleri görsünler. Bugfiin 
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içiin Kars'ta hiç olmazsa 3 tane posta merkezinin 
olması lâzımdır, vatandaşın rahatça telefon ede
bilmesi için. Buna mâlik değil. Telefonla ko
nuşabilmek için posta merkezlerine J | j | derece 
soğukta yürüyerek gidiyor. Hattâ bugün gelen 
bir mahallî gazeteden öğrendim, ihtiyar bir 
kadın gelmiş, 3 saat içerisinde telefonla irtibat 
kuramamış. Ve çekmiş gitmiş, bu soğukta bir 
daha gidemem, diye. istirham ediyoruz bunun 
üzerinde durulsun. 

Diğer bir konu; demin dedim M, havadan 
pek haberimiz yoik, ama binince hakikaten ra-
haJt oluyor, uçak seferleri. Parası olan vatan
daşlar, uçakla seyahat etmek arzusundadır. Biz 
de; Muş, Ağrı ve Kars vilâyetleri olarak bura
lara da hava seferleri yapılmasını istiyoruz. 
Küçük uçakların inebilecekleri hava meydan
ları yapılmalıdır. Buralardaki küçük alanlar 
Erzurum'daki büyük hava meydanı ile irtibat-
landırılacak olursa, böylelikle vatandaşların 
rahatça seyahat etmeleri de mümkün oliır. Bâ
zı hastalar oluyor. Ayrıca bâzı âcil haller, has
talanma vakaları oluyor. Hastanelerimizin duru
mu malûmunuz, doktor yokluğu bakımından 
çok âcil şeyler oluyor. Bu bakımdan, önümüz
deki yıllarda bu vilâyetlerimize de bahsettiğim 
uçak seferlerinin yamlabtilmeleri sağlanırsa Ba
kanlığa minnettar kalırız. 

Vaktinizi fazla almak istemem. Bakanlık 
bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ay
rım. 

Sayın Rifat öztürkcine?... Yok. Başka söz 
istiyen?... Yok. Sayın Bakan buyurunuz, efen
dim. 

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET ORHAN 
TUĞRUL (Bilecik) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; gecenin bu geç saatlerinde burada 
beklemek ve beni dinlemek zahmetinde bulun
duğunuz için şahsım ve Bakanlığım mensupla
rı adına teşekkürlerimi ve saygılarımı arz et
mek isterim. 

Bu ana kadar kıymetli hatipler, Bakanlığım 
ve ona bağlı kuruluşlar hakkındaki görüş, ten-
Md ve temennilerini ifade buyurdular. Bunla
rı cevaplandırmadan önce, Bakanlığım ile ona 
bağlı kuruluşlar hakkında kısaca arzı malûmat 
etmek istiyorum. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, ulaştırma 
ve haberleşme hizmetleri bütün dünyada gün 
geçtikçe ehemmiyet kesbetmektedir. Halkın 
günlük yaşayışını büyük ölçüde etkiliyen, mil
lî ekonomimize, yurt savunmasına büyük tesir
leri olan ulaştırma ve haberleşme hizmetleri gü
nün 24 saatinde vatandaşla bizi karşı karşıya 
bırakmaktadır. Fertlerle her gün münasebette 
bulunan üniteleri ile, müesseseleri ile Bakanlı
ğım halka iç içe ve onunla karşı karşıyadır. 
Bu itibarla, halkın isteklerine cevap vermek 
mecburiyetinde olduğu gibi, halkın hizmetlerini 
yaparken de, onların şikâyetlerine ve haklı ta
leplerine muhatabolmaktadır. Onun içindir ki, 
ulaştırma ve haberleşme sistemlerimizi memle
ketimizin ve halkın ihtiyaçlarını karşılıyacak 
bir seviyeye getirmek, bunların ileri memleket
ler ölçülerine uygun faaliyetlerde bulunabil
melerini sağlamak şüphesiz anahedefimiz ve ga
yemiz ve gayemizdir. Elbette ki bu hizmetleri 
yaparken anagaye ve görevimiz vatandaşlara, 
emniyetli, konforlu, hızlı, ucuz ve kolay ulaştır
ma ve haberleşme imkânlarını sağlamak ola
caktır. 

Bunların temin edebilmenin ancak tekni
ğe, tecrübeye ve bilgiye dayanan çalışmalarla 
mümkün olacağına inanmaktayız. 

Plânlı çalışma devresinde değişen ve geli
şen şartlar, ulaştırma ve haberleşme hizmetleri
mizin önem ve vüsatini artırmakta ve bunların 
ifası için de güçlü bir personel kadrosunun te
mini zaruri görülmektedir. Bakanlığın Teşkilât 
Kanunu bundan 24 yıl önce kabul edilmiş olan 
4770 sayılı Teşkilât Kanunu ile idare edile-
gelmektedir. Değişen ve gelişen şartlar muva
cehesinde eski bir teşkilât kanunu ile gerek per
sonel ve gerekse mevzuat bakımından hız kazan
mamıza ve gelişmemize imkân görülemediğin
den, günün şartlarına uygun Ulaştırma Bakan
lığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun ta
sarısı hazırlanmış ve bakanlıkların mütalâasına 
sunulmuş bulunmaktadır. Pek yakında Yüce 
Meclise sunulacaktır. 

Deniz sektörümüzdeki reorganizasyon çalış
maları sonuçlandırılmış bu maksatla Türk De
nizyolları kanun tasarısı Başbakanlığa sunul
muştur. Yüksek denizcilik ile Devlet Denizcilik 
Akademisi kanun tasarısı da Başbakanlığa su
nulmuş ve Yüce Meclise sevk edilmiştir. 
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Bütün Türkiye limanlarını bir elde toplıyan 
Devlet Limanları İşletmesi kanun tasarısı da, 
Türk Deniz Ticaret Filomuzun güçlendirilme
si bakımından yurt içinde gemi inşaat sanayii
nin geliştirilmesini sağlıyacak olan Devlet Ge
mi inşa Kurumu kanun tasarısı da nihai saf
haya getirilmiş olup, Başbakanlığa sunulacak-
tir. Diğer taraftan karayolu taşımacığındaki 
düzensizliği, taşıtların, yolların bozulmasına ve 
kazalar dolayısiyle can ve mal kaybına sebe
biyet veren şehirlerarası yolcu ve yük taşıma
larındaki haksız rekabete son verecek olan 
yetkili ve sorumlu bir karayolu ulaştırması ve 
trafik genel müdürlüğü kurulması hakkındaki 
kanun tasarısı ile, Van Gölü işletmesinin Dev
let Demiryollarına devri hakkındaki kanun ta
sarısı hazırlanmış bulunmaktadır. Hükümet 
programında ve kalkınma plânında yer alan 
ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin gerçek
leştirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. 

Sayın senatörler, Bakanlığıma ait faaliyet
leri kısaca arz ettikten sonra, simdi de Ba
kanlığıma bağlı ilgili kuruluşların çalışmaların
dan bahsetmek istiyorum. 

Bu ünitelerden geniş malûmat vermek ister
dim. Konuşmalarımı çok kısalttım. Çünkü, ne
rede ise, sabaha yaklaşıyoruz. Sabırlarınızın 
tükendiğini, dinleme imkânlarınızın kayboldu
ğunu takdir ediyorum. Onun için sorulan so
rulara cevap vermek üzere konuşmalarımı kı
saltmak istiyorum. 

BAŞKAN —• Soruların bir kısmına yasüı da 
cevap verebilirsiniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET ORHAN 
TUĞRUL (Devamla) —- Onları halledeceğim 
Başkanım, 

Yüksek malûmları olduğu üzere Bakanlı
ğım; kara, deniz ve hava ulaştırma faaliyetle
rini, Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası, 
Deniz Nakliyat Şirketi ve Meydan ve havayol
ları ile ifâ etmektedir. 

Memleketin tüm haberleşmesi de PTT Ge
nel Müdürlüğü eli ile yürütülmektedir. Bu hiz
metlerin ifasında şüphesiz hedefimiz, kalkın
ma plânı ile, Hükümet programında açıklanan 
gaye ve hedeflere ulaşmaktır. Bu gaye ve he
deflere ulaşmak için, kuruluşlarımızın içinde 
bulundukları durum ve 1971 bütçesinde konu-

j lan ve verilen imkânlarla neler yapılacağı hu
susunda Yüksek Heyetinize sırası ile malûmat 
vermeye çalışacağım. 

Evvelâ deniz ticaret filomuzdan bahsetmek 
istiyorum. Deniz ulaştırmasında hedefimiz, 
6/10148 sayılı Kararname ile tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. Bu kararnameye göre, ithal ve 
ihraç mallarımızın en az % 50 sinin kendi ti
caret filomuzla taşınmasının sağlanması gaye
si edinilmiştir. Onun için de., filomuzu hızla 
gençleştirmek ve yeni gemiler ilâvesi ile de 
güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Bu maksat
la, Gölcük ve Camialtı Tersanelerinde inşa et
tirilen 12500 Dwt. luk iki ek gemi Temmuz 
1970 de filoya katılmıştır. Ayrıca, 10 aded 
12500 tonluk kuru yük gemisinin dışarıdan sa-
tmalmması temin edilmiş, bunlardan altı ade
di hizmete konulmuştur. Dört adedi de bu yıl 
ortalarında servise konmuş olacaktır. 1970 it
hal ve ihraç mallarının denizyolu ile taşman 
kısmı 10 milyon tondur. Bunun ancak 3 milyon 
tonu'cemilerimizle taşmabilmektedir. Bu mik
tar, hedefimiz olan % 50 ye bizi ulaştıramamış, 
ancak % 28,5 nisbetini bulabilmiştir. 1969 da 
ise, bu oran % 17;8 dir, 1971 in sonunda bu 
oranın % 30 un üstüne çıkacağı tahmin edil
mektedir, 1971 yılında gübre ve gübre hammad
desi nakline mahsus 25 ilâ 35 bin tonluk bir 
aded yük gemisi ile, akaryakıt nakli için 30 
ilâ 35 bin tonluk bir aded tanker satmalma-
caktır, 

Diğer taraftan yurt içi gemi inşa sanayiini 
de geliştirmekteyiz. Islah ve tevsi edilen De
nizcilik Bankası tersaneleri yanında, malûmu
nuz olduğu veçhile, yabancı sermaye iştiraki 
ile Pendik'te bir tersanemizin kurulması husu
sunda yapılan çalışmalar son safhaya gelmiştir. 
Japon firması ile vâki anlaşma, hükümetler ara
sında yazışmaya mevzu olmuş; son olarak, Ha
riciye Vekâletimize ve oradan bizim Vekâle
timize nakledilen malûmata göre, bâzı nokta
larda anlaşma temin edildiği takdirde faaliye
te geçilecektir. 

Hulâsa; Türk Deniz Ticaret Filomuz, 1970 
yılında özel ve kamu sektörünün yük ve tanker 
gemileri miktarı 139 parça gemi olup, ceman 

I yekûn 748111 grostondan ibarettir. 
Denizcilik Bankasının faaliyetlerine gelin-

| ce; Denizcilik Bankası, bankacılık mevzuatı ile 
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uğraşmakla beraber, 74 aded yolcu ve yük ge
misi, 20 aded araba vapuru, 3 aded kurtarma 
gemisi ile, 1 aded de tankere sahip bulunmak
tadır. Raritabilitelerini kaybetmiş gemiler pey
derpey filodan çıkarıldığından, bugünkü filo 
yaş itibariyle eski yıllara nazaran daha mü
sait bir durum arz etmektedir. Bugünün ihti
yaçlarına cevap veremiyen yolcu, yük, miks ge
milerden Ege tipi gemilerin tadilleri programa 
alınmıştır, tik olarak Marmara Gemisinin ta
dili tamamlanmıştır. Ayrıca, tersanelerimizde 
Truva tipi ikinci bir feribot; Çanakkale, Boz
caada, imroz hattı İçin bir yolcu - yük gemisi 
ve şehir hatları için de, üç aded yolcu gemisi 
inşa halindedir. 

Denizcilik Bankası 1970 yılında iç hatlarda, 
644 bin yolcu ve 100394 ton yük; dış hatlarda 
ise, 62200 yolcu ve 51793 ton da yük taşımıştır. 

Şehir hatlarında ise bu miktar, 133 milyon 
450 bin yolcu ve 5 milyon 60 bin vasıta taşı
mıştır. 1970 program yatırımı 97 milyon olup, 
gerçekleşme oranı % 63 dür. 1971 yatırımı için 
ise, 92 milyon liralık yatırım tahsisi öngörül
müştür. 

DD Genel Müdürlüğü mevzuunda şunu he
men ifade edeyim ki, DD vatandaşın emniyet, 
sürat ve konfor içinde seyahat etmelerini te
min için tam bir gayretin içindedir. Gideri azal
tacak, maliyeti düşürecek ve demiryollarının 
çekme gücünü artıracak olan dizelleşme proje
lerinin gerçekleşmesi çalışmaları içindedir. 
Bu maksatla Eskişehir Demiryolu Fabrikasında 
dizel lokomatifleri imaline devam olunmakta ve 
ayrıca anlaşma gereğince, sipariş edilen 10 aded 
komple dizel lokomotifi gelmiş olup, kabulleri 
yolundaki çalışmalar devam etmektedir. 

Adapazarı Vagon Fabrikasında bu yıl 26 
aded yolcu, 42 aded yük vagonu imal edilmiş 
ve hizmete verilmiştir. DDY Genel Müdürlüğü 
440 sayılı Kanuna tabi bir kamu teşekkülü
dür. Bununla beraJber âmme hizmeti görevi de 
üzerinde bulunmaktadır. Amme hizmeti görevi 
kendisine verildiğine göre, maliyet artırıcı ta- , 
sımaları dolayıisiyle idareye ağır malî külfet
ler tahmil edilmektedir. Ezcümle, gerek resmî 
gerekse özel sektöre ait maden nakliyatı, âfet 
ve felâket bölgelerine bir iki kuruşa yem ve 
'saman nakliyatı ğM tarife altı yük taşıma 
mecburiyetleri zarar hanesini yükselten birer 
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faktördür. Zarar etme tenkidleri ileri sürülür
ken şüphesiz bu hususun gözden uzak tutulma
ması gerekir. Kaldı ki, bütün yabancı memle
ket demiryolları da bu sebepler yüzünden za
rar etmektedir. Yalnız, biz bundan sonraki ça
lışmalarımızı daha etraflı bir şekilde tetkik 
ederek, zararı azaltıcı tedbirlerimizi alma yo
lumda gayret sarfedeceğiz. 

PTT Genel Müdürlüğü: 
Memleketimizin ekonomik ve kültürel faali

yetlerinin hızla gelişmesine paralel olarak ar
tan haberleşme ihtiyacını karşılamak husu
sunda gerek posta ve gerekse telgraf işletme
lerinde kapasite darlığı mevzuubahis değil. 
Ancak, telefon şebekesinin kapasitesi, talebi 
karşılayacak bir seviyeye halen getirilememiş
tir. Bu nedenle her yıl yatırımlarda ağırlık, 
telefon şebekesi kapasitesini artırıcı projelere 
yer vermektedir. Nitekim, istanbul'da kurul
muş bulunan Net Telefon Fabrikasının imâlat 
kapasitesi 40 000 den 60 000 e çıkarılmıştır. 
Bu fabrikada imal edilen 22 000 hatlık santral 
ile, 28 863 aded otomatik telefon makinası ve 
PTT fabrikasında imal edilen 10 445 hatlık 
manuel telefon santralı ihtiyaç yerlerine dağı
tılmıştır. Ayrıca, 10 000 aded manuel telefon 
makinasınm montajı da tamamlanmıştır. 

Hava yolu ulaştırmasına gelince : 
THY Genel Müdürlüğü, hava yolu ile ulaş

tırma sistemi üzerinde en ileri merhalesinden 
birini teşkil etmekte. Bu itibarla hava yollarına 
igereken önem verilmiş, gelişen işçi ve turist 
talepleriyle, iç hatlardaki yolcu taleplerini kar
şılamak üzere olumlu çalışmalara girişilmiştir. 
Bu maksatla THY 1970 yılı başında 3 aded 
Vaykant, 7 aded F - 27, 4 aded DC-9 32, bir 
aded kiralık DC-9 10 uçağından ibaret filo
suna, yıl içinde yeniden satmalınan, 2 aded 
DC-9 32 uçağını da ithal etmiştir. THY bununla 
da kalmıyarak, gittikçe artan trafik ihtiyacını 
karşılamak üzere, 1970 yılı içinde 2 aded 
DC-9 32 uçağını siparişe bağlamış ve ayrıca 2 
aded Boing - 707 320 uçağını da kiralamıştır. 
Kiralanan Boing uçakları dış tarifeli işçi ve tu
rist çarter seferlerinde kullanılacaktır. DC-9 32 
ler ise hem iç ve hem de dış tarifeli seferlerde, 
özel dış kira seferlerine tahsis edilecektir. F - 27 
uçakları is tamamen iç hatlara tahsis olunacak
tır. Yolcu taşıma sayısı ise iç ve dış hatlarda 
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ceman 1 224 000 dir. Yüksek malûmları olduğu I 
üzere hac seferlerini de üzerine alan THY 
13 . 1 . 1971 den bu akşama kadar mevcut se
ferleri dışında 13 000 hacı namzedinin de Cid
de'ye taşımış olacaktır. Bu rakam, önceki yılla
ra kıyasla büyük bir gelişme göstermiştir. Bu
nunla beraber THY 1970 yılında yabancı mem
leketlerdeki işçi ve vatandaşlarımızın ancak 
% 27 ni taşıyabilmiştir. 1971 de bu nisbet 
% 40 a çıkacak ve ileride alacağımız yeni uçak
larla bu miktar şüphesiz daha da yükselecek
tir. 

THY iç hatlarda zarar etmektedir. Bu za
rarı önleyici tedbirler almaktayız. İç hatları 
daha rantabl çalışır bir hale getirmek için 
mevcut hava limanları onarılmakta, tevsî ve 
ilâveleri yapılmakta ve yeni cihazlarla teçhiz 
©dilmektedir. Yeni hatlar açmak üzere çalışma
lar yapmaktayız. 

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü: 
Hava ulaştırmasının diğer önemli bir sektörü 

de şüphesiz meydan hizmetleridir. Uçak tek
nolojisindeki hızlı ilerlemelere paralel olarak, 
hava liman ve meydanlarının gerek fizikî, ge
rekse işletme yönünden gelişmeleri için lüzum
lu yatırımlar yapılmaktadır. Bu maksatla Ye
şilköy hava limanı ve THY tesisleri inşasına 
1967 de başlanmıştır. Halen pistin betonlanması 
(bitmiş olup, 1972 yılının Ocak ayında hizmete 
açılacak ve 1973 yılında bütün tesisleri tamam
lanmış olacaktır. 1971 bütçesine 18,8 milyon li
ra konulmuştur. Bununla telekominikasyon ve 
trafik kontrol faaliyetleri hizmete girecektir. 
Yeşilköy terminal binası 600 000 yolcu ihtiya
cını karşılıyacak şekilde inşa edilmiştir. Hal-
ıbuki bugün bu miktar 1 milyon 716 bin 500 ü 
ıbulmuştur. Buna, karşılayıcıyı ve uğurlayıcıyı 
ve çarter işçi trafiğini de ilâve edersek, ihti
yacı karşılıyamıyacağı tabiîdir. Bu sebeple 
(tevsi projesi tatbik edilinceye kadar, Makina -
Kimya Kurumundan temin edilen portatif inşa 
malzemesi kullanmak suretiyle, işçiler için 
ayrı bir terminal inşası yapılması öngörülmüş | 
ve inşaata başlanmıştır ve bu yıl içinde tamam
lanacaktır. Ayrıca, memleketimizin turistik 
bölgelerinden olan Antalya havalisi için An
talya Hava Meydanının tevsii de lüzumlu gö
rülmüş ve Dünya Bankasından 120 milyon li
ralık bir yatırım yapılması kararlaştırılmıştır. | 
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Sayın senatörler, bakanlığım ve kuruluşla
rı hakkındaki kısa bilgileri arz ettikten son
ra, şimdi sayın hatiplerin sorularından mühim 
gördüklerimizi derhal, bir kısmımı da, tetkika-
ta tabi olduğu için, yazılı cevap şeklinde 15 
gün içerisinde bildirmek arzusundayım. Çün
kü Karma Bütçe Komisyonunda da böyle yap
mıştık; ayrıca, vaktin gecikmiş olduğunu da 
nazara almamız gerekiyor. Onun için evvelâ, 
Sayın C. H. P. Sözcüsü Nazif Çağatay'ın soru
larına cevap vermek istiyorum. 

Son günlerde PTT ücretlerinde yapılan zam
lar ve bilâhara durdurulması, keyfiyetinden 
bahsettiler. 

Bilindiği üzere, iktisadi Devlet Teşekkülle
ri, 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi gere
ğince, hizmet fiyatlarımda değişiklik yapmakta 
serbest bulunmaktadır. Ancak teşekküllerin ifa 
ettikleri hizmetler dolayısiyle, ekonomimizi et-
kiliyen kamu hizmetleri çalışmalarındaki fiyat 
hareketlerine, Hükümetin takipte bulunması, 
ve gerekirse müdahale etmesi de adı edilen ka
nun hükmü iktizasından olduğu unutulmama
lıdır. Nitekim, PTT Genel Müdürlüğünün 1971 
yılı faaliyet devresi için hazırladığı finansman 
programının tetkikinden de anlaşılacağı üze
re, teşekkülün tahassul edecek işletme açığının, 
hizmet ücretlerine yapılacak zamlarla karşı
lanması, yetkili makamlarca da genel prensibo-
larak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Ben ba
kanlığa geldiğim zamanda buna muttali oldum. 
Bu prensip karan gereğince, Genel Müdürlük 
gerekli hazırlık çalışmalarını yapmıştır. Ve 
neticede Hükümetin nihai mutabakatını istih
sal etmek üzere meseleyi bakanlığıma intikal 
ettirmiştir. Yazı buradadır. Ben kendilerine, 
umum müdür ve arkadaşlarına, 2 - 3 defa, 
(bakanlıktaki vazifeme başladığım tarihten 
itibaren) Hükümetin mutabakatı alınmadıkça 
bunların tatbik edilmiyeceği hususunda ikazda 
bulundum. Onlar 19 . 1 . 1971 tarihli yazıla-
riyle bizden cevap beklediler. Ve alt komisyon 
çalışmaları şeklindeki bir müşterek çalışmayı 
bakanlıkta tertibettim. Kendilerine, bunları ba
na bir rapor halinde hazırlamalarını, bu rapo
ru tetkikten ve Hükümetle mutabakat temin 
edildikten sonra kendilerine bu tarifelerin tat
bik edilip edilmiyeceği hususundaki kararanı 
bildireceğimi ifade ettim. İM gün sonra, Man-



O. Senatosu B : 34 1 . 2 . 1971 O : 4 

ıbul'da bâzı tetkiklerde bulunurken, bu kararın 
PTT Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini 
ve tayyare meydanından Ankara'ya dönerken 
radyodan duyunca, elbette M, mutabakatım 
alınmadan verilmiş olan bu kararı durdurmak 
ıda benim en tabiî hakkıım olacaktı. Çünkü, 
ekonomik ve malî durumu itibariyle zammın 
vatandaşa yükliyeceği külfetleri iyice hesabet-
meden bir karar mutabakatım olmak, şüphesiz 
ki benim için en önemli bir noktaydı. PTT 
Genel Müdürlüğünün, ücret tarifelerine zam 
yapılması hakkında bakanlığımıza yapmış ol-
Iduğu müracaat cevaplandırılmadan, bu zamla
ra girişmiş olmasını Hükümetimiz tasvibettme-
miştir. Ve bilindiği üzere de, bu zamları icra 
durdurmuştur. 

Memleketimizdeki fiyat artışlarını kontrol 
altında bulundurmak ve mâkul ölçüler dışına 
çıkılmasına mâni olacak tedbirleri almak Hü
kümetimizin en tabiî bir vazifesidir. 

Bu itibarla, bunları esaslı tetkik etmeden, 
fbir Hükümet üyesi olarak karar veremezdim. 
Ayrıca, sayın hatiplerim de ifade ettiği gibi, 
bir mutabakat temin edilmiş olsaydı, böyle bir 
karardan rücu öder miydik? işte Sayın Çağa
tay'ın da ifade ettiği gibi, ben Bakan olarak 
verdiğim sözden dönmeyeceğim için, o zaman 
istifam mevzuubahsolaJbilirdi. 

440 sayılı Kanuna tabi müesseseler, bu mu
tabakatı almaya lüzum görmediği hissine ka
pılırlarda, elbette ki bu gibi hâdiselerin te
kerrürü meydana gelir. Fakat biz bunun te-
kerrüren meydana gelmesin diye tedbirlerimizi 
almaktayız ve alacağız da. 

Bilmem bu husustaki malûmatla zatıâlinM 
tatmin edebildim mi? 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Gerekirse bir 
soru soracağım. 

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET ORHAN 
TUĞRUL (Devamla) — Olabilir efendim. 

Efendim, bir de gazetelerdeki malûmatlar
dan da bahsettiniz. 

Gazetelere, maalesef gerek muhabirlerin bize 
vâki telefonla sorulan olsun, gerekse beyanatla
rımız olsun, her nedense hakikatler tam mâna-
siyfle ifade edilecek şekilde aksettirilmiyor. O, 
ısoruyu soran gazetecinin, o muhabirin kendi dü
şüncesine göre, kendi gazetesine verdiği bir ha
ber olarak çıkıyor; iki, ekseriya verdiğiniz ha

beri, siz dahi okuyunca hayretle karşılıyorsu
nuz. Bu bir vakıa. 

Vagon imalâtı kapasitesinin, DDY vagon ih
tiyacından fazla tutulduğu, bu nedenle dış sipa
rişleri kabul ettiği, böylece idarenin vagon ima
lâtına, işletmecilikten daha fazla bir yer verme
sini DPT nin tenkid ettiği, ifade edilmektedir. 

Demiryollarının ihtiyacından fazla bir ima
lât kapasitesi mevcut değildir. Zaruri hallerde 
fabrikaların boş kapasitelerini değerlendirmek 
maksadiyle dış siparişler kabul edilmektedir. 
Pakistan için ikmal edilen vagonlar özel bir du
rum arz etmektedir. Çünkü, biliyorsunuz, Tür
kiye - Pakistan ve İran arasındaki Bölgesel iş
birliği Anlaşması gereğince bu vagonlar imal 
edilmektedir. Yolcu ve yük taşıma ve muharrik 
ve müteharrik vasıtaların mevcudiyeti de müm
kün bulunduğuna göre, imalâta önem verilmesi 
düşünülemez. Bizim kanaatimiz bu merkezdedir. 
Yalnız geçen sene bu mevzuda bir âtıl kapasite 
mevcudiyeti vardı. 1970 senesinin alman karar
ları muvacehesinde bâzı gecikmeler olmuştur, 
siparişler zamanında yapılamamıştır. Fakat biz 
Pakistan için yaptığımız vagonları Pakistanlıla
rın İngilizlerden, Fransızlardan aldığı müddet
ten daha evvel verme durumuna gelmiş bulun
maktayız. Zannederim ya 3, ya 4 ay bir gecik
memiz var. Bunu da kendileri kabul ediyorlar 
zaten. 

Diğer bir soru, liman ücretleri fazladır, ta
rife tatbikatında koordinasyon yoktur. 

DD ve Denizcilik Bankası tarafından isle
tilen limanlarda uygulanan ücret tarifeleri 1964 
yılında yürürlüğe konmuştur. Yabancı memle
ketler limanlarında uygulanan liman tarife üc
retlerinin altında olmak üzere tesbit edilen ta
rifede, 1964 yılından bu yana, 440 sayılı Kanun 
gereğince her iki teşekkül tarafından gerekli 
değişiklikler yapılırken, ücret farkı yaratılma-
masma bilhassa dikkat gösterilmektedir. Ya
bancı limanlarda uygulanan liman ücretleri, bi
zim limanlarımızda uygulanan ücretlere nazaran 
çok yüksektir. 

Kargo nakliyatı mevzuundaki bir soru; et, 
yaş sebze ve meyva nakliyatı için ne gibi ted
birler alınmıştır? 

Hava yollarının ticari kısmında yapılan yeni 
teşkilâtlanma içinde kargo müdürlüğü kurul
muş olup, gerekli çalışmalara başlanmıştır. Yur-
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dumuzda zaman zaman Kuveyt ve Libya'ya et 
nakledecek firmalarca THY ndan uçak kiralan
ması için müracaatlar olmaktadır. Ancak THY 
nm elinde et nakline müsait uçak bulunmaması 
nedeniyle bu taşımalar yapılamamaktadır. An
cak bu nakliyatın sağlanması bakımından aracı 
olunarak yabancı taşıyıcılar ille ihracatın yaptı
rılmasına çalışılmaktadır. Yaş s e t e ve meyva 
ile diğer ürünlerin nakliyatı için İhracatı Geliş
tirme Etüt Merkezi ile işbirliği yapılarak ihra
catçı ve sanayicilerle temasa geçilmekte ve İh
racatı Geliştirme Etüt Merkezinin tertibettiği 
seminerlere iştirak edilerek, hava nakliyesi hak
kında bilgiler verilmektedir. 1971 senesinde, ar
tan uçak kapasitesi nisbetinde, hususi kira ve 
tarifeli seferlerle yaş sebze ve meyva ile diğer 
ürün lerin taşınmasına çalışılacaktır. 

Saym Karakapıcı'nm bir sorusu var, bakan
lıkça yapılan mevzuat çalışmaları ne safhada
dır? 

Bunu arz ettik. Fakat, tamamlayıcı mahiyet
te saydığım bâzı hususlar da var; Yüce Mec
lislere sunulmuş olan tasarılar; denizde can ve 
mal koruma kanun tasarısı, Posta biriktirme 
sandığı kanun tasarısı, telsiz kanun tasarısı, 
DD kuruluş kanun tasarısı, PTT kuruluş ka
nun tasarısı gibi. Ayrıca, Meclise intikal ettiril
mek üzere olup, Başbakanlığa sunulmuş bulu
nanlar da var. Bunlar, Türk Deniz Yolları ka
nun tasarısı, Devlet Denizcilik Akademisi ka
nun tasarısıdır. Çalışmaları tamamlanmak üze
re olanlar ise, Bakanlığın kuruluş kanunu, ha
len tasarı bakanlıkların mütalâasına arz edilmiş
tir, Devlet Limanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğü kuruluş kanun tasarısı, Devlet Gemi İnşa Sa
nayii kuruluş kanun tasarısı ve karayolu ulaş
tırması ve Trafik Genel Müdürlüğü Teşkilâtına 
dair kanun tasarısı, Demiryolu nakliyat kanun 
tasarısı, karayolu taşımacılığına ait kanun ta
sarısı, hava seyrüsefer kanun tasarısı, mania ka
nun tasarısı, hava meydanlan etrafında uçuşa 
mâni olan meskûn mahaller ile ilgili ve bir de, 
Van Gölü İşletmesinin DD na devri hakkın
daki kanun tasarısıdır. 

Şimdi bunların büyük bir kısmının bakanlık
ça çalışmaları yapılmıştır. Ancak, Meclise inti
kal etmiş olanlarınki ise, şüphesiz ki, Meclisle
rin çalışmalariyle ilgili olup, gecikmelerde bizim 
dahlimiz yoktur. Fakat ben, bakanlığıma aido-

lanları en kısa zamanda tedvin edilmiş bir hale 
getirmeyi temin etmeye çalışacağım. 

Doğuya işliyen trenlerde temizlik, sil ve elek
trik konularındaki eksikliklerin giderilmesi için 
ne gibi tedbirler alınmaktadır, diye Sayın Ziya 
Ayrım ve Etem Karakapıcı arkadaşlarım sual 
tevcih ettiler. 

Temizlik konusunda şuna emin olun ki, ben 
de zamanında bir senatör olarak umum müdü
rüme dert yanmıştım ve bana gereken tedbirleri 
alacaklarını vazetmişlerdi. Tabiî, şimdi bir ba
kan olarak bu işi daha titizlikle takilbediyorum 
ve edeceğim de. Hakikaten çalışmalar bir hayli 
ilerlemiştir. İmkânlarımız nisbetinde, Şark ve 
Cenubu Şarkiyi kalkındırma dâvasında her tür
lü imkânı sağlıyacağız. Bunun çalışmaları ve 
gayreti içindeyiz. Tabiî bu, hemen istenilen za
manda mümkün olmuyor, takdir edersiniz, eli
mizdeki imkânlar nisbetinde oluyor. Bunlar üze
rinde çalışmalar vardır. 

Bir defa, 1970 yılı Ağustosunda Haydarpa
şa - Tatvan, Haydarpaşa - Kurtalan ve Erzurum 
istikametine giden Pasinler Ekspresi dizel loko
motifleri ile çekilmeye başlanmıştır. Adana -
Gaziantep arasında çalışan ekspresler de 1971 
yılı içinde dizel lokomotifleri ile çekilecektir. 

Ayrıca bu vesile ile de arz edeyim, Gazian
tep meydanının çalışmaları ilerlemiştir, Bayın
dırlık Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. On
ları da biz takibediyoruz, oraya da bir hava ula
şımının gidebilmesi için, 

Şimdi, bir de, gümrüklerle ve bizimle ilgili 
olan kısımlar var. Bunları Gümrük Bakanlığı 
ve bakanlığım arasında koordone bir çalışma ile 
temin etmemiz gayet tabiî ve mümkündür. " 

Sonra, Sayın Tunökanat büyük bir karanlık 
tablo ile ulaştırma işlerimizi ortaya koydular. 
Tabiî bunların içerisinde haklı tenkidfler de var. 
Ama, her halde tablo kadar karanlık değil. Ça
lışmalarımız elbette ki, memleket ekonomisine, 
memleket ilerlemesine büyük katkılarda bulu
nuyor. Pakistan'a vereceğimiz vagonların ima
lât durumları nedir diye bir sual sormuştunuz. 
Bunu konuşmalarımda belirttim, eğer tatmin
kâr bulmadıysanız, daha geniş malûmatı yazılı 
olarak vereyim, efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Kâfi efendim, teşekkür ederim. 
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ULAŞTIRMA BAKANI ORHAN TUĞRUL 
(Devamla) — Sonra, her gemiye düşen personel 
sayısı bakımından bir rakam verdiniz; bu, 66 
olarak gösterilmişti. Belki size verilen rakamda 
hata olabilir. Bana verilen malûmata göre, be
her gemiye 38 kişi isabet ediyor, kara personeli 
'dâhil bu rakam 49 a çıkıyor. Yani, her halükâr
da 66 değil. 

Şunu da ifade edeyim ki, hakikaten gerek 
DB Deniz Nakliyatı, gerek Denizcilik Bankası 
için beni şu bir ayı geçen bakanlığım içerisin
deki intihalarım, maalesef bu iki müessesemizin 
de yeni baştan reorganize edilmesi lâzımgeldiği 
kanaatini bana vermiştir. Kendilerine iştirak 
ediyorum, birçok hususlarda, tabiî bunlar üze
rinde ehemmiyetle ve titizlikle duracağız. Tah
min ederim, birçok tenkidlerin büyük bir kıs
mını bu sene halleder ve gelecek sene daha ra
hat konuşma imkânı ile karşınıza çıkarız. Yal
nız biliyorsunuz, maziden ve bünyeden gelen bâ
zı aksaklıklar var, bunların derhal telâfisi 
mümkün olmuyor. Ayrıca kuruluşların da bâzı 
aksaklıkları ve sermaye yetersizliği var. Serma
ye yetersizliğini bugün önlemek için Millet Mec
lisinden geçen bir kanunla iç teşekkülümüzün 
sermayelerinin tezyidi kabul edilmiş oluyor, in
şallah Senatomuzdan da aynı şekilde geçtiği 
takdirde kanunlaşmış olur ve dolayıısiyle bu mü
esseselerimiz sermaye bunalımından kurtulurlar 
ve kendi imkânları ile daha çok yatırım yapma 
olanağına sahibolurlar. 

1969 senesi tetkikatmız ile ilgili olarak çok 
sayıda bâzı hava acentalıMarmın isimleri ifade 
ettiniz. 

Halbuki, sadece işçi kütlelerinin toplu ola
rak bulunduğu Hanlburg, Hannover ve Köln'de 
büro açılması uygun görülmüş ve durum, Mali
ye Bakanlığınca tetkik edildikten sonra tasvip-
leriyle de katileşmiştir. Bunun dışındaki saydı
ğınız şehirlerde böyle bir acentalık açılması 
mevzuubahis değildir. 

Sayın Çağatay, îzmir Çiğli Hava Alanı mil
letlerarası bir hava limanı haline getirilecektir. 
Zaten îzmir Çiğli Hava Alanının limitleri bey
nelmilel standartlara uygun olup, meydanın 
beynelmilel trafiğe açılması muayyen bir yatı
rımın yapılmasına bağlıdır. îzmir belediyesinin 
yapmış olduğu teşebbüsler neticesinde, meyda
nın trafiğe açılabilmesi için, askerî makamlar 

ve plânlama nezdinde gerekli teşebbüsler ya
pılmaktadır. Şimdi verebileceğimiz malûmat bu 
kadardır. Bilmem tatmin edebildim mi? 

Sayın Özden de, kapıdan kapıya taşımalarda 
nasıl bir netice alınmıştır, diye sordular. 

Şüphesiz sizin tahmin ettiğiniz gibi, biz de 
bundan beklenilen neticeyi almadık ve onun için 
vazgeçmiş durumdayız. Artık bu yolda bir za
rar mevzuübahsolmasa gerek. 

Diğer bir soru, Marmara hatlarınm yeni ge
milerle takviyesi için gerekli tedbirler alınacak 
mı? 

Bendik tersanesinin inşaatı devam etmekte
dir. Bu hususta da arzımalûmat ettim. Gelişme
ler Japon ÎHÎ Firması ile son safhadadır. Bun
da bâzı hususlarda Hükümetimizin mütalâasının 
alınması derpiş edilmiştir. Mütalâa bugün Ba
kanlığıma geldi, fakat bütçe münasebetiyle oku
yup da malûmat edinemedim. İnşallah, en kısa 
zamanda, bunun gerçekleşmesi için Hariciye ve 
Hükümet nezdinde gereken çalışmaları yapaca
ğız. 

Efendim daha çok cevaplandıracağımız hu
suslar var. Fakat saat 03,30 olmuş. Diğer soru
ların cevaplarını konuşmamın başında da ifade 
ettiğim gibi yazılı olarak kıymetli hatiplere en 
kısa zamanda ulaştırmak istiyorum. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize tekrar şahsım ve Bakanlığım adına say
gılarımı sunarım. (Alkışlar)... 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan, 
bir soru var, Sayın Çağatay'ın, buyurun sayın 
Çağatay. 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Sayın Başkan
dan şu hususları öğrenmek istiyorum. 

Konuşmasında bir kararnameden bahsetti. 
Bu kararnamede PTT hizmetleri genel hizmet
ler içinde gösterilmemiştir dediler. Bu demek-, 
tir ki, PTT idaresi yetkilileri ve Genel Kurulu 
tarifelerde bir hizmet zammı yapmak yetkisine 
bizatihi maliktirler. 

PTT Genel Kurulu kendisinden bir mucip 
almaksızın bu zammı ilân etmiş durumda mıdır? 

ULAŞTIRMA BAKANI ORHAN TUĞRUL 
(Devamla) — Efendim biliyorsunuz, 440 sayılı 
Kanunun 9, 24 ve 25 nci maddeleri ve bununla 
ilgili yönetmelikler bize bu şekilde bir salâhi
yet vermektedir, gayet tabiî. Kaldıki, bu 7/1643 
sayılı Kararname yatırımlarla ilgilidir ve PTT 
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kendi kaynaklarmdan bunları yapıyor. Fakat 
PTT Bakanlığıma yazdığı 16 Ocak 1971 tarih 
1047/4444 sayılı yazısında diyor ki, «Bilgi ve
rileceği : Yazımız eklerinde belirtilen şekilde 
artırma yapıp yapamıyacağımız hususunun tav
zihini arz ederiz.» Bunun tavzihini beklediler. 
Cevap vermemişiz. Kendilerine de, bu inceleme 
yapıldıktan sonra tatbik edeceğiz, demişiz. Ama 
bir zuhûl eseri midir, bilmiyorum, tabiî onu tah
kik ettiriyoruz, müessesece böyle bir karar ve
rilmiştir. Bunu kanunların ve hükümetin bana 
verdiği yetkiye dayanarak tetkik ettiriyorum. 
Böyle bir karar alınmışsa tashihi her zaman 
mümkündür. 440 sayılı Kanunun 24 ve 25 nci 
maddelerinde hatırımda kaldığına göre. Bilmi
yorum izah edebildim mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Ulaştırma Ba
kanlığı ve Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki müzakere
ler sona ermiştir. Teşekkür ©derim efendim. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine, 
Devlet Hava .Meydanları işletmesi Genel Mü
dürlüğü bütçesinin maddelerine geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin bölümleri
ni okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm 

11.000 

Lira 

ödenekler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12 000 

710 766 

1 033 000 

33 504 

Bölüm Lira 

1 671 500 

155 002 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 350 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
malar 25 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

II. - Transferler 
34.000 Malî transferler 550 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bütçenin tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi azız milletimize, 
Bakanlığa hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

4. — Devlet Hava Meydanları İşl&tmesi Ge
nel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/389; Cumhuriyet Senatosu 1/1164) (S. 
Sayısı : 1484) (Devamı) 
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BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerini 
okutuyorum ? 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı cari harcama
ları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re, 65 984 290 lira, yatırım harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
18 800 000 lira, sermaye teşkili ve transfer har
camaları için de (A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 6 445 311 lira ki, toplam olarak 
91 229 601 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Bu maddedeki fonksiyonel taksimde bö
lümler yelkûnu gösterilmiştir. Maddedeki (A/l), 
(A/2), (A/3) işaretli cetvellerle birlikte mad
deyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 91 229 601 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci madde haklkmda söz is
tiyen?.. Yok. Maddeyi, (B) işaretli cetveliyle 
birlikte oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünce 1971 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1971 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz is
tiyen?.. Yok. (C) işaretli cetvelle birlikte mad
deyi oyunuza suiuyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nu ile Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü için teslbit edilmiş olan kadrolar" 
1971 malî yılında da kullanılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — (Geçen yıllar borçlan) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 
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a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1971 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin, (Yapı tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1971 yılı Bütçe Kanununa ekli 
(R) işaretli cetvele aşağıda yazılı metnin ilâ
vesini arz ve teklif ederiz. 

Bölüm : 12.000 Ücretleri 
Madde* 

12.280 işçi ücretleri : 

izahat 
Bu maddeye konulan ödenek yalnız Hava 

Limanı ve Meydanlarla Hava seyrüsefer yar
dımcı istasyonlarında muayyen ve muvakkat 
müddetlerde kar kürüme hizmetleri ile bakım ve 
onarım hizmetlerinde çalıştırılacak işçilere öde
nir. 

Bursa Senatörü istanbul Senatörü 
Saffet Ural Rifat Öztürkçine 

Ankara Senatörü 
Mahmut Vural 
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BAŞKAN" — Sayın Bakam harcamalara iliş-
Ikin formül hakjkındaiki değişiklik üzerinde bir 
mütalâamız var mı efendim 

ULAŞTIRMA BAKANI ORHAN TUĞRUL 
(Bileeük) — İştirak ediyorum. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz. 
Komisyon ne buyurur, efenldim? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. FAİK 
ATA YURT (Uşak) — Efendim, önergeye iştirak 
eıdiyoruz. Zira 12.280 noi maddedeki beş milyon 
liralık, işçi ücretlerimde ve (R) cetvelinde istih
dam politikası bakımımdan işçi tedarilkiımde tat
bikat, tahakkuk ve mahsup muamelelerinin mu
hasebece kolaylikla yapılabilmesi için böyle bir 
kaydın konulmasında zaruret vardır, arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılıyorlar, önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Majdde, kabul edilen değişiklikle birlikte oy
larınıza sunulmuştur. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

'Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihînde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Sekizindi maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma bakanları. yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen yok. Tümünü oy
larınıza sunuyorum. Tümünü kabul edenler... 
Etmliyemler... Kabul edilmiştir. Tasarı ayrıca bu
gün saat 9,30 da inikat edilecek oaln 35 nci Bir
leşimde oylarınıza sunulacaktır. 

34 ncü Birleşimıi kapatıyorum. Cumlhur'iyet 
Senatosu Genel Kurulu bugün saat 9,30 da top
lanacaktır, efendim. 

Saygılarımı sunar, teşekkür ederim. 

Kapanma saati : 03,42 
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Eğe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Teklifin kanunlaşması kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 125 
Kabul edenler : 119 

Reddedenler : 6 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 56 
Aç**< üyelikler : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını Karaağaejh-
öğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusey 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâedjdin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmd Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

- İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y, Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tana 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtf i Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

Sedat Çumralı 

Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varıçlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmaaoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuııakam 

MARAŞ 
Adnan Karaküçjük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhövlin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZB 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
M. Enver Işıklar 
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Böfet Rendeci j 
Fetki Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım tnebeyli 

SİVAS , 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 1 
Ali Altuntaş. 

TRABZON 1 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral | 

UŞAK 1 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 1 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce j 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Nejat Sari ıcah 
GAZİANTEP 

Salih Tany 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Güraoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kau 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 
(LÂ.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünal di 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğu 3ekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

eri 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

! MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Oya kaUlmıyanlar] 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon TV^rul 
(B.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 
do 

ELÂZIĞ JL_JXJ-LİXJ-L\Jl 

Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
1 İhsan Topaloglu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
1 Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
1 Rıza Isıtan 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

SİVAS 
Âdil Altay 

• Hüseyin öztürk 
1 TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
' (Bşk. V.) ' 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 
1 Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğh 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 

1 Suad Hayri ÜrgüpM 

Yekûn 

^ » ^ I I 
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O. Senatosu B : 34 1 . 2 . 1971 0 : 4 

Ankara Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal ŞenocaJk 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
AJi Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

'Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Teklifin kanunlalşması kalbul oilundu.) 
183 
125 
119 

6 
0 

56 

[Kabul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan KürümoğİU 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yümaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakı/p Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

edenler] 
J GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Özfürkçine 
Cemal Yıldırım 

ÎZMlE 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedaıt Çumralı 

Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
A.bdurrahman Bayar 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasagun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
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Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım îsnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 
(1 Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(B§k. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

0. Senatosu B : 34 

TOKAT 
Mi Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

1 . 2 . 1971 O : 4 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Fahri Kıoratürk 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
(Bşk.V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Üngüplıü 

[Reddedenler] 
BALIKESİR İSTANBUL VAN 

Nejat Sarlıcah Ekrem Özden Ferid Melen 
GAZİANTEP MANİSA ZONGULDAK 

Salih Tanyeri Doğan Barutçuoğlu Mehmet Ali Pestile! 

[Oya hatılmıy'anlar] 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 
(B.) 

BURSA 
I. Sabri Çağlayanıgil (B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 
(İ-) 

ELÂZIĞ | 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

[Açık üyelikler} 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
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0. Senatosu B : 34 1 . 2 . 1971 0 : 4 

Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanun tasarısına verilen oyların neticetsi 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 125 
Kabul edenler : 119 

Reddedenler : 6 
Çekinserler : O 

Oya katılmıyanlar : 56 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABÎI ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren { 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali (Delâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Tnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Güleız 
Alâettin Yılmiaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Gahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nalıit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKÎŞEHÎR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Terfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlB 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 

Fevzi Halıcı 
Fakih "özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NlĞDB 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı OBaykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
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Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğhı 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SÎVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ-
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
î. Etem Karakapıeı 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
ÎSTANBNL 

Ekrem Özden 
MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan ' 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakul er 
(I. A.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

[Oya katılmıyanlar] 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 
(B.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet ıTral 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GÎRESUN 

(Başkan) 
Fikret Gündoğaıı 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSER! 
Sami Turan 

İhsan Topaloğlu 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
İSTANBUL 

Tekin Arı burun 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MARAŞ 
\ Hilmi Soydan 
| SAKARYA 
[ Mustafa Tığlı 
I SAMSUN 
| Rıza Isıtan 
| SİVAS 
| Âdil Altay 
İ Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Ars7an Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Rasnp Ün er 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyeliklerJ 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

.<..~ 
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C. Senatosu B s : 34 1 . 2 . 1971 O : 4 

İktisadi ve Ticari îlimler akademileri 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu. 
(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı ; 183 

TABİÎ ÜYELEE 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaejh-
oflu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celilettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
G«»alettin İnkaya 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

126 
120 

6 
0 

55 
2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

1 # 

ı Nazif Çağatay Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Pikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
i Halil Öztmen 

KOCAELİ 
LûtfiTofkoğhı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 

Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosınanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
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Eefet Rendeei 1 
Fethi Tevetoğhı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlıı 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt j 
~\7T\ ry/~*i k m 
YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 1 
Tarık Remzi Baltan ' 
Ahmet Demir Yüce j 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

<-\T@jat Sarlı 
GAZİİ 

Salıih (Taaıy* 

TABİİ ÜYE 
Ekrem Aeuner 
Mueip Ataklı 
Bmanullah Çelebi 
V«hbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
S*mi Küçük 
S©sai CKan 
Fahri özdilek 
Mehmet Öz güneşi 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. A.) 

AT) AKA 
-JX-L' JZİ—L > XJL 

M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öatekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ealı 
L N T E P 
sri 

İSTANBUL 
Ekrem Özd en 

MANİSA 
Doğat Barutçuoglu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
F . Cemal ErMn 
Kasım Gülek 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pe*til« 

[Oya katılmıyanlarj 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 
(B.) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayaaıgil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
! Hüseyin Atmaca 
! DİYARBAKIR 
j Selâhattin Ciıreüoğlu 
\ EDİRNE 

Mehmet Nazif Ergen eli 

ELÂZIĞ 
1 Salim Hazerdağh 

GİRESUN 
i İhsan Topaloğlu 
I HAKKÂRİ 
| Necip Seyhan 
B CB*. V.) 

| İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL i 
Tekin Arıburun (Baş
kan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Neeip MirkeMmoğlu 
(1 Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

1 Mehmet Hazer 
j KAYSERİ 

Sami Turan 
1 KIRKLARELİ 
i Ali Alkan 
| KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
İ MARAŞ 
î 
] Hilmi Soydan 
| SAKARYA 
i Mustafa Tığlı 
| SAMSUN 
* Rıza Isıtan 

[Acili üyelilder] 

Eskişehir 
Sivas 

1 
1 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztfirk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betü 

TRABZON 
! Ali Şakir Ağanoğlu 
1 TUNCELİ 
î Arslan Bora 
| YOZGAT 
; Sadık Artukmaç 
] CUMHURBAŞKANIN-
? CA SEÇİLEN ÜYELER 
1 Lûtfi Akadlı 

Hayri Dener 
Vahap Güvenç 

1 Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 

] Ragıp Üner 
| Âdil Ünlü 
; Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanunu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
1C. Nuri Ademoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenıocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler : 122 

Kabul edenl»r : 116 
Reddedenler : 6 

Çekinaerler : 0 
Oya katılmıyanlar : 59 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılm,aztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Soımunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

tasarısına verilen oy sayısı 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

183 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

ÎZMÎR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfii Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

| Hamdi özer 
MANİSA 

Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçjük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

163 — 



O. Senatosu B : 34 1 . 2 . 1971 O : 4 

ismail Yeşilyurt SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Alj Altuntaş 

TRABZON 
Ö, Lûtfi Hocaoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mueip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdileik 
Mehmet Özgüne§ 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 
(t A.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

Reşat ^aloğlu 
UEFA 

İ. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tiizün 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Ekrem Özden 
MANİSA 

Doğan Barutçfuıoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
CESİR 
;alı 
NTEP 
ri 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

MANİSA 
Doğan Barutçfuıoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Oya katılmıy anlar] 
i AYDIN 
1 İskender Cenap Ege 
1 Halil Goral 
i BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
1 (B.) 
| BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

1 Saffet Ural 
ÇORUM 

1 M. Şevket özçetin 
! Safa Yaleuk 
1 DENİZLİ 
| Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
1 Selâhattin Cizrelioğlu 
j EDİRNE 
) Mehmet Nafiz Ergeneli 

1 ELÂZIĞ 
ı Salim Hâzerdağlı 

[ ERZURUM 
| Osman Alihocagil 
! GİRESUN 
Şj Ilışan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Anburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 
a. Â) 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA , 
Fakih özlen 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Sivas 

1 
1 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu 
(Bşk.V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
.Hasan Oral 

i CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

i Lûtfi Akadk 
Hayri Dener 
Vahap Güvneç. 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü ; 

Yekûn 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu : 
Kabul edilmiştir. 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katıimıyanlar 

183 
123 
118 

5 
0 

58 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHtSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügii 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMtR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
M. Ziye Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çunıralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varisli 

l KÜTAHYA 
| A. Orhan Akça 
| 1. Etem Erdinç 
1 MALATYA 
I Nurettin Akyurt 
| Hamdi özer 
\ MANİSA 

Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

\ MARDİN 
i Abdurrahman Bayar 
| Abdüikerim Saraçoğlu 
| MUĞLA 
\ İlyas Karaöz 
I Haldun Meuteşeoğlu 
j MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NEVŞEHİR 

I. Şevki Ata sağun 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
Hüseyni Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SÎÎBT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Feridun Cemal Erkin: 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmem 
Zerin Tüzün 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 
fi. Â.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Ünald] 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Turgut Cebe 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 
( B ) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreldoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Ekrem Ö>zden Ferid 
MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 

[Oya kahlmıyanlar] 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
İSTANBUL 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atala^ 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

VAN 
Melen 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Lûtfi Akadk 
Hayri Dener 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 1 
Oya katılımyanlar : 64 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet ıPınltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLÎS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket ÖBçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
'Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebıure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil! 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Öz/men 

KOCAELİ 
Lûtfi Tok oğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 

l Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuııakan 

MARAŞ 
| Adnan Karaküçük 
I MARDİN 
jj Abdurrahman Bayar 
jj Abdülkerim Saraçoğlu 

j MUĞLA 
İ İlyas Karaöz 
\ Haldun Menteşeoğlu 
\ MUŞ 
! İsa Hisan Bingöl 

jj NEVŞEHİR 
f İ. Şevki Atasağun 
\ NİĞDE 

Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
| Selâhattin Acar 

Bekir Sıtkı Baykal 
Sevıket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SÎIRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö . Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüee 

[Çekinser] 

CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 

TABİÎ ÜYE 
Suphi Gürsoytrak 

[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

İSTANBUL 1 VAN 1 
Ekrem Özden | Ferid Melen I 

[Oya katılmıyanlar] 
AYDIN j Fikret Gündoğan 

İskender Cenap Ege 1 İZMlR 
Halil Goral | Beliğ Beler 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 
(B.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

DENİZLİ 
j Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
S Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1 A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAÖ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayrı Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gül ek 
Vehap Güvenç 
Osman KöksaJ 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

34 NCÜ BİRLEŞİM 

1 . 2 . 1971 Pazartesi 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

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 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 10 I / 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 4 

1971 YILI 
Beden Terbiyesi G. Md. Bütç 





Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasa 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /388) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1103/8307 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığımca hazırlatılan ve Türkiye Büyülk Miılüıeıt Möclaine arza Bakamlar K 
lunca 30 . 11 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «̂ Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller dllişâık olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 
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GEREKÇE 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1971 malî yılı katma bütçe hizmet ve masraflarının müfredat ve 
de açıklanmış olduğu üzere (A/ l ) işaretli cetveldeki cari harcamalar için (37 163 542) lira, yatırım harcam 
ye teşkili ve transfer harcamaları için de (40 540 003) lira ki, cem'an (112 891 545) lira üzerinden tanzim edile 

1971 bütçe teklifi bâzı zaruri değişiklikler dolayısiyle, 1970 malî yıl Bütçesine nazaran (19 287 619) lir 
tadır. 

Hizmetlerin mahiyetine ve zaruri sebeplere istinaden ödeneği artırılan tertiplerle tenzile tabi stutulan t 
rasına göre aşağıda kısaca arz ve 1970 yılı harcamma göre ihtiyaca kâfi geleceği tahmin olunan teı tiplerin ö 
muştur. 

Bölüm Madde 

12.000 110 Devlet memurları aylıkları : 
81 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sayı i i Kanun g-ereğince yapılacak intibakların devam etmesi se 
Bütçesinden Devlet memurları aylakları için yapılacak aktarmaya esas olmak üzere, (1.) li 
tir. 

150 819 sayılı Kanun gereğince yapılan ödemeler : 
Devlet Memurları Kanunu uyarınca ödeme yapılamıyacağmdan bu tertibe; ödenek teklif ed 

210 Hizmetliler ücreti : 
Bu tertibin ödeneği Devlet memurları aylıkları tertibinde yer aldığından ödenek teklif e 

230 Geçici (hizmetliler ücreti : 
Devlet memurları aylıkları tertibinde yer aldığından bu tertibe ödenek teklif edilmiemişti 

250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
1971 yılında yurdumuzda yapılacak Akdeniz oyunlarına sporcularımızı hazırlamak, antrenör 
deki seneler için yerli antrenörler yetiştirmek gayesiyle 2)1 federasyonun ihtiyacı bulunan ve 
uzman ile yardımcılarının bir yıllık ücretlerini karşılamak üzere (2 304 OOO) lira ödenek 

Sözleşmeli personel ücretleri : 
Devlet Memurları Kanunu uyar.nea yeni ihdas edilen sözleşmeli personel sınıfına muvazi o 
ve tertibin muhafazası bakımından (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

280 İşçi ücretleri : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu muvacehesinde bütçede yeni açılan bu tert:be (1) lira 

Beden T. O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 
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Bölüm Madde 

282 Diğer işçi ücretleri : 
Sanat sınıfı talimatına, göre çalışan personel ile çeşitli spor tesislerinde görevlendirilecek 264 a 
karşılamak amaciyle bu tertibe geçen seneye nazaran (1 999 999) lira fazlasiyle (2 000 000) 
miştir. 

350 Yakacak yardmm : 
Yakacak yardımı ile ilgili yönet melik çıkıncaya kadar bu tertibe (1) lira ödenek konulması 

370 Emekli keseneği karşılıkları : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bükümleri uyarınca yapılmakta olan intibakların zamanın 
tertibe de Maliye Bakanlığı Bütçesinden yapılacak aktarmaya esas olmak üzere 'J) lira ödene 

380 Sosyal 'Sigortalar Kurumu kesenek tve karşılıkları : 
Sanat sınıfı talimatına göre görevlendirilen hizmetlilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenme 
-olarak geçen seneye nazaran (284 869) lira noksaniyle (1) lira olarak teklif edilmiştir. 

391 Giyecek yardımı : 
Bu bölümle ilgili yönetmelik çıil-nncaya kadar faslın muhafazası bakımından (1) lira ödenek k 

392 Yiyecek yardımı : 
Bu bölümle ilgili yönetmelik çıkıncaya kadar faslın muhafazası bakımından (1) lira ödenek 

410 Fazla çalışma ücreti : 
Bu bölümle ilgili yönetmelik çıkncaya kadar ve faslın muhafazası bakımından gecen seneye 
(1) lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

430 Konferans ücreti : 
Yeni açılan bu tertibe (1) lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

520 Kasa tazminatı : 
Bu ödenek Devlet Memurları Kanunu ile kaldırıldığından bu tertibe ödenek teklif edilmemişt 

571 îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki (güçlük zammı : 
Yeni açılan bu bölüme ilgili yönetmelik çıkıncaya kadar (1) lira ödenek konulması teklif edilm 

590 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek fahrî hizmetler tazminatı : 
Bu tazminat Devlet Memurları Kanununda muhafaza edilenlerin dışında kaldığımdan bu tentib 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 
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Bölüm Madde 

600 Ödül : 
Yeni açılan bu tertibe ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesine kadar ve faslın muhafazası 
ması teklif edilmiştir. 

610 Yabancı dil ikramiyesi : 
Bu tertip bütçeden çıkarıldığından ödenek teklif edilmemiştir. 

710 Temsil giderleri : 
Temsil giderlerine ait yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar faslın muhafazası bakımından 
edilmiştir. 

751 Mahrumiyet yeri ödemeği : 
Mahrumiyet yeri ödeneği ile :igili yönetmelik çıkıncaya kadar yeni açılan !>u tertibe 
miştir. 

811 Devlet memurları süreMi görev yolluğu : 
DeVlet memurları Kanununda karşılıklı olarak memurların yer değiştirme hükmünün yer a 
lara nazaran daha çok memurun yer değiştireceği gözönünde bulundurularak geçen yıll 
('1 500) lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

813 Devlet memurları geçici görev yolluğu : 
€57 sayılı Kanun uyarınca 10195 sayılı kararnameye istinaden çalıştırılan teknik personel D 
dan bu personele ait yollukların da karşılanabilmesi için bu tertibe geçen seneye nazaran (33 
ödenek konulması teklif edilmiştir. 

814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Her sene konulan tahsisatın harcanmaması nedeniyle bu tertibe (1!3 ©I9î9) lira noksanı ile 
miştir. 

821 Müfettişler yolluğu : 
Sı530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yap 
lığı) kurulmasına dair tasarı Millet Meclisindeki bütün komisyonlardan geçerek Umumi 
durumda olup, 1971 malî yılı (bütçesi müzakerelerine geçilmeden kanunlaşması kuvvetle m 
Tasarı kanunlaştığı talkdirde mevcut 5 kişilik kadro 14 kişiye yükseltilecektir Genişleyen kad 
'kapsayan taşra teşkilâtının kontrolü ve murakabesi de o nisbette artacağındın 821 müf 
lira fazlasiyle (200 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

Beden T. O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 



853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
1'970 harcamaları gözönünde bulundurularak ihtiyaca kâfi gelmeyeceği anlaşılan Ibu tertibe (45 
lif edilmiştir. 

854 Ya/bancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yurt dışından getirilecek 40 yabancı uzmanın yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere bu tert 
sı teklif edilmiştir. 

871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Kadro yetersizliği sebebiyle yurt dışına staj ve öğrenime gönderilecek öğrenci adedine göre ( 
(49 191919) lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

911 İdareci ve sporcuların yurt içi yollukları : 
1971 yılında İzmirde yapılacak Akdeniz Oyunlarına hazırlanmak maksaidiyle yol ve çalışma dev 
H971 bütçe ve programlarını bu esas üzerine hazırlamış bulunduklarından yurt içinde tertiplen 
Oyunlarına iştirak edecek idareci ve sporcuların 6246 sayılı Harcırah Kanununun '28 ncü maddes 
karşılamak amacıyla bu tertibe geçen yıla nazaran (1 400 000 lira fazlasiyle (Yılı içinde alı 
ba dâhil edilmemiştir.) (8 200 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

912 İdareci ve sporcuların yurt dışı yollukları : 
11971 yılında İzmir'de yapılacak Akdeniz 'oyunlarına hazırlanacak millî ekiplerimizin dalha çok 
maçı yapacaklarından ve ayrıca 'taahhüt edilen yurt dışı müsabakalarına iştirak edeceklerinden 
('7O0 000) lira fazlasıyla (Yılı içinde alınan (1 000 '000) lira ek ödenek hesaba dâhil edilmemi 
nulması teklif edilmiştir. 

13.000 130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : ' 
(İhtiyaca kâfi geleceği düşünüMüğünden bu tertibe geçen seneye nazaran (2!2 500) lira noksanıy 
edilmiştir. 

140 Yayın alımları ve giderleri : 
Artan kâğıt fiyatlarına muvazi olarak gazete, kitap ve dergi fiyatlarında meydana gelen artışla 
yurt dışından getirilen kitap ve dergi fiyatlarındaki artışlar da gözönüne alınarak bu tertibe 
edilmiştir. 

160 IGiyim kuşam alım ve giderleri : 
Giyim kuşam alım ve giderleri için ilgili yönetmelik çıkıncaya kadar bu tertibi ımJulhafaza bakı 
(1) lira ödemek konulması teklif edilmiştir. 

Beden T. O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 
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Bölüm Madde 

290 Diğer yönetim giderleri : 
Genel Müdürlüğümüz takvim ihtiyacını ve (200) liraya kadar olan küçük onarım giderle 
nazaran 01 000) lira fazlasıyla (2 000) lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

350 Sağlık araç, gereç ve ilâç adımlan ile ilgili giderler : 
îstanlbul'da 1970 yılında kurulan spor sağlık merkezi ile İzmir'de T97l yılında faaliyete geçe 
/gereç ve ilaç alımları ile ilgili giderlerini karşılamak amacıyla bu tertibe geçen yıla nazar 
lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

410 Posta - Telgraf giderleri : 
Günden güne genişleyen iş hacmi ve buna ilâve olarak 1971 de yapılacak Akdeniz oyunların 
için yapılacak yazışma ve telgraf muhaberatının masraflarını karşılamak amacıyla geçen 
(85 000) lira ödenek konulması 'teklif edilmiştir. 

420 Telefon giderleri : 
Genel Müdürlüğün iş hacmi dolayısiyle bünyesinde yeniden teşekkül eden ünitelerle 21 fed 
sadıyla 200 lük santral ile İstanbul'daki federasyon büroları ihtiyaçlan için tahsis edilen t 
masrafları ve buna paralel olarak yurt sathında devamlı bir gelişme gösteren spor saha ve 
memleketimizde yapılacak olan Akdeniz oyunları dolayısiyle İzmir'de kurulacak telefon tes 
ganizasyon dolayısiyle yapılacak yurt içi ve yurt dışı zaruri telefon konuşmalarının masrafl 
ra ilâvesiyle (150 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

430 Taşıma giderleri : 
1971 yılında 1 zmir'de yapılacak olan Akdeniz oyunlarına alınacak malzemelerin taşıma işi 
(3 000) lira ödenek konulması tdklif edilmiştir. 

620 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gidenleri : 
' Satın alınacak Genel Müdürlük makam arabasıyla, amlbülans ve mevcut triportör bir adet 

* Ihir dışındaki hizmeti, yedek parça ve yakıt giderlerini karşılamak amacıyla geçen yıla nazar 
lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

14.000 550 'Staj ve öğrenim giderleri : 
ıSpor Akademisinin öğretim ve diğer teknik faaliyetlerini yürütecek elemanlarının yetiştirilm 
nek konulduğundan, Genel Müdürlük bütçesine faslın muhafazası bakımından (1) lira ödenek 

571 İdame ve geliştirme giderleri : 
1971 Akdeniz oyunları sebebiyle oyunlar sırasında satışa çıkarılacak biletlerin belediye rü 
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ve başarılı kulüplere yapılacak malzeme ve para yardımlarının karşılayabilmek amaciyle bu tert 
lira fazlası ile (2 600 000) lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

573 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderler : 
21 federasyonun faaliyet programları gereğince yurt içinde ve yurt dışında yapacakları her türl 
(bilhassa 1971 yılında yurdumuzda düzenlenecek Akdeniz oyunlarına hazırlama) ve bunların ha 
lerarası kampların, kursların gerektirdiği masraflar ile spor malzemeleri ve müsabakaların ger 
şılamak amaciyle geçen yıla nazaran (9 150 000) (yılı içerisinde alman (6 000 000) lira ek öde 
(16 300 000) lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

15,000 921-29 Genel Müdürlükçe işletilmekte olan spor tesislerinin iller bölge müdürlüklerine devri dolayısiy 
pılamıyacağı göz önünde bulundurularak bu tertiplere ödenek teklif edilmemiştir. 

16.000 711 Makam (temsil giderleri : 
İhtiyaca kâfi gelmiyeceği açık olm,akla beraber Maliye Bakanlığınca tahmin edilen miktar ol 
(10 000) lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 
712 Grörevsel temsil giderleri : 
Görevsel temsil giderleri ile ilgili yönetmelik hazırlanana kadar bu tertibe (1) lira ödenek kon 

810 Bina onarımı : 
1970 malî yılındaki sarfiyatın yarısı kadar bir miktarın kâfi geleceği düşünülerek 1971 malî y 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
21.000 811 Etüt ve proje giderleri : 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen yatırım programında Genel Müdürlüğümüze ait kı 
ödenek bulunmam-akla beraber faslın muhafazası bakımından bu tertibe geçen yıla nazaran (1 2 
konulması teklif olunmuştur. 

812 Teknik personel ücretleri : 
Teknik personel ücretleri (A/ l ) işaretli cetvelin Devlet memurları aylıkları bölümünde yer aldığ 
edilmemiştir. 

813 Teknik personel geçidi görev yolluğu : 
'Teknik personel yollukları (A/ l ) işaretli cetvelde Devlet memurları geçici görev yolluğu bölümü 
için ödenek teklif edilmemiştir. 
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Bölüm Madde 

22.000 811 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri : 
Geçen senelerden mukaveleye bağlı olarak devreden inşaatlarla 1971 yılı programına dâhi 
giderleri için (4 950 000) lira noksanı ile (34 250 000) lira ödenek konulması teklif edilmi 

812 Teknik personel ücretleri : 
Teknik personel ücretleri (A/ i ) işaretli cetvelin Devlet memurları aylıkları tertibinde yer 
lif edilin emiştir : 

815 İşçi! ücretleri : 
İşçi ücretleri (A/ i ) işaretli cetvelin diğer işçi ücretleri tertibinde yer aldığından bu tertibe 

23.000 811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onanmlarH : 
Devlet Plânlama Teşkil A ttmca kabul edilen yatırını programında yer alan itıa'kina, t 
için bu tertibe geçen seneye nazaran (749 999) lira fazlası ile (750 000) lira konulması tek 

812 Taşıt alımları: 
Genel Müdürlük hizmetle rinde kullanılmak üzere 1 aded hizmet otosu, İstanbul Sağlık M 
rasyonuna tahsis edilmek üzere 1 aded kar motosikleti alımı için bu tertibe (187 998) lira k 

(A/3) 'SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 100 Kamulaştırma ve satmalıma bedeli : 
1971 yılı yatırım programı ile ilgili olarak istimlâk edilecek arsa bedellerini karşılamak üzer 
(1 650 000) lira fazlası ile (3 000 000) lira konulması teklif edilmiştir. 

34.000 260 İller bölge müdürlüklerime yardım : 
Beden Terbiyesi iller bölge müdürlüklerinde çalışan 1327 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet 
ğından ve halen bu personele ait intibaklar devam etmekte olduğundan; bu tertibe bölgeler 
ği karşılıkları (ki, bu meblâğlar Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarılacaktır) giderleri dış 
ve hizmet giderlerini karşılara ak üzere (25 000 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

34.000 270 İller OBölge müdürlüMerinin. banka kredi borçları için yandım : 
İller bölge müdürlüklerinin banka kredi borçları için alacaklı olarak her hangi bir bankad 
dan bu tertibe 1971 yılı için ödenek teklif edilmemiştir. 

280 İller bölge müdürleri spor faaliyetleri için yardım: 
655 sayılı Kanunla belediyeler ve il özel idarelerinden olan gelirleri kesilen Beden Terbiye 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 
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personelin aylık ve özlük hakları 1965 yılından beri Hazineden yapılan yardımlarla karşılanm 
hangi bir yardım, yapılmadığından bölgeler asli görevi olan spor faaliyeti yönünden âtıl vaziy 
dürlüklerinin spor faaliyetleri yapabilmelerini temineıı kendilerine bâzı imkânların sağlanması 
Bu itibarla iller bölge müdürlerini spor faaliyeti yönünden hakerete geçirmek üzere yeni açılan 
nulması teklif edilmiştir. 

290 Akdeniz oyunları Müdürlüğüne yapılacak yardım. : 
1951 yılından beri düzenlenmekte olan Akdeniz oyunlarının altıncısı 6-17 Ekim 1971 tarihleri 
15 spor dalında yapılması kararlaştırılan bu oyunların hazırlığı, icrası ve tasfiyesi sırasında 
üzere (10 000 000)lira ödeneğe ihtiyaç duyulduğundan yeni açılan bu tertibe (10 000 000) lira 

720 Uluslararsı kuram ve derneklere katılma payı : 
21 spor dalında faliyet gösteren federasyonların uluslararası spor kurum ve derneklerine katı 
'devalüasyon kararı göz önünde bulundurularak (40 000) lira fazlasiyle (100 000) lira. teklif edi 

35.000 210 % 1 ek karşılıkları : 
İntibakların, bütçe tekliflerinden evvel yapılmaması sebebiyle Devlet memurları aylıklarına par 
ödenek konulması teklif edilmiştir. 

230 Bandık yönetim giderleri : 
5484 sayılı Kanunun 28 ııci mad ks i gereğince 1970 yılı % 14 emekli keseneği % 25 giriş aidat 
Oenel Müdürlüğümüz tarafından ödenen kurum karşılıklarının tutarı (250 000) lirayı İmim akt 
ile hesabedilerek bulunacak ödeneğin bütçeye konulmadı gerekmekte ise de Personel Kanunu 
rihinde yürürlüğe girdiğine göre yeni aylıkları üzerinden ödenecek l'nrk tutarları emekli ke 
rak tahminî olarak (12 200) lira fazlasiyle (50 000) lira ödenek teklif edilmiştlr.tir. 

710 Beıden Terbiyesi Oenel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığın 
meğinde feullaımlmaik üzere) yapılacak yardım : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet memurlarına ödenecek her türlü yardımlar ka 
lira noksanı ile (1) lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

(B) 'CETVELİ GELÎTl BÜTÇESİ 

1971 malî bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere gelir ve gider bü 
min edilmiş olup gelirin mahiyeti ve araştırmaları bölüm sırasına göre mucip sebepleri ile kıs 
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(B/2) VERGİ DIŞI GELİRLER 

61.000 280 Futbol müsabakalarında müşterek bahis hâsılatından elde edilecek gelir : 
Spor - Toto gelirinden Genel Müdürlük hissesi olarak ayrılan % 40 hissesinin bir sene zarfınd 
ran büyük düşüş arz edeceği göz önünde bulundurularak çı;eqcm seneye nazaran (16 000 000) 
tahmin edilmiştir. 

62.000 145 Diğer hasılatlar : 
1970 yılma nazaran artış kaydetmiyeceği anlaşılan bu tertibe ait gelir miktarı geçen yıl oldu 
min edilmektedir. 

147 Genel Müdürlükçe işletilmekte olan spor tesislerinin iller bölge müdürlüklerine devri dolayıs 
tahmininde bulu,nulmamıştır. 

62.000 320 Faiz : 
Başbayii Emlâk Kredi Bankası hesabında toplanan gelirlerimizden ve diğer muamelelerden 1 
gelir temin edileceği tahmin edilmektedir. 

63.000 310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir : 
Yurt içinde tertibedileeek millî ve resmî spor yarışmalarının (Akdeniz oyunları dâhil) geçen 
tireceği tahmin edildiğinden 1971 geliri (1 500 000) lira fazlası ile (3 500 000) lira olarak. 

72.000 100 Hazine yardımı : 
Kendi kaynaklarımızdan temin edilemiyen gelir dışındaki zaruri masraflarla bölgelere yapılaca 
nın ve A'kdeniz oyunlarının finansmanını karşılamak amacı ile Hazinece yapılacak yardım kar 
lira fazlasiyle (37 336 545) lira konulması teklif edilmiştir. 

400 'Geçen yıldan deıvreden nakit mevcudu : 
Spor - Toto gelirinde meydana gelen düşüş muvacehesinde nakit devri' olmıyacağı tahmin edilm 
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7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 1970 yılı bütçesinden 1.3.1970 tarihinden 
tarihine kadar 12.911, 12.912, 14.573, 21.811, 02.811, 22.812, 22.813, 32.100 ve 34.720 nci 

maddesinden yapılan sarfiyatı gösterir listedir 

Bölüm Madde 

12.000 12.911 
12.912 

14.000 14.573 
21.000 21.811 
22.000 22.811 

iîdareci ve sporcuların yurt içi yollukları 
(İdareci ve sporcuların, yurt dışı yollukları 

'7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğine^ yapılacak giderler 
(Bursa spor »alonu proje bedeli 
Kırklareli - Lüleburgaz stadı inşaatı 
Erzurum - Hınıs Boğaızı teleski tesisatı 
Elâzığ stadı ikmal inşaatı 
Adıyaman (Kâhta) stadı ihata duvarı inşaatı 
Salonlara takılan skorbord cihazları 
Bolu stadı açık tribün inşaatı 
Mersin stadı ikmal inşaatı 
Amasya stadı açık tribün inşaatı 
Sakarya açık tribün inşaatı 
Mersin stadı açık tribün inşaatı 
Bursa spor salonu inşaatı 
İstanbul Sarıyer çim parkı sulama tesisatı 
(izmit stadı sulama tesisatı 
Burdur stadı onarımı 
Rize stadı drenaj ve tel örgü işi 
Amasya spor salonu elektrik dışı b'ağlantı işi 
Graıziantep spor salonu elektrik dışı bağlantı işi 
Mersin stadı sulama tesisatı 
Ordu spor ısa'lonu onarımı 
Ankara 19 Mayıs Stadı çimleme işi 

Lir 

5 008 
2 914 
10 763 

'58 
'128 
30 
'27 
141 
97 
11 
123 
29 
101 
133 
263 
714 
74 
49 
234 
68 
92 
128 
38 
290 
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Mersin stadı sel tahribatı onarımı 
(Adana yüzme havuzu 1. kısım inşaatı 
İzmir Alsancak Stadı oturma sıraları onarımı 
İstanbul Mithatpaşa Stadı otopark inşaatı 
İstanbul Ali Sami Yen Stadı ışıklandırma tesisatı 
İstanbul Sarıyer yedek çim parkı ve saha çimlendirme işi 
İstanbul Derekenarı duvarı inşaatı 
Mersin stadı çimlendirme işi 
Manisa Aksihar spor salonu inşaatı 
•Çorum spor salonu harici elektrik bağlantısı 
Manisa spor salonu inşaatı 
Bursa stadı yedek çim parkı sulama tesisatı 
Urfa drenaj inşaatı 
Uşak spor salonu inşaatı 
Balıkesir - Bandırma stadı ikmal inşaatı 
Bursa Park Otel bahçesine ant re man barakası kurulması 
Ankara Polatlı stadı inşaatı 
Balıkesir yüame havuzu su bağlantısı 
Adana yüzme havuzu su bağlantısı 
Kastamonu spor salonu elektrik (bağlantısı 
Bingöl teleski tesisatı 
itstanlbul Sarıyer stadı fultibol sahası dolgu işi 
Manisa stadı ihata duvarı inşaatı 
İstanbul Fenerbahçe stadı çimi eme i§i 
İzmir spor salonu inşaatı 
Samsun spor salonu harici elektrik bağlantısı 
Bitlis teleısîki tesisatı 
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Kocaeli stadı çimlendirme işi 
Urfa açık yüzme havuzu inşaatı 
Çanakkale Biga stadı acık tri'biin inşaatı 
Yozgat stadı koşu pisti inşaatı 
Bolu stadı turnike yaptırılması 
Gaziantep spor salonu inşaatı 
Konya stadı açık tribün inşaatı 
Sakarya atış poligonu inşaatı 
İstanlbııl Mithatpaşa Stadı onarımı 
Kayseri - Ereiyas teleski tesisatı onarımı 
Van spor salonu inşaatı 
Sinop (bölge binası onarımı 
Elâzığ spor salonu onarımı 
Aydın stadı onarımı 
Samsun stadı açık tribün onarımı 
îstanlbııl Mithatpaşa Stadı halter odası tesisatı 
Tokat stadı ikmal inşaatı 
Denizli - Tavas stadı saka tanzimi 
Sinop Kayıkhane inşaatı 
îstaribut Ali Sami Yen Stadı cim onarımı 
Kütahya stadı onarımı 
Tokat stadı onarımı 
Kayseri - Ereiyas kayak evi onarımı 
îstanibul binicilik tesislerinin .on^'inıı ve Sarıyer açık tribün inşaatı 
İsparta spor salonu onarımı 
'Bayındırlık Bakanlığına devredilen 
işçi talimatı gereğince çalıştırılan personel ücretleri 
İlân, posta, telefon, kontrollük, büro malzemeleri ve nıüt. mas. 

22.812 Teknik personel ücreti 

im 
0 
4 
m 
2 
33 
8 
3 
7 
15 
'M 
1 
4 
2 
54 
2 
1 
3 
1 
4 
3 
14 
3 

ti 26 
4 

12 50 
1'8 

1 06 
03 
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22.813 Teknik personel geçici görev yolluğu 
32.000 32.100 Aydın - Germencik spor sahası yerinin istimlâki 

Gaziantep - Kilis spor tesisleri yerinin istimlâki 
Gaziantep stadı yerinin istimlâki 
Kırşehir stadı spor sahası yerinin istimlâki 
©ursa v e l e d i m yerinin istimlâki 
Adana yüzme havuzu yerinin istimlâki 
îsıtamlbul Maçka spor 'sahası yerinin istimlâki 
İzmir - Buca atış poligonu yerinin istimlâki 
iBolu spor hasası' yerinin istimlâki 
Uşak spor sahası yerinin istimlâki 
İzmir - 'Salihli spor sahası yerinin istimlâki 
İcra, tezyidi bedeli duvarları dolayısiyle ödenek, tesirn, harç, ve avu. 

34.000 34.720 "üilusdararası spor kurumlarına katılma payı 

GENEL TOPLAM 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 



— 17 — 

RAPOR 

Bütçe ve Plân Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Gençlik ve Spor Bakanlığının bünyesine alman Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1971 malî yılına ait bü 
nisbetinde ve Plân - Bütçe Komisyonu muhtırasındaki esaslara göre tetkik olunarak aşağıda belirtildiği üzere ar 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilâtı ve bütçesi hakkındaki görüşlerimizi izaha geçmeden evvel Gençlik 
olsun önemini belirtmek yerinde olacaktır : 

14 aydan beri faaliyette bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığının ihdasını büyük bir merhale olarak telâkki ediy 
gençlik ve spor konularının ciddiyetle ve lâyikiyle ele alınması ve geliştirilmesi için Bakanlar Kurulu bünyesind 
sının semeresini bu kısa süre içinde müşahede etmekle bahtiyarlık duymaktayız. 

Gençlik ve spor meselelerinin gün geçtikçe önem kazandığı gerçeğini her gün biraz daha görmekte ve almak 
ve rabıtası olan ve hattâ, birbirlerinin mütemmimi olan gençlik ve spor konularının ele alınmasında, geliştirilmes 
mütalâasında ve yürütülmesinde büyük faydalar sağlanacağı düşüncesindeyiz. Esasen, bu düşünce ile kurulan B 
edilen konuları ehemmiyetle ele almış bulunuyor. 

Bakanlık çok yenidir. Teşkilât kanunu olmadığı için ödenekleri Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi içinde yer al 
dirde ödeneklerin cari harcamalar kısmının mahdut maddelerine inhisar ettirildiği görülecektir. Bu ise her bakı 
Bakanlar Kurulu içindeki yerini başarı ile muhafaza ve uhdesine verilen hizmetleri memlekete yararlı bir halde 
yet ve verimini artırması için günün şartlarına uygun teşkilât ve diğer lüzumlu kanunların kısa bir süre içinde 

Konumuz olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruluşu : 
Katma bütçeli bir idare olan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1938 yılında yürürlüğe konulan 3530 sayılı 

beri faaliyetini ve hizmetlerini bu kanuna^ göre yürütmüştür. 1941 yılında çıkan 4047 sayılı ek Kanun bâzı ka 
memuriyet unvanlarını değiştirmiş olup, esas kanunun mahiyetinde bir değişiklik yapmamıştır. Şu hale göre 32 
lan Genel Müdürlük, yıllardır ihtiyaca cevap vermekten çok uzak tek kanunla idare edilmiştir. Bugünün gelişmiş 
şartlarına uymıyan ve tatbikatta büyük zorluklar doğuran mevzuatın yeniden ele alınması ve süratle kanunlaşt 
kendini hissettirmektedir. 

Geçen yılki bütçe raporundan ve Genel Müdürlükten edinilen bilgiye göre hazırlanan teşkilât kanun tasarı 
nulmuş bulunduğu öğrenilmiştir. Ancak, sözü edilen tasarının Hükümete şevkinden bugüne kadar geçen zaman iç 
Devlet Memurları Kanununun kabul ettiği yeni esaslarn bu kuruluşun bünyesine uymıyan ve faaliyetini büyük ç 
taraf edilmesini sağlıyacak bir değişikliğin dikkate alınması icabedecektir. 

Merkez Teşkilâtı bir Genel Müdür, bir Genel Müdür Muavini, Genel Müdürlüğe bağlı Federasyon Heyetleri, 
lüğü, Sağlık Dairesi, Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi, Neşriyat ve Propaganda Şubesi, Zatişleri Müdürlüğü, 
Lisans Şubesinden ibaret olup, Genel Müdür bu Teşkilâtın İta Âmiridir. 
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Taşra Teşkilâtı olarak 67 ilde kurulu Bölge Müdürlüklerinin Merkeze bağlı olmayıp valilikler emrinde b 
nel Müdürlüğünün memleket çapında takibedeceği hattı hareket noktasından sakıncalıdır ve idari bir zarftır. 

657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alınmış olan Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerin 
allûk eden işlemlerin Genel Müdürlükçe ifası gerekmekte bulunduğuna göre diğer cihetlerden de Genel Mü 
tirilmesi zaruretine inanıyoruz. 

Amacı : 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu 1 nci maddesinde belirtildiği üzere yurttaşın fizik ve ahlâki kabiliy 

tutarak bütün memleket gençliğini bedenî faaliyet yolu ile ulusal ve devrimci amaçlara göre gelişimini sağl 
lerini sevk ve idare etmektir. Bunun sonucu olarak, yurttaşın kişiliğinin geliştirilmesi, toplum ruhunun olg 
yükseltilmesi ve memleketimizin diğer ülkelere tanıtılması hususunda değerli bir vasıta olması bakımlarından 
lamaktır. 

Beden Terbiyesi faaliyetleri okul içi ve okul dışı olmak üzere iki kısımda mütalâa edilebilir. 

Okul içi faaliyet : 
Beden eğitimi bakımından okul içi faaliyet Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülmektedir. Bu Bakanlıkta bü 

faaliyetlerini denetliyen Beden Eğitimi ve İzcilik Şubesi vardır. Aneak, şimdiye kadarki müşahedelere göre 
ları yeterli olmamıştır. 

Okul dışı faaliyetler : 
Bu konu Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü görevleri arasında yev alm 

ordinasyonu temin edecek bir organın bulunmayışı okullarda beden eğitiminin lâyıkıyle ifası mümkün olmam 
okul dışı faaliyetler arasında büyük bir uçurum meydana gelmiştir. Halbuki, beden eğitiminin ilkokul sıra 
madan büyük kütleye intikal ettirilmesi lüzumu aşikârdır. 

Öğrendiğimize göre okul içi faaliyetleri bir düzene sokmak ve bu faaliyetleri faydalı hale getirmek amac 
lı Okul İçi Faaliyetleri Genel Müdürlüğü kuru'lımustur. Bu Genel Müdürlüğün ihdası okul içi faaliyetlerle okul d 
masını sağlıyacak ve bu yönde arzulanan neticeye ulaşılacaktır. 

Görevi : 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün görevlerinden kısaca bahsetmek yerinde olacaktı?'. 
a) Amatör sporun çağdaş spor bilimleri uyarınca yayın ve gelişimini sağlamak, bu hizmetleri plânlamak 
b) Beden eğitimi ve spor ile boş zamanları değerlendirme faaliyetleri için gerekli saha ve her türlü tesi 
e) Sivil, Asker ve Öğrenci ayırımı yapmaksızın yurttaşın boş zamanlarını sportif yönden değerlendirme 

tirmek ve yönetmek. 
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d) Beden eğitimi ve spor ilmi olarak gelişmesini sağlamak öğretici, çalıştırıcı, yönetici ve koruyucu eleman 
aramak. 

e) Görevi alanına giren çalışmalarla ilgili tanıtıcı ve uyarıcı yayınlarda bulunmak, bilimsel yayınları teşvik 
lerinin yürütülmesi ve boş zamanların değerlendirilmesi için gerekli bütün tedbirleri almak.' 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü faaliyetlerine gelince : 
Hazineden (37 336 545) liralık bir yardım görmesine, çok dar bir personel kadrosuna, kifayetsiz mevzuata 

len gelirlerle birkaç yıldan beri geniş bir yatırım programını başarmaya çalışmaktadır. İş lıacmmm genişliği, G 
aşmış, kadro ve organizasyon kifayetsizliğinden bâzı aksantalar" meydana gelmiş ise de iyi bir çalışma ile birçok 
tamamlanmakta olduğu anlaşılmıştır. 

1940 yılında 10 spor branşına ve 10 Spor Federasyonuna malik bulunan Beden Terbiyesi Teşkilâtı bugün 25 
teren 21 Federasyona, sahiptir ki; bunların çoğu fahriyen idare edilmekte, 657 sayılı Devlet Personel Kanunu 
kendilerine her hangi bir şekilde aylık ödemesi yapılmamaktadır. 

Bölgelerin çalışması Hazineden yapılan (37 336 545) liralık yardımdan ayrılan (25 000 000) liralı]-: ödenekle 
nel Kanunu tatbikatı dolayısiyle maaşlarda görülen artış farkı Hazineden talebedilmiş bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün yatırım ödeneğini Spor -Toto Müessesesi temin etmektedir. 1959 senesinde 7258 sayılı K 
(futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi) nden 1.0 senede biirüt hasılattan zaruri mafîrafbır çıktıktan 
tesislere sarf edilmek üzere Genel Müdürlük hissesi olarak malî yılı itibariyle 1961 yılından 31 . 12 . 1970 günün 
hil Genel Müdürlük hissesi olarak (536 134 626,89) lira gelir sağlanmıştır. Ve bu gelir seneden seneye artış göste 

Spor - Totonun kurulmasından bu yana % 40 Genel Müdürlük hissesi olarak Beden Terbiyesinin aldığı para 
tırımlar için, (106 673 929,41) lirası spor temas ve spor malzemeleri için, (25 736 047,84) lirası da kamulaşt 
(529 847 235,39) lira sarf edilmiştir. 1971 yatırım programı ise (35 188 000) lira olarak bağlanmıştır. 

Türk sporuna hizmet edecek yeni tesislerin inşa ve peyderpey hizmete girişi elbette memnuniyet verici bir key 

Bütçe tatbikatı ve 1971 yılı Bütçesi : 
Genel Müdürlüğün 1971 yılı masraf bütçesi genel olarak (112 891 545) lira olup bunun (37 336 545) lirası G 

(75 555 000) lira farkı ise, (B) işaretli gelir cetvelinde gösterildiği üzere bölüm 61.000 - 63.000 de açıklanan t 
min ettiği gelirlerden karşılanacaktır. 
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1970 -1971 ^yıllan bütgesindeld 'ödemeğin îmukayesesi 

1970 yıllı 

Ödeneğin çeşidi 

(A / l ) Cani harcamalar 
Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderleri 
(A/2) Yatırım harcamaları 
Etüt ve proje gid. 
Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
Makina teçhizat ve taşıt alımları ve 
onarımları 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 
Kamulaştırma ve satmalmalar 
Malî transferler 
So&yal transferler 
Borç ödemeleri 

Bütçe ile 
\ eril en 

18 382 302 
1 514 010 
S 704 003 

32 000 
70 000 

1 350 000 
41 050 000 

200 001 

1 :350 000 
15 765 000 

,268 519 
.55 001 

Aktarmalar 

555 700 
14 000 

649 985' 
78 000 

100 000 
2 500 000 

350 000 
300 000 

ödenek 
•toplamı 

18 938 002 
1 528 010 
9 353 988 

110 000 
70 000 

1 450 000 
43 550 000 

200 001 

1 000 OOO 
16 065 000 

268 519 
55 001 

1971 ; yılı 
teklifi 

16 520 
1 634 

18 979 

30 

34 250 

937 

3 OOO 
37 105 

380 
55 

516 
021 
004 

001 

1 
001 

998 

000 
000 
002 
001 

Fazlası 

— 
106 01 

9 625 01 

737 99 

2 000 00 
21 040 00 

111 48 

Toplam 88 740 836 3 847 685 92 588 521 112 891 545 33 620 50 
13 317 48 

20 303 02 
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1970 malî yılma nazaran 1971 bütçe tasarısında bölümlerde görülen fazlalıklar sebepleri bölüm sıralarına 
1. Personel giderlerindeki (2 412 486) lira noksanlık 31 . 7 .1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun gereğince yap 

'sebebiyle Maliye Bakanlığı bütçesinde Devlet Memurları aylıkları için yapılacak aktarmaya esas olmak üzer 
teklif edilmiş ve bâzı maddelerin Devlet memurları aylıkları içerisinde yer alacağından ödenek teklif edilmem 
bikatı dolayısiyle tesbit eiilecek aylıkların tutarı Hazineden talebedilecektir. 

1971 yılında yurdumuzda yapılacak Akdeniz Oyunlarına sporcularımızı hazırlamak,, antrenör kursları ve 
ler için yerli antrenörler yetiştirmek gayesi ile 21 federasyonun ihtiyacı bulunan ve yurt dışından getirtilece 
nın bir yıllık ücretlerini karşılamak üzere'(2 300 000) lira, 1971 yılında İzmir'de yapılacak Akdeniz Oyunlar 
lışıma devresine girecek olan 21 federasyon, 1971 bütçe ve programlarını bu esas üzerine hazırlamış bulundu 
<c?k spor tenıaslariyle Akdeniz Oyunlarına iştirak edecek idareci ve sporcuların 6245 sayılı Harcırah Kan 
ödenecek harcirahlarını karşılamak aımaciyle ve 1971 yılında ayrıca yurt dışı müsabakalarına iştirak edecek 
la nazaran (2 100 000) liralık fazla ödenek konulması teklif olunmuş ise de yeterli olmadığı anlaşılmıştır. 

Yönetim giderleri : 
Bu bölümde görülen (106 011) lira fazlalık iş hacmi devamlı olarak artan ünitelerle federasyon ve spor 

•cak alım ve giderleri, hizmetli'giyim alım ve giderleri, aydınlatma giderleri, sağlık araç, gereq ve ilâç alıml 
karşılamak ve İzmir'de 1971 yılınla faaliyete geçecek İzmir Spor Sağlık Merkezinin araç, gereç ve ilâç alı 
karşılamak amaciyle konulan ödeneklerden ileri-geldiği görülmüştür. 

Hizmet giderleri : 
Bu bölümdeki fazlalık 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderlere aidlolup, spor tesisleri d 

zemelerini temin etmek ve her çeşit spor faali yet1 erinde bulunmak gibi Türk Sporunun gelişmesine yararlı 
deniz Oyunları sefadbiyle oyunlar sırasında satışa çıkacak biletlerin belediye rüsumunu öddyebilmek ve ayrı 
pılacak malzeme ve para yardımları ile 21 federasyonun faaliyet programları gereğince yurt içinde ve yu 
sportif oyunlarla yarışmaların (bilhassa 1971 yılında yurdumuzda düzenlenecek Akdeniz Oyunlarını hazırlam 
ları, yerli ve milletlerarası kampların,, ıkurslarm gerektirdiği masrafları ile spor malzemeleri ve müsabakalar 
ları karşılamak için geçen seneye nazaran (9 625 016) lira fazlası ile (18 979 004) lira ödenek teklif edildiği gö 
cı karşılıyamıyacağı kanaati hâsııl olmuştur. 

Çeşitli giderler : 
Bu tertipten (39 999) lira noksanlık makam temsil gilerleri ihtiyaca kâfi 'gelımiyeceği açık olmakla bera 

edilen miktar olanak (20 000) lira noksanı ile (10 000) lira bina onarımı için 1970 imali yılındaki sarfiyatın yar 
ceği düşünülerek (20 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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Yatırım harcamaları : 
Tastık edilen yatırım plogramı gereğince, bu sene yatırımlar iyin plânlamaca kabul edilen (of) 188 00 

nulduğu görülmüştür. Yatırımlar hakkında geniş bilgi aşağıda, spor tesisleri kısmında verile çektir. 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Genel olarak bu cetvelde görülen (23 101 483) liralık fazlalık 2 1 . 7 . 1965 gün ve 655 sayılı Kanunla geli 

ne 1970 yılında Hazineden yapılan (15 600 000) liralık yardımın kâfi gelmemesinden ileri geldiği anlaşılm 
bölge müdürlükle rinde çalışan personel 1327 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu şümulün 
liye Bakanlığı bütçesinden aktarılacaktır) giderleri dışında ika!an. sosyal yardımlar, yönetim ve hizmet gid 
ödenek teklif edilmiştir. Yine 1951 yılından beri düzenlenmekte olan Akdeniz Oyunlarının 0 neı (i-17 Ek 
düzenlenecektir. 15 spor dalında yapılması kararlaştırılan bu oyunların hazırlığı, icrası ve tasfiyesi sırası 
üzere (12 350 000) liralık ödeneğe ihtiyaç duyulduğu anlaşılmış ise de açılan bu maddeye (10 000 000) liral 
olunmuştur. 

Tesisler : 
Memleketimizde spor tesisleri, Spor - Toto Kanununun kabulüne kadar belediyeler' ve öze! idarelerin, 

şa edilirdi. Bu payların çok cüz'ıi miktarda olura sı spor tesirlerinim aynı nisbette mahdut kalmasına, sebep t 
tının kurlmasını mütaakıp sözü edilen tesislerin her yıl rtan bir hızla inşa edildiğini müşahede» etmekteyiz. 

Yıl 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Yatınım. 
7 773 970,57 

26 001 992,32 
58 517 684,84 
3| 577 163,38 
22 124 763,92 
33 983 171,49 
53 205 382,92 
77 607 ,925,65 
48 619 316,76 
42 ,600 001,00 
402 011 372,85 
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Kamulaştırma için sarf edilen paralar ise şunlardır. 
Yıl Kamulaştırma 
1964 46 168,38 
1965 1 378 387,02 
1966 12 601 185,64 
1967 11 354 927,84 
1968 6 694 562,16 
1969 1 839 308,18 
1970 1 000. 000,00 

34: 914" !539,22 
Yukarıda gösterildiği üzer,e sarf edilen (402 011 372,85 + 34 914 539 22 = 436; 925 912,07) lira ile yurdun 

yüzme havuzu,, deniz lokalleri, telesiyej ve teleksi gibi kayak tesisleri ve poligonlar inşa edilmiş ve edilmekte 
raftan yatırım harcamaları finanse edilmekte diğer taraftan spor faaliyetlerinin gerektirdiği giderler karşıla 

İncelediğimiz 1971 yılı Bütçesinde yapı, tesis ve büyük onarıma ayrılan ödenek (34 250 000) lira kamula 
len ödenek (2 000 000,00) liradır. 

1971 yılında ikmali icabeden projeler şunlardır : 

Projenin adı 

Yüzme havuzu 
Sakon demontabl 
Spor salonu 
Saha ikmali 
Stad ikmali Inş. 
Spor salonu 
Spor salonu 
Spor salonu 
Yalova sahası 
Fulya Stadı Etüt P. 
Haikapmar Stad ve Antrenman sahaları 

Yeri 

Antalya 
Ağrı 
Burdur 
Bingöl 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Giresun 
İstanbul 
istanbul 
İzmir 

İşin başlama, 
bitirim tarihi 

1965 — 1971 
1970 — 1971 
1967 — 1971 
1970 — 1971 
19(65 — 1971 
1967 — 1971 
1965ı — 1971 
1970 — 1971 
1970 — 1971 
1970 — 1971 
1967 — 1971 
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Alsaneak, G-(k 
ve onarım 
Spor sitesi 
Saha ikmali 
Spor 
Spor 
Spor 
Saha 

salonu 
salonu 
salonu 
işi 

Projenin adı 

stepe, Karşıyaka Stad Cim. tevsi 

Yeri 

İzmir 
Kocaeli 
Maraş 
Mardin 
Siirt 
Urfa 
Van 

işin bf 
bitirim 

1970 • 
1967 • 
1970 
1970 • 
1970 -
1967 -
1970 • 

ıslama 
tarih 

— 19 
— 19 
— 19 
— 19 
— 19 
— 197 
— 19 

Spor faaliyetleri : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 21 federasyon bağlıdır. Sportif faaliyetlerin bir kısmını önceleri böl 
rih ve 655 sayılı Kanunla mahallî idarelerin bölge müdürlüklerine ayırdığı paylarla ilgili hükümlerin kal 
civarında olan hizmetlerin ifası Genel Müdürlüğe yüklenmiş ise de imkânsızlıklar yüzünden bunun ancak 1 
narak bölgelere intikal ettirilmektedir. Bu miktar bölgelerin sadece personeline ait aylıkları karşı lıyabilmekte 

1971 yılının bölgeler bakımından özelliği vardır. Bölge müdürlükleri teşkilâtı 657 ve 1327 sayılı Devlet mam 
rı cifhetle ayılıklarının Genel. MüidJürlük bütçesinden kartplaniması görıckmıekıtledir. 

Spor 
Yılı 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

faaliyetleri için harcanan para miktarı şöyledir 
Lira Krş1 

7 402 543,07 
9 9&5 787,45 

13 545 860,80 
17 733 242,91 
15 837) 929,54 
19 935 609,66 
'24 136 548,1.1 3 1 . 12 . 1970 tarihi itibariyle. 

Tetkik ettiğimiz bütçede spor faaliyetleri için 12.911, 12.912, 14.573 maddelerden ayrılan ödenek topla 
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pılari inceletmeye ve alman bilgiye göre 1971 yıllında yapılacak Akdeniz Oyunları sebeibiyle spor faaliyetleri 
kif aydt etmiyeceği anlaşılmıştır. 

Yukarıda sayılan 3 tertip dışında sportif faaliyetlerle ilgili diğer tertipler şunlardır : 

Madde ödeneğin çeşidi Lira Krş. 

2 304 000 
2 0O0 000' 

75 000. 

Toplam 4 379 OOO 
Temenni ve teklifler : 
1 — Gün geçtikçe önemi artan gençlik ve spor (konularının iâyikiyle de alınması takibe dilmesi ve sor 

beri faaliyet halinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına aiti Teşkilât Kanununun en kısa zamanda ç 
önemli bir tavsiye sayıyoruz. 

Aynı önemde olan ve tasarısı bir yıl evvel Hükümete takdim edilmiş bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlü 
meden kanunlaştırılmasında sayısız faydalar bulunduğuna inanıyoruz. 

2 — Beden ve ruh eğitimi yönünden amatör sporun teşvik ve himaye görmesinin temin olunması şaşmaz b 
Profesyonel spor müsabakalarının tertip ve idarelsinin asili amacı zedeleyici bir mahiyet arz etmemesine 
lüzumlu hissedil'miştir. 

3 — Oullarda, üniversitelerimizde ve yüksek öğretimde spor faaliyetlerine gerekli ehemmiyet verilim eım 
sporun ihmale uğrayaşınm gençlik üzerindeki menfi tesirleri büyüktür. Gençlik ve Spor Bakanlığının 
kurumları ile işlbiriliği yaparak bu ciddî) ve önemli, konunun bir esasa bağlanmasını temenni etmekteyiz. 

Çok yeni olmasına rağmen) BaJkanlığm bu konuyu ele aldığını sevinçle öğrenmiş bulunuyoruz. Beden 
ona bağlı federasyonlarını da üniversite ve yüksek öğrenim gençlerine olanakları nisibetinde yardımcı olm 
mıştır. 

Büyük şehirlerden başlıyarak bu şehirlerde bulunan üniversite ve yüksek okulların behemahal spor te 
ludur. Üniversite falkül't'e ve yüksek okullara ait bütçelerde bu hususa az yer verilmesi veya hiç verilmemiş1 o 

Türk Yüksek Tahsil Gençliği için bu konudaki faaliyet ve hizmetlerin mütemadiyen artırılarak arzulan 
gelen bir görev sayıyoruz. 

4 — Yurduımu'zun her tarafında spora karşı yaygın bir ilgi ve heves vardır. Yöneticiler, halk, amat 
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Balkanllığma intikal ettirmekte ve yardım talebinde b 

12.260 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.282 Diğer işçi ücretleri 
12.854 Yabancı uzmanlar yurt dışı geçici görev yolluğu 
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halli gayretlerle yapılan hazırlıklara1 ve yoksul, başarılı spor kulüplerine Beden Terbiyesi Teşkilâtının ya 
dımın nakdî yardımdan ziyade ısp'or malzemesi alarak yapılmasının daha faydalı olacağı düşüncesindeyiz. 

5 — Memleketimizde sporun gelişimemiş ve arzulanan seviyeye ulaşmamış bulunmasının ned nlerin'den bi 
antrenör ihtiyacının karşılanmaması keyfiyetidir. Halen yurdumuzda 25 spor dalında fa< liyet yapılm 
Terbiyesi Bölge Müdürlüğü Teşkilâtı vardır. Buri.arm da durumu dikkate alındığı takdirde bugün içi 
dır. Halbuki 1971 mail! yılı bütçesinin) 12.282 diğer işçiler maddesinden antrenörler için teklif edileli 
50 - 60 antrenörün 1 yıllık yevmiyelerini karşılıyabileeektir. Bu durumda her bölgeye birer antrenör (ki, 
gereği göz önünde tutulursa) tahsis etme imkânı bile bulunmaktadır. 

21 Federasyon ile 67 il bölge müdürlükleri kuruluşları antrenör ihtiyacı asgari 200' dür. Spor faaliyet 
ihtiyacımın çok zaruri olan kısmını temin amacı ile 12.282' diğer İşçi ücretleri maddesine kamudan ödene 
verilmielsi zarureti vardır. 

6 — 1971/ yılı bütçesine sp'or faaliyetleri için konulan (28 000 000) liralık ödeneğin yetersiz olduğu 
yonun yurt içi ve dışı ıspor hizmet faaliyetleri ye yapılacak Akdeniz Oyunları için Federasyon program v 
ihtiyaçları (35 000 000) liradır. Öğrenildiğiıue göre Maliye Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlü 
göre (351 000 000) lira bidayette kabul edilerek bütçe buna göre düzenlenmiş ve Maliye Bakanlığına su 
liralık bu tekliften (7 000 000) liralık bir indirim yapıldığı görülmüştür. Yapılması zıarurd olan yurt1 içi ve 
maması ve Akdeniz Oyunlarının en iyi bir şekilde yapılması için aşağıda belirtilen ödenek i âvellerini zoru 

ıa) 12.911 İdareci ve sporcuların yurt içi tertibine konularak ödeneğe (1 728 000) liranın, 
b)1 12.912 idareci ve sporcuların yurt dışı yollukları tertibine konulanı ödeneğe: (2 892 000) liranın, 
c> 7258 <sayılı Kanunun 4 neü maddesi gereğince yapılacak giderlere ait 14.573 ncü maddeye (2 38 
•d) Oern'an (7 000 000) liranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
7 — Büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan Manisa ili Askerî Spor Okulunun ve tesiıslerininl Millî 

alınması hutsusu kesinleşmiş ve bu iş için Millî Eğitim1 Bakanlığı bütçesine' (21 500! 000') liralık ödenek 
mişi bulunuyoruz. Bu tesislerin onarılması ve bâzı tadilâtların yapılması halinde sporla ilgili bir 
akademfei haline getMlöbilecefktiir. Bu maksatla tesislerden hemen' yararlanaıbillmiek ve faaliyetlere başflıyabilm 
bulunacağı tabiîdir. Bu bakımdan 1971 malî yılı bütçesinin 22.811 nci maddesihde mevcut ödeneğe (1 500 
ruri gömlekteyiz. 

8 — Belediyeler ve özel idareler gelirlerinden Beden Terbiyesi Bölge müdürlüklerine tefrik edilen ve 
rında olan gelir, 1905 yılında yürürlüğe konulan 655 sayılı Kanunla kaldırıldı. O tarihten beri bölge 
haklarına karşılık Hazineden yılda (12 000 00O) liralık bir yardım yapılmakta idi, 1101 sayılı Emekli 
şılıkları yükseltildiğinden 1970 malî yılı bütçesine bu -miktar (15 600 000) lira olarak vaz'edilmiştir. Şu 
mıyan bölge müdürlüklerinin hizmet ifa etme olanakları) kalmamış, sadece maaş alan birer teşkilât haline 
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Sözü edilen teşkilâtların hizmet ifa edebilmelerini sağlamak için bütçeye asigarî miktarda bir ödenek 
"kanlığı yetkilileri ile Genel Müdürlük arasında varılan mutabakatı sonunda bölgelerin ifa edecekleri hizm 
u(7 0(OQ 0O0) liralık ödenek konulmuş1 iken Maliyece bilâhara bu miktar (2 OOÜ 000) liraya indirilmiştir. 

Bölgelerin gerçekten maaş alan ve hizmet ifa etmiyeaı birer kuruluş olmasını istemiyorsak bunları 
yacak asgari ödeneğini tahsis etmdk zorundayız. 

67 ili bölge müdürlükleri için evvelce varılmış bulunan mutabakata göre kabul edilen ve mütevazıi bir 
bütçede yer alması lüzumludur. Bu itibarla 1971 yılı bütçesinin 34.2810 iller bölge müdürlükleri spor 

.dım maddesine konulan ödeneğe (5 Û00 000) llrailıik ödenek İlâvesini arz ve teklif ederiz. 

9 — Akdeniz Oyunlarının 1971 yılında memleketimizde yapılacağı bilinen bir keyfiyettir. Bu oyunl 
memleketimizin Akdeniz memleketleri arasındaki mevkii bakımından önemlidir. Her türlü hazırlık ve 

; yerine getirilmesi ve yabancılara karşı mahcup duruma düşülmemesi için yeteri kadar ödeneğin bütçeye va 
Akdeniz Oyunları beynelmilel komitesi statüsü ve onun atıfta bulunduğu CİO Statüsü gereğince! organ 

ve ibatesinin karşılanlması gereken sporcu, çeşitli idareci ve şeref misafirlerinin miktarı 21 000 - 2 500 civa 
hususun kesinleşmesi için anlke't yapıldığı öğrenilmiştir. 

Buna göre Oyunlar Köyünde iaşe ve ibate edilecek ve ısitatüler uyarınca köyde kalmaları mümkün olmıyan 
lerde iaşe ve ibate edilmesi için tahakkuk edecek giderlerin karşılanması zarureti karşısında Akdeniz 
mek üzere bütçenin (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları! kısmının 34.290 ncı maddesine konulan 
ğundan bu maddeye de evvelce Maliye Bakanlığı yetkilileri ile Genel Müdürlük arasında varılmış buluna 

.liranın ilâvesi yerinde olacaktır. 

10 — Gün geçtikçe büyük şehirlerin nüfusu bir çığ gibi artmalktadır. Büyük şehirlerimizde bulunan st 
ler vüsat • itibariyle yetersizdir ve ihtiyaca cevap vertmekten çjok uzaiktır. Spora karşı bilhaösa futbol, b 
tahminlerin fevkindedir. Büyük çapta gelir getirecek olan bu sporlara gelecek seyirciyi rahatlıkla alab 
,$alon ve .diğer tesislere hemen başlanması için teşebbüse, geçilmesi zarureti aşikârdır. İstanbul, İzmir ve 
lisleri aıüfu!sa -göre hiç mesabesindedir. Büyük şehirlerin spor tesislerine ömenr verilm'esi halinde elde 'ed 
grimizin tesislere kavuışturulmıası mümkün olacaktır. 
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11 — Sporda ısağlık kontrolünün önemini uzun uzadıya izaha lüzum olmadığı kanısındayız. Bütün 
spor yapan gençliğin (sağlığını bontr'ol altında tutacak tesis ve kuruluşların yurdun önemli yerlerinde vücu 
nelin görevlendirilme'si mühim noktalardan birini teşkil etmektedir. 

Beden Terbiyesi Gfenel1 Müdürlüğünün 1971 m lî yılı bütçesi üzerinde yaptığımız inceleme burada siona 
memleketimize hayırlı olması temennisiyle tarafımızdan düzenlenen işjbu rapor Sayın Bütçe Plân Ka 
ile sunulur. 14 . 1 . 1971 

RAPORTÖRLER 
Anlkara (Senatörü Anlkara Milletvekili 

Yiğit KöVcer Hüseyin Balan 
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GENÇLİK VB SPOR BAKANLIĞI BÜTÇE RAPORU 

1971 Malî yılı 
Bütçe Karma Komisyonu Sayın Başkanlığına 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1971 yılı bütçesli Kalkınma Plânı ve yıllılk pmgra/mlların hddeflerî esas alı 

den übaret olan bu rapor tarafımızdan hazırlanarak ilişikte sunulmuştur. 
ıSaygılarıfmızla arz ederiz. 

RAPORTÖRLER 
Ankara Senatörü Ankara Milletvekilli 

Yiğit Köker Hüseyin Balan 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve hizmetin niteliği 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesine istinaden ve 4 Kasım 1969 tarih ve 13342 s 

3 Kasım 1969 gün ve 4/983 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi uyarınca, 3 Kasım 1969 tarihinde kurulmuştur. 
6 Mayıs 1960 tarih ve 7474 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlanmış bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

yılı Kanunla kurulmuş olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve 9 . 6 . 1937 gün ve 
desinin (j) fıkrasında sözü edilen ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğünün 3 Ka 
lunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanması ve bu örgütlerin kuruluş ve hizmet konularına ilişkin kanun, tü 
ek ve değişikliklerinde, sırasiyle Barbakana ve Başbakanlığa, Millî Eğitim Bakanına veya veya Bakanlığına ver 
lik ve Spor Bakanına veya Bakanlığına intikalettirilmesi Cumhurbaşkanlığının 6 . 2 . 1970 gün ve 3/707, 9 . 6 
releriyle uygun görülmüştür. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluş ve teşkilât Kanununun çıkarılması konusunda teşebbüse geçilmiş ve ha 
alınmak üzere bakanlıklara sunulmuştur. 

Çağdaş uygarlıklar bugün erişmiş oldukları düzeyde artık kişiyi bedeni ve ruhu ile birlikte mütalâa ederek 
sağlanmasını öngörmektedir. Bu amaçla; sağlam bünyeli, dayanıklı, enerjik, yurduna, milletine, insanlığa yarar 
iş verimi yüksek, kültürlü elemanlarla topluluklarını kurmak çabası içindedirler. 

Bizde yıllardır yalnız öğretim sorununa eğiiinmiş, fakat bununla beraber yürütülmesi gereken her yaştaki vat 
zamanları değerlendirme konuları ihmal edilmiştir. İlk bakışta bu sorunların sorumlusu bâzı örgütlerin bulunduğ 
umumi düzen içerisinde yüzeye çıkarılması gerekli asıl konu ele alınmamış, bir koordinasyona gidilmemiş ve bu 
üçüncü dereceye itilmiştir. Bu suretle; gençlik eğitiminin başında gelen ve gençlerin birikmiş enerjilerini kanali 
amaca yönelten beden eğitimi ve spor alanında çok zaman kaybedilmiştir. Bu kaybedilen zamanı telâfi etmek v 
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edilmiş konuları ele alıp, bir plân ve program dâhilinde halletmek ilk defa olarak geniş ve bilimsel açıdan 
«Gençlik ve Spor Sorunları» adı altında ele alınmıştır. «İlkeler», «Bugünkü durum», «Alınacak tedbirler» v 
larla en iyi bir şekilde çizilmiştir. 

Memleketimizde nüfusumuzun hemen hemen yarışma yakın topluluğu teşkil eden olcu! içi ve okul dışı g 
ilgi duyacakları konularda meşgul etmek ve dolayısiyle enerjilerini doğru yolda karıalize etmek amaciyle; çeş 
folklor, halk oyunları, sosyal ve kültürel çalışmalar yolu ile boş zamanlarının değerlendirilmesinde memleke 
fayda mülâhaza edilerek; 

Üniversite dâhil, okul içi ve okul dışı gençliğin bedeni ve ahlâki kabiliyetlerini demokratik prensiplere u 
ihtiyaçlarını sağlamak oyun, jimnastik, spor, izcilik ve rekreatif faaliyetleri sevk etmek, inkişafını temin ve 
diği tesisleri kurmak, malzemelerini temin etmek ve bu faaliyetler için lüzumlu teknik ve idari elemanları y 
bu faaliyetlerle ilgili olarak ilmî araştırmalar yapmak maksadiylc «Gençlik ve Spor Bakanlığı» kurulmuştu 

İKİNCİ BÖLÜM 

A) Eğitini, plânlama ve denetleme hizmetleri 
1.—Teftiş Kurulu Başkanlığı : 
Teftiş Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığının yönetimi ve denetimi altında bulunan bütün kurura ve kurulu 

tiş ve murakabe etmekle, bunlar hakkında alınması gereken tedbirleie esas olacak inceleme, araştırma ve ge 
görevlidir. 

1970 Kasım ayında teşekkül etmiş olan Teftiş Kuruluna, bütçe mülâhazası ile henüz müfettiş alınamamış 
bulunmaktadır. 

1971 malî yılı için (250 000) liralık bir bütçe teklif edilmişse de Maliye Bakanlığınca bu miktar (125 
altında 12 müfettiş çalıştırılması düşünülürken, 1971 malî yılı başında ancak 6 müfettiş atanması yapılabile 

2. — Plânlama - Araştırma ve Koordinasyon Başkanlığı : 
Gençlik ve Spor Bakanlığının, yıllık ve beş yıllık Devlet Kalkınma Plânları içerisinde, hedef tâyin ettiğ 

mayı gerçekleştirmek için; plân ilkelerinin hazırlanması durumunun tesbiti ve geliştirici her türlü araştırma 
rak uygulanması için kurulmuş bulunan Bakanlık Plânlama - Araştırma ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
tedir : 

a) Gençlik ve Spor Bakanlığının bütün faaliyet sahalarında durum tesbitine yararlı her türlü bilginin 
b) Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe imkânlarının ve tesis envanterlerinin takibi, 
e) Bakanlığın hizmet politikasını ve faaliyet kesafetini tesbit de her türlü ilmî ve istatistik araştırmala 
d) Bakanlığın bütün kuruluşları ile Bakanlık dışında bütün ilgili kuruluşların koordinasyon çalışmaları 

mesi, 
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e) Kalkınma plânı ' dilimlerine göre, yıllara sâri ve uzun süreli plânların hazırlanması için elde bulunan bilgil 
lık alt kuruluşlarının temennilerini birleştirerek Bakanlık görüşünün hazırlanması, 

f) Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından kanunlaştırılacak her türlü plân tedbirinin Bakanlık seviyesinde ve 
nu hazırlıyarak tedbirlerin takibedilmesi, 

g) Devlet Plânlama Teşkilâtı nezdinde devre raporlarının teşkilâta zamanında ulaştırılması ve hizmetlerin yü 
lığı. görevinin devamlı şekilde uygulanması, 

Plânlama - Araştırma ve Koordinasyon Dairesi yukarda anahatlariyle belirtilmiş görevlerini çeşitli araştırmal 
bilgileri derliyerek doküman tetkiki ve yabancı ülkelerdeki plânlamaların değerlendirilmesi suretiyle yapmaktadır. 

3. — Organizasyon ve Metot Birimi Müdürlüğü : 
Organizasyon ve Metot Birimi Müdürlüğü Bakanlığın genel gaye ve politikası çerçevesi içerisinde hizmetlerin v 

ekonomi ve etkinliğini sağlayıcı çalışmalar yaparak idareyi ve idari metotları geliştirmek amaciyle kurulmuştur. 
4. — Eğitim Birimi Müdürlüğü : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 ncü maddesi gereğince memurların hizmete yatkınlıklarını sağlama 

daha ileri görevlere hazırlamak nedeniyle Bakanlık bünyesinde bir Eğitim Birimi Müdürlüğü kurulduğu görülmüşt 

B) EĞİTİM DAİRELERİ 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü : 
3530 sayılı Kanunla 1938 yılında kurulmuş ve 6 Mayıs 1960 tarih ve 7474 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlanm 

Müdürlüğü 3 Kasım 1969 gün ve 4/983 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlan 
Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerini ulusal ve inkılâpçı amaçlara göre gelişimini sağlamakla görevli adı ge 

raporu ayrı olarak takdim edilmiştir. 

2. — Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü : 
16 . 8 . 1961 tarih ve 351 sayılı Kanunla kurulmuş olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdü 

lığı büjtçeisi içerisinde yer almıştır. 

3. — Eğitim Genel Müdürlüğü : 
Eğitim Genel Müdürlüğü her dereceli eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite,Silâhlı Kuvvetler ve gençlik s 

Öğretmeni, Antrenör, Monitör ile bu sahada teknik ve idari eleman ihtiyacını karşılamaya yönelen eğitim ve öğre 
Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirme görevi 1 . 6 . 1960 tarih ve 7439 sayılı Kanunla kurulan Millî Eğitim Bak 

ları Genel Müdürlüğüne verilmişken 16 . 6 . 1970 gün ve 13520 numaralı Resmî Gazetede yayınlanan 9 . 6 . 1970 g 
kanlığı tezkeresi uyarınca bu görev Gençlik ve Spor Bakanlığına ve bu Bakanlık bünyesinde bulunan Eğitim Gen 
miştir. 
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Genel Müdürlüğün görevleri : 
A) Beden eğitimi ve spor konularında dünyada ve ülkemizde Çeşitli araştırmalar yaparak iç bünyem 

esaslarını tesbit etmek ve uygulamak, 
b) Her dereceli öğretim kurumları ile Silâhlı Kuvvetler ve Üniversitelere Beden Eğitimi Öğretmeni ye 
c) Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştiren kurumlar açmak, mevcutları geliştirmek ve ileri memleketlerin 

tiriİRielerini sağlamak, 
d) Okul, Üniversite, Silâhlı Kuvvetler ve gençlik ve spor kulüplerine antrenör ve monitör yetiştirmek 
e) Beden eğitimi ve spor alanında teknik ve yönetici elemanları yetiştirmek, 
f) Milletlerarası yarışmalara katılacak millî ekip ve sporcuların her türlü yeteneklerinin geliştirilmesi 

kâmül kursları açmak, 

g) Yurt içinde ve yurt dışında açılacak tekâmül kursları ile beden eğitimi öğretmenlerinin gelişmele 
h) İlkokullara Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirmek üzere İlköğretmcn Okulları son sınıf öğrencilerin 

menlerine yurt içinde seminer ve kurslar açmak, 
i) Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştiren kurumlara, her dereceli okullarda görev yapan beden eğitimi 

ilgili yayınları ulaştırmak, yabancı ülke yayınlarından tercümeler yapmak, yaptırmak ve yayınlamak, 
j) öğretmen, antrenör ve monitörleri iş başında yetiştirmek üzere kurs ve seminerler düzenlemek, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında eğitim, spor ve gençlik sorunlarına ayrı ayrı ve üç bölümde yer 

ve uygulanacak politika sarahaten belirtilmiş olup yeter sayıda Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirilmesi k 
Genel Müdürlük halen kuruluş halindedir. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü ile İstanbul Eğitim Enstitüsü 

timi Bölümü vardır. Bu okullar yüksek öğrenim kurumlarıdır. Türk Millî Eğitimin amaçları bu bölüml 
likle yatılı olup öğrenim süreleri üç yıldır. 

Bu tarihe kadar : 
1. Her dereceli okullar yerine yalnız orta dereceli okullara Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirme göre 

Okulları Genel Müdürlüğüne verilmiş bulunduğundan 1970 yılı bütçesine paralel olarak verilmiş bulunan 
metleri ile birlikte ilgili Bakanlıkça yürütülmüştür. 

2. Gençlik ve Spor Bakanlığının da katkısiyle bu yıl Millî Eğitim Bakanlığının imkânları zorlanmak s 
ve İstanbul Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümlerine geçen yıllara nazaran daha çok sayıda öğrenci a 
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Son üç yılın ve bu yılın öğrenci sayıları aşağıda çıkarılmıştır : 

Öğretim yılı Mevcut öğrenci sayısı (1, 2, 3 ncü sınıf) 

1967 - 1968 
1968 - 1969 
1969 - 1970 
1970 - 1971 

3. Eğitim Enstitüleri Beden Eğitimi bölümleri, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü öğrenci a 
tırımların zamanında gerçekleşmemesi sebebiyle mümkün kılamamıştır 

4. 1971 Akçalı yılında talebedilen ödenekle aşağıda açıklanan hizmetlerin yapılması proğramlaştırılmıştır. 
Halen mevcut orta dereceli okullarımızın, Beden Eğitimi öğretmenine ihtiyacı 6 700 dür. Buna karşılık çalışm 

ni adedi 800 dür. (Görülüyor ki, 5 900 öğretmene daha ihtiyaç vardır. 
Ayrıca ilkokullarımızın Beden Eğitimi dersle:-] sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Oysaki, bu ok 

timi öğrenimi yapmış elemanlar tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bu tip öğretmenlere memleketimizin ihtiy 
dereceli okullarımız için yaklaşık olarak 20 000 •öğretmene ihtiyaç varken eldeki mevcut öğretmen sayısı 800 dü 
yacı ve çeşitli nedenlerle meslekten ayrılanların yerine yenilerin yetiştirilmesi düşünülecek olursa, ıBeden Eğitimi 
tırılması gerekmektedir. A'ksi halde şimdiki tempo ile yılda 60 - 70 öğrtmen yetiştirilirse okulların öğretmen ihtiy 
oimıyacağı gibi daha da artmış olacaktır. 

Bununla berafoer Beden Eğitimi öğretmeni yetiştiren kurumların programlarında da ihtisas dallarına yer ver 
dilmesine zaruret görülmektedir. Bu suretle teşkilâtın ihtiyaç duyduğu teknik ve yönetici elemanların yetiştiri 

Âcil ihtiyacı karşılamak amaciyle; Yüksek Beden Eğitimi Enstitüsü binası olarak yaptırılıp geçici olarak, An 
binanın gayesine tahsisine zaruret vardır. Ayrıca bir Beden Eğitimi Enstitüsü açılması plânlaştırıinoştır. İstanb 
dığında Beden Eğitimi ve sporun çeşitli dallarında mütehassıs elemanlar yetiştirilmesi mümkün olacaktır. 

İstanbul Anadokıhisarı Spor Akademisine öğretim üyesi yetiştirilmek üzere 10, ve mevcudu 6 ya çıkarılacak 
retim üyeleri yetiştirmek için şimdilik 10 öğrenci olmak üzere toplam 20 öğrencinin ihtisas yapmak üzere çeşitli 
dfî eceli okullarda görev yapan Beden Eğitimi .öğretmenlerimizden temayüz eden 20 öğretmenin çeşitli branşlar 
süreyle Avrupa ülkelerine gönderileceği öğrenilmiştir. 

İlkokullarda Beden Eğitimi derslerini sınıf öğretmenleri ile yürütmek yeterli olmadığına göre bu konuda ka 
menlerinden 500 öğreitmene 21 gün süreli kurslar açılacaktır. 140 Beden Eğitimi öğretmenine çeşitli branşlarda 
Beden Eğitimi öğretmenine de İlkokul öğretmenlerini yetiştirmek üzere kurs tertibedilecektir. Me^fleketimizin d 
okulların çeşitli branşlarında temayüz etmiş 60 öğrenciye özel geliştirme kampı açılacaktır. 

182 48 Mezun vermiştir. 
193 53 » » 
223 78 » » 
300 
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Yatıranlar : 
1. 1970 yılı yatırım programına göre : 
a) Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğilimi Bölümünün yüzme havuzlu spor salonu ve müştemilât 

Halen ihalesi yapılmış olup inşaata başlama hazırlıklarının geliştirilmekte olduğu hakkında bilgi edinilmişti 
okulları Genel Müdürlüğü Bütçesinde görülmektedir.) 

b) Ankara Körler Okulunun eğitim yaptığı bina Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından 1948 y 
binası olarak yapılmıştır. Körler Okulunun yeni binası bitmiş durumda olup 1971 İlkbaharında 'kendi bin 

Raporun başlangıcında belirtilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresine göre Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eği 
lığından ayrılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanması bahis konusudur. Bu 
ayırımı gerekmektedir. Bu ayrımın gerçekleşmesi ue şimdiki Körler Okulu binasının Eğitim Genel Genel Mü 
öğrenilmiştir. 

c) İstanbul Eğitim Enstitüsünün Beden Eğitimi bölümü yatırımı, Eğitim Enstitüsünün bütün diğer bölü 
je toplamı (26 000 000) lira olup fizikî ayırımın henüz proje safhasında düşünülmesi gerekmektedir. 

d) İstanbul Spor Akademisi inşaatı devam etmektedir. Proje tutarı (25 000 000) liradır. 191.5 yılında 
cektir. 

1970 sonuna 
Pnoje Tutarı Kadar Yatırım 1971 Yatırımı 1972 Yatırım 

25 000 000 8 819 000 6 000 000 10 181 00 

•Halen kuruluş halindeki Eğitim Genel Müdürlüğünün Eğitim ve öğretimdeki bütçe işleri şimdiye kadar 
Okulları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte idi. Bu nedenle Eğitim Genel Müdürlüğünün 1970 yılm 
dır. 

4. Okul liçi Beden Eğiltlilmi Ve Spor Genel Müdürlüğü : 
Beden Eğitimi ve spor : Öğrenim çağındaki öğrencilerin fikri eğitimleri yanında Beden ve liııh sağlık 

faaliyetleridir. 
Bugün, Beden Eğitimi ve Spor, genel eğitimde çok geniş bir yer tutmaktadır. Öğretimde olsun çocuğu 

b'i'inci derecede bir vasıta olarak kabul edilmektedir. Beden Eğitimi ve spordan her birinin kendine1 ha.s ö 
dır. Ayrıca, sadece dershane ve okul içine inhisar e Imiyerek genel eğitimde en az bunların fonksiyonu kada 
ihtiva etmektedir. 

ıBu bakımdan, her kademedeki okullarımızda okuyan çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi yaş, cins ve 
eğitimi bilgileri, hüner ve maharet kazanmaları yanında, fizikî ve ruhi gelişmelerine önem verilmesi ve bö 
ele alınması zorunlu olmaktadır. 
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Ayrıca, bu konudaki sorunların taşıdığı öneme binaen, devlet olarak, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
sorunlarına geniş yer verilmesi gerçekleşmiş ilkeler ve uygulanacak politika etraflıca tesbit edilmiştir. 

Evvelce Millî Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğü tarafından yürütülen bu hizmetler bu 
görevleri arasında yer almış çeşitli genel müdürlüklere verilmiş ve Bakanlık bu hizmetlerin süratle geliştirilmesin 
saptığı teşkilâtlanma sırasında «Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü» adı altında yeni bir kurulu 

Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğünün uhdesine verilen işler şunlardır : 
1. Her kademedeki okullar ile üniversite ve akademilerdeki Beden Eğitimi ve Spor faaliyetlerini düzenl 
2. Öğrencilerin seviye, cins ve bünye özelliklerine göre, her çeşit oyun ve spor faaliyetlerini düzenlemek ve 
3. Öğrencilerin, okullar dışındaki spor kulüpleriyle münasebetlerini düzenlemek, 
4. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının daha manalı hale gelmesi ve kutlanması işin tedbir almak, 
5. Okullardaki ders içi ve ders dışı beden eğitimi ve spor çalışmalarında etlkin rol oytnıyan öğretmen unsur 

getirmek için çalınmalarda bulunlmak, 
Okul içi Beden Eğitimi ve Spor Gentel Müdürlüğü halen kuruluş halindedir. 
1. 1970 malî yılı uygulamaları, Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluşuna kadar Millî Eğitim Bakanlığı bü 

Müdürlüğünce yiirültıüİTnıüştür. 
2. Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğünün bu hizmetleri yürültöbilımesi için 1970 malî yılı Bütçesinde (özlük 

hariç) aşağıdaki ödenek verilmiştir. 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

14.000 14.595 ıSpor ve İKeilik giderleri 750.000 
3., Yukarda belirtilen ödenekle, öngörülen hiamötlerin yürütülmesi mümkün olamıyacağı aşikâr olduğu cihetl 

Müdürlüğü ve bünyesinldeki federasyonlarla işbirliği yapılmak, malî ve teknik yardımlar sağlamak ve ilişkili kuru 
faydalanmak suretiyle faaliyetlerin yürütülmesine çalışılmıştır. 

Bu cümleden olarak; 
ıa) İllkoikulların beden eğitimi dersi müfredat programının ışığı altında deneme mahiyetinde olmak üzere, 30 

rışmaları yapılmış ve olumlu sıonuçlar alınmıştır. 
ıb) Orta dereceli okullar arasında, «Okul Spor Yurtları ve Oyun Yuvaları Yönetmeliği» esasları dâhilinde ok 

(iklim şartları) göz önünde bulundurularak Atletizm, Basketbol, Bisiklet, Boks, Jimnastik, Eskrim, Futbol, Gü 
bol, Kayak, Yüzlme dallarında mahallî okul içi ve okullararası yarılmalar tertiplenmiştir. 

Bu yarışmalarda derece alan sporcu öğrenciler, okul takımları veya illerin okullar karması takımları grup ve 
yapılan yansımalara davet edilmişlerdir. Gerek okul içi ve gerek okullararası yarışmalara kaıtılan 'dkul ve öğrenc 
de memnuniyet verici artışlar kaydedilmiştir. 
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<c) Üniversite, akademi ve yüksek okulları içine alan faaliyetler ilse kendi bünyeleri içinde tcşkilâJUlamım 
runlarının büyük bir kısmı halen çözüm betelemektedir. 

•ç) Çalışmaların verimli olabilmesi için bâzı spor branşlarında, beden eğitimi öğretmemlerine yeni bulu 
le, seminerler tertiplenmiştir. 

4. 1971 akçalı yılı Bütçesinden talebedilen ödenekle aşağıda açıklanan hizmetlerin yapılması pn^gıaımlaş 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tesbit edilen ilkelere uygun olarak, sporun anaeğitim vasıtaları ar 

spor faaliyetlerine aktif olarak katılmalarına, belen ve ruh sağlığına yardım edecek imkânların sağlanmas 
ması ile ahenkli kılınmasına, çeşitli spor dallarımın denıgeli şekilde geliştirilmesine, geleneksel spor dallarını 
eğitimi derslerinin ötesinde, gençlerin beden ve ruh yapılarını geliştirici yönde yeniden düzenlenmesine, 
kabiliyetlerini geliştirici özel imkânlar verilmesine, dolayıısiyle ders dışı ve okul dışı programlar düzenlenm 
masına önem verilecelktir. 

a) Eğitim yılı başında y ayini anacak çalışma programları ile ilgili genelgelerde bu hususlara değinilecek 
dereceli okullarılmızın çalışma programlarında; kendilerinin ve çevrelerindeki kuruluşların mevcut t bütün 
mak suretiyle Atletiz/m, Voleybol, Basketbol, Futbol, Güreş, Boiks, Estenim, Bisiklet, Masa Tenisi, Okçuluk, 
su sporlarını içine alan branşlarda, cins, yaş ve ıbünye özelliklerine uygun düşen okul içi ve okullararası 

!b) Bu yarışmaların yurt ölçüsünde değerlendirilmesi ve teşvik edilmesi yönünden, Beden Terbiyesi Gen 
işbirliği sağlanarak grup ve Türkiye birinciliği kademesinde yansımalar tertiplenecektir. 

e) ıGerek okul içi ve gerek okullararası yakılacak yansımaların, geçen yılın yapılan yarışma neviler 
rının üstüne çıkacak şekilde tertiplenmesine bilhassa çaba gösterilmesi ve bunun amaç edinilmeü istenil.ec e 

ç) Çeşitli spor dallarında temayüz eden her derecieli okullarımızdaki gençlerin kabiliyetlerinin geliştir 
hazırlanabilin eleri için özel nitelikte kamp ve kursların açılmasına ve gtençlerimizin kabiliyetlerinin burala 
teril ec ektir. 

d) Belden eğitimi öğretmenlerinin bilgi vte görgülerinin artırılması, kendilerine yeni buluş ve me'tadlar 
larla işbirliği sağlanacak, mevcut ve yeni spor yayınları derlenerek öğretmen ve öğrencilerin istifadelerine 

e) Beden eğitimi derslerinin ve okul sporunun geliştirilmesi ve idamesi yönünden etkin rol oynıyan i 
ların bu ihtiyaçlarılnın beş yıllık bir plân dâhilinle tamamlanmasına çalışılacaktır. 

i ) Beden eğitimi öğretmenliğinin cazip bir hale getirilmesi yönünden tedbirler araştırıl ae ak, mesai 
cektir. 

ıg) Okul içi ve okullararası yarışmaların gerektirdiği her türlü masrafların, öğretmenlerin mesai dışı 
rak tazminatların, malzeme ihtiyaçlarının temini ile ilgili ödeneklerin genel bütçeden karşılanması sağlanac 

h) Memleketimiz için ayrı bir önem taşıyan 19 Mayıls Gençlik ve Spor Bayramı kutlama ve gösteri pr 
bîr seviyeye geltirilmiesini sağlıyacaık tedbirler alınacak ve bunun için öngörülecek maddi yardımların artırı 
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5. izcilik Grenel Miildiirlüğii : 
İzcilik, öğretim çağındaki bütün gençlerin fikrî eğitimleri yanında beden ve ruh. sağlıklarının 'geliştirilmesin 

yelt- ye isteklerine göre bir program dâhilinde değerlendirilmesini ve omların : 
a) Karakterli, iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı ruha sahip, 
h) Kanun, nizam, talimat ve emirlere uyan, saygılı, ıdisiplinli, 
ıc) Başkalarını drüşüneaı, 
d) Halka hizmet etmekten zevk duyan, 
te) Yurduna, milletine bağlı, bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu, 
:f) Kendisi için lüzumlu el maharetlerine sahip, 
g) Kendine güvenen, sorumlu işler almaya istekli ve hazırlıklı, 
i) Sıhhatli ve <olumlu düşünen, 

j) Tabiat ve kültür eserlerimi seven ve koruyan nitelikte iyi bir yurttaş olarak ydtişjmSelerini 
sağlıyan bir eğitim vasıtasıdır. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında spor faaliyetlerine ve gençlik sorunlarına ayrı ayrı, iki bölümde yer v 
ilkeler ve uygulanacak politika açıklıkla belirtilmiştir. 

Buna göre : 
a) G-ençilerin girişkenlik, yapıcılık ve yaratıcılık vasıflarını geliştirmek, topluma sıağlam, mutlu ve verimli 

olması, 
b) Gençlerıe beceri kazandırıcı, istidat ve kabiliyetlerini geliştirici özel imkânlar verilmesıi, ders dışı ve oku 
c) Gençlik kampları kurulması, ufak şehirlerden .büyük .merkezlere yapılacak gezi programla riyile, gençlerin 

artırılması öngörülmüştür. 

İmkânlar sağlandığı takdirde okul içi ve okul 'dışı gençliğin izciliğin çeşitli kademelerinden ve acıik hava (çal 
onların iyi bir yurttaş olarak yetiştirilmesi sağlanmış olacaktır. 

ıSorumlu ünite ve üniteler : 
16 . 6 . 1970 igün ve 13520 sayılı Besimi Gazetemde yayınlanan 9 . 6 . 1970 gün ve 4/464 sayılı Cumhurbaşka 

ce Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş hu görev geniş ve şümullü bir şekilde, okul içi ve okul dışı gençliği de için 
Bakanlığı bünyesinde kurulan İzcilik Genel Müdürlüğü uhdesine verilmiştir. 

Bu kuruluş bir genel müdürlük, bir genel müdür yardımcılığı ve 6 şubeden teşekkül etmiştir. 
Genel Müdürlük halen kuruluşunu tamamlamaktadır. 

Ctenel Mfüdurlüğiimı görevleri! : 
Okul içi ve okul dışı kız ve erkek yavrukurt ve izcilik çıalışımalajrmı düzenlemek, faaliyet programlarını hazı 
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milis ve sınıfların idari ve teknik işlerini yürütmek, izci liderleri için tekâımJül kursları açmak, yurt içinde ç 
larının .katılacağı kamplar aç-mlakj saJbit ve geçici kamp tesisleri kurmak, izcilik eğitıim merkezleri kurmak, 'de 
ni sağlamak, çeşitli izcilik faaliyettim yolıiyle merale/ket turizmini'n gelişjmesüne .hizmet etmek, turizm alanınd 
lerıi yetiştirmek. 

Hikmetin geliştiırilmıesi : 
1. 1969 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtı içerisinde olan Beiden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğünce y 

yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde belirtilen ödeneklerle ifa edil 
a) 1970 malî yılı bütçesinden izcilik hizmetleri için ayrılan ödeneklerin durumu aşağıda belirtilmiştir. 

Blölüm Madlde Ödeneğin ç eşildi Tutarı 

14.000 14.595 izcilik ve spor giderleri 750 000 TL. 
32.000 32.100 Kamulaştırma ve satın alana 

'giderleri 900 000 TL. 
22.000 Yatınım 750 000 TL. 

İzcilik ve spor .giderleri çeşidinden 11970 malî yılında Okul içi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müidürlüğü i 
Bu çeşitten .1/970 yılında (260 000) TL. sarfı ile ülkemizin muhtelif yerlerinde açılan kurs, kamp ve diğer 
fb) izcilik çalı§nıalafrı : 
1. Tetşıkilâti 
1968 yılında uygulanmaya haşlanan yeni Türkiye İzcileri Yönetmeliği gereğince ileride izcilik çalınmaları 

teşekkül ettirilmiştir. 
Faaliyette bulunan ünitelerin tescil işlemlerine başlanmıştır. Tescil işlemlerini taimamlıyan ünitelere göre i 

Yıl İzci sayısı Yavrukurt sayısı Toplam 

1968 8 '223 12 784 21 007 
1969 6 148 14 112 21 260 
1970 8 705 14 224 22 929 

2. Kurslar ve kamplar : 
1970 yılında yapılan kurslar ve kamplar diğer yıllarla mukayeseli oilarak aşağıda belirtilmiştir. 
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Yıllar 

1968 
1969 
1970 

Yıllar 

1968 
1969 
1970 

KURSLAR 
Kurs sayısı 

31 
14 
11 

KAMPLAR 

Kamp sayısı 

19 
17 
12 

Katılanlar 

3 141 
1 500 

671 

Kampa (katılan 
izci sayısı 

1 838 
2 175 
1 815 

Rakamlarda önıgömlen alçalıp yükselmeler kursların organizasyonu ile ilıgili teknik sebepler ve özellikle hi 
sırasındaki duraklamadan meydana .gelmiştir. 

Diğer faaliyetler : 
Yukarıda belirtilen kamp ve kurslar doğrudan doğruya İzcilik Genel Müdürlüğünün orlganize ettiği faaliye 

dürlüğün koordine ve ikontrolu ile küme, oymak ve ocakların çalışmalarına ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1970 yılında 751 tescilli ünite bulunmaktadır. Buna göre her bir ünitenin yıl boyu gezi, hafta sonu kampı, 
faaliyeti yaptığı düşünülerek yıllık faaliyet sayısı aşağıdaki tabloda .gösterilmiştir. 

1970 yılı Ünite çalışmaları 
Ünite sayısı Yıllık çalışma asyıs;. İzci Y. kurt sayısı Toplam 

751 X 10 X 32 240 320 

6. Boş Zamanları Değerlendirme Genel Müdürlüğü : 
Kişinin görevi, öğrencinin dersi ve ıgencin çalışması dışındaki zamana (Boş zaman), bu zamanın gerek okul 

program dahilinde, bilinçli olarak değerlendirilmesine (Boş zaman eğitimi) denmektedir. 
öğretim çağındaki bütün öğrencilerle, bu yaştaki (gençlerin fikrî eğitimleri yanında beden ve ruh sağlıkların 
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rmı kendi kabiliyet ve isteklerine göre bir program dahilinde değerlendirilmesine yönelen eğitim faaliyetle 
tedir. 

Genel Müdürlüğün görevleri : 
Çocuk ve gençlerin faydalanacağı gençlik kültür merkezleri kurmak, çeşitli eğitsel boş zamanları değerle 

bu merkezlerde ıgörev alacak gençlik liderleri yetiştirmek, tatil ve dinlenme kampları kurmak, gençlik konak 
re etmek, sabit ikaımp tesisleri »kurmak, mahalle gençlik lokalleri açmak, çevre ve yurt gezileri düzenlemek, 
sini sağlamak, millî sıporlar, halk dansları, millî oyunlar ve halk müziğinin boş zamanları değerlendirme fa 
mek, değerlendirmek. 

Genel Müdürlük halen kuruluş halindedir. 
Genel Müdürlüğe bağlı iolarak ve boş zaman eğitimi veren bir Gençlik Kültür Merkezi faaliyet halinded 
Hizmetin inkişaf seyri : 
1. 1970 malî yılı uygulaması, Genjçlik ve Sipor Bakanlığının ıkuruluşuma kadar Millî Eğitim Bakanlığı b 

lik Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. (Bütçeden sağlanan ödenek bugünkü kurulan genel müdürlükler i 
miştir. 

2. Beden Eğitimi ve izcilik Müdürlüğüne (özlük haklar ve yatırım harcamaları dışındaki) hizmetler iç 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 12.571 öğrencilerin boş zamanlarını de 
ğerlemdirme giderleri. 
Büro (giderleri 

14.000 14.572 Ulaştırma giderleri 
14.573 Taşıt işletme ve onarım .gider

leri 
14.574 Kira bedeli 
14.575 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.576 Malzeme alım ve giderleri 
14.577 Yiyecek alım ve giderleri 
14.579 Diğer ahım ve .giderleri 

Diğer eğitim giderleri : 
14,594 Kamp ve dinlenme giderleri 850 000 

32.000 32.100 Sermaye teşkili ve transfer har
camaları 250 000 

50 
•> 

10 
23 
25 

000 
000 

(XX) 
750 
000 

100 000 
23 
9 
750 
500 
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8. — 1970 yılı (bütçesinden temini edilen bu ödeneklerle : 
a) Kampçılık ve kurslar : 
öğrencilerin (boş 'zamanlarını çeşitli eğitsel faaliyetler içinde değerlendirme ve onlara daha eğitsel ve dinlend 

11966 - 1967 öğretim yıllarından itilbaren, yaz aylarında, açık hava okulu niteliğinde kamplar açılmaya başlanm 
Bu yıl, Millî Eğitim Bakanlığının imkânlarını kullanmak suretiyle ancak Çanakkale'de 5, Gemlik'te 3 devre 
Yıllara göre açılan iki kampa katılan öğrenci ve lider sayısı: 

Yıl öğrenci sayısı Lider sayısı 

(1966-1967 630 24 
1967 -1-968 690 40 
11968-1969 1 850 37 
1969-1970 a 050 37 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, -eğitime tabi tutulan öğrencilerin ımemileket gençliğine oranla ço 
son yıl kampa katılan öğrenci sayısında 'bir azalma dikkati çekmektedir. Bu durum kamp sahalarında yapılaca 
ısiyle kamp devrelerinin1 kısıtlanmış olmasından ileri gelmiştir. 

1>) Gençlik kültür merkezleri : 
ıGTençlerin ders ve çalışma satleri dışında kalan 'boş zamanlarını değerlendirmek üzere, Ankara Yenimahalle 

yet gösteren Gençlik Kültür Merkezi bu yılda 360 üye ile voleybol, 'basketbol, atletizm, aletli jimnastik, fizik, r 
müziği, tiyatro, gezi kolu, kültür kolu, izcilik, lisan ve matematik (branşlarında faaliyette (bulunmuştur. 

4. 1971 malî yılı Bütçesinden talelbedilen ödenekle aşağıda açıklanan hizmetlerin yapılması programlaştırılm 

a) Kampçılık ve kurslar : 
önümüzdeki yıllarda daha çok sayıda okul içi ve okul dışı gençlerin kamplara 'iştiraklerini sağlıyalbilmek için 

kişilik sabit tesis haline 'getirilmesi kesinleşmiştir. Ayrıca memleket çapında ve 'bölgesel kampçılığa esas olmak ü 
cihetine gidileceği memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Bu yıl, Millî Eğitim Bakanlığı ile işjbirliği yapılmak suretiyle ilk ve orta dereceli okullardan seçilecek '9 0 
dirme ve dinlenme kamplarına tabi tutulacaktır. Bu kamplarda 200 e yakın lider görevlendirilecektir. 

Kamplarda 'gençlerin (bannmalarını sağlamak amaciyle 200 çadır ile lüzumlu malzemelerin temini cihetine g 

b) Gençlik kültür merkezleri : 
(197tl yılında yeniden 4 ıgençlik kültür merkezinin hizmete açılması ilcin.' gerekli hazırlıklara geçilmiş 'bulunul 

kültür merkezlerinin sayısı 15 e çıkarılacaktır. 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 



— 42 — 

•Gençliğin ıbo'ş zamanlarını 'değerlendirecek ve .onlara Iboş zaman eğitimi bağlıyacak kültür merkezlerinin me 
.etmekteyiz. 

c) Lider kursları ve ooajlllî oyunlar festivali : 
11197i! yılında her dereceli 'okuHar arasında müsaibaka yolu ile yapılacak: millî oyun seçmeleri sonucu Ankara 

ilenecek v,e Iburada Ibaşarı göısteren ekiplere Akdeniz 'oyunlarında 'görev alma imkânı sağlanacaktır. 
Ayrıca, kamp ve gençlik kültür 'merkezlerinin ihtiyacı (bulunan /ve Ibo'ş «aman eğitimi hizmetlerinde ıgörev 

için çeşitli kurslar açılacağı memnuniyetle öğrenilmiştir. 
(Boış zamanları değerlendirme prograımlarınlda 'yer 'alan projeler Bayındırlık Bakanlığınca yürütülmektedir. 

kamp tesisi inşaatının ihalesi yapılmıştır. Ankara 'Gençlik Kültür Merkezi (projesi müsabaka yolu ile elde •edilm 
rmakta »olması İİOTI yılı içinde ihale edileceği öğrenilmiştir. 

Bütçenin kamulaştırniia ve satmalına blölüm, maddesinden verilen ödenekle Çanakkale'de /mevcut kamp arazis 
lunan 'Ve (bu yüzden eğitim ve öğretim (bakıımmıdan sakıncalı görülen Ibir ışalhsa ait Tavus Motelinin 'satınalımma i 

0) GENEL tM^MElTlJEİB : 
1. ISağflık Dairesi Başkanlığı : 
.Sağlık Dairesi Başkanlığı, (beden eğitimi ve spor hizmetleriyle her Itürlü ıgeniçlik 'faaliyetlerinin lüzumlu ıgö 

rafc B.akamlılk personelinin ısağlık hizmetlerini., fbütün beden 'eğitimi ve spor ıfaaliyetlerinin duruş sağlığı, gene 
gerekli hizmet ve araştırmalarını yaparak danışmanlık görevini yürütmek üzere kuruluş halinde Iralımımaktad 

2. Hukuk Müşavirliği : 
Hukukî konularda düşüncelerini Bakanlık Makamına ibildirm'ekle 'görevli 'olan Hukuk Müşavirliği kanun, tü 

ler ve hazırlar. Bakanlık 'aleyhine alçılan dâvalarına karşı ısavummalarını yapar. Hukuk Müşavirliği henüz kurulu 
3. Özlük îşleri Müdürlüğü : 
Bakanlığa ıbağlı ıpersionelin tâyin, sicil, küdem, ıkadrio, emeklilik, tedavi, izin ve ödenek 'gibi (bilûmum öalüfe 

luş halindedir. 
(Bakanlığın faaliyete -geçelbilmesi ve kuruluşundaki fonksiyonunu yerine ıgetirelbilmdsi ve ünitelerin tam ola 

Bakanlığında talelbedilen torba kadroların acilen .tahsis edilmesi (gerekliliğini önemle belirtiriz. 

4. Dış İlişkiler Müdürlüğü : 
Eğitim alanındaki uluslaraarsı sportif, izcilik, kültürel ilişkiler, burslar, teknik yardımlar ve uluslararası 

değerlendirmek, her türlü dış münasebetlerde bakanlık kuruluşlarına yardımcı (olmak maksadiyle kurulacaktır. 

5. Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü : 
Bakanlık faaliyetleriyle ilgili haberlerin derlenmesi, gerektiğinde basma duyurulması, Bakanlığın basınla tem 
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spor alanındaki sorunların çözümlenmesinde ve bu alandaki kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve bu yönde eğitim 
rinin temini, maksadına hizmet edecektir. 

,6. Levazım Müdürlüğü : 
Merkez dairelerinin ihtiyaçlarının sağlanmadı, Bakanlık binasının tertip işleri, ayniyat muhasebesi, demir 

ödemelerinin sarfının tahakkuka bağlanması, satmalma işleri ile iç hizmetlerinin yürütülmesi işleriyle meşgul 

7. Savunma Sekreterliği : 
107 ve 108 sayılı kanunlar gereğince Bakanlık bünyesinde Savunma Sekreterliği kurulması cihetine gidileceğ 
& Evrak IMüdürlüğü : 
<Ü filî fil evrak işleri, dilekçe ve evrakın kayıt ve havaleleri ile muamelelerin takibi, müracaat sahiplerine son 

muhftifo.za işleriyle görevli bulunan Evrak Müdürlüğü kuruluş halinde görülmüştür. 

3 NCÜ BÖLÜM 
Bütçe analizi 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü dışında 
çesi Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi içerisinde yer .almaktadır. 

1970 - 1971 malî yılları bütçelerinin karşılaştırılması ilişik cetvelde gösterilmiştir. 
Bu karşılaştırmada 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanması dolayısiyle 1971 yılı Bütçesi ca 
Buna göre son iki yıl hütçe rakamlarının karşılaştırılmasında şu sonuçlara varılmaktadır. 
1. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1970 - 1971 bütçeleri, 
a) Cari harcamalar : 
1970 de (2 445 000) Tl. olan cari harcamalar 1971 de (21 731 750) Tl. fazlası ile (24 176 750) liraya'baliğ o 

b) Yatırım harcamaları : 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına yer alan yatırım ödenekleri de dâhil ol 

Tl. «lan yatırım harcamaları 1971 de (9 804 000) Tl. fazlasiyle (12 754 000) Tl. yükselmiştir. Artış «ram % 33 
c) Sermaye teşkili ve ıtransfer harcamaları : 
Bu bölümdeki rakamlar incelendiğinde 1970 te ödenek konulmadığı halde 1971 de (2 744 600) Tl. ödenek veri 
(lençlik ve Bpov Bakanlığı bütçesi tüm olarak incelendiğinde, 1971 yılında, 1970 yılma nazaran mukayese 

landığı görülmektedir. 
Ancak, adı geçen Bakanlığın kuruluş halinde bulunması, konusu ile ilgili sorunların tüm olarak ele almama 

-Plânında öngörülen spor ve gençlik soranları ilkelerine e rişileb ilmesi için hizmet alanının genişlemiş olmasına 
/hizmetin tam olarak yerine getirilmesine imkân vermiyecektir. 

Yapılan incelemelerde 197G yılı Bütçesinde tasarrufa büyük ölçüde riayet edildiği görülmüştür. 
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Bütçesi Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi içinde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığ 
malî yılı bütçe rakamları mukayesesi (Tl.) 

Son iki yıl 
1970 1971 arasındaki fark 

(A/ l ) Cari harcamaları (1) 
(A/2) Yatırım harcamaları (2) 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları 

2 445 000 
2 950 000 

— 

5 395 000 

26 621 750 
12 754 000 

2 744 600 

42 120 350 

+ 24 176 750 
+ 9 804 000 

+ 2 744 600 

+ 36 725 350 

1. Mukayeseye imkân verebilmek için bu bölümdeki 1970 yılı Bütçe rakamından 
Kanun dolayısiyle 1971 yılı Bütçe rakamlarında yer almıyan maaş, ücret... v. b. öden 
müştür. 

2. Bu bölümdeki rakama Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde yer alan yatırım öd 
hildir. 

4. (BÖLÜM 

Teklif ve temenniler 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1970 yılı Bütçesinin dar imkânlarına rağmen, çok kısa bir zamanda teşkilâtl 
kurmuş, üniteler halinde faaliyetine başlamış bulunmaktadır. 

Yeniden teşekkül eden dört genel müdürlük Beden Eğitimi öğretmeni yetiştirme, okul içi beden eğitimi 
ğerlendirme konularında mevcut kanun, yönetmelik ve bilhassa İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında spor 
dilerine verilen tedbirlerin gerçekleşmesi yolunda yoğun bir çalışma hamlesine geçmiş durumdadırlar. 

Bu meyanda, öğretmen yetiştirme konusu, okul içi beden eğitimi ve spor, izcilik ve boş zaman eğitimi 
mış, Millî Eğitim Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği görülmüştür. 

Yatırımların gerçekleştirilmesi, Gençlik kültür merkezlerinin açılması işlerine hız vermiştir. 
(Buna karşılık, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütün harcamalarında geçen yıla oranla mukayese edilemiye 

olmakla beraber Bakanlığın yeni kuruluş çabası içinde bulunması ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ö 
kımından hizmetlerin lâyıkı ile yürütülmesinin mümkün olamıyacağı kanaatine varılmıştır. Bunun için aşa 
yonun takdir ve dikkatlerine arz ederiz. 
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1. — Gençlik ve Spor Bakanlığının bir bütün olarak düşünülmesiyle yeni kurulmuş üniteler ile bu Bakanlık 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü de içine a 
biran evvel çıkarılması, Bakanlığın huzur içinde çalışmasını sağlamış olacaktır. 

2. — Boş zaman eğitimi verecek bulunan kamp ve tesislerin işletilmesi ile ilgili döner sermaye kanununa lü 

3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici ikinci maddesine göre barem içi aylıklı kadrolarda 24 
aylık olarak 1, 2 ve 3 üst dereceden aylık alan (Millî Eğitim Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına geçen 
mış ve almakta oldukları aylığın derecesine tekabül eden derecesinin ilk kademesine intibakları yapılmıştır. 

Bu ise, öğretmenlerin son maaşta geçen kazanılmış kademe haklarını kaybetmelerine sebebolmuş, hattâ müs 
kademe ve derece terfi yapmaları imkânını ortadan kaldırmıştır. 

'Büyük ölçüde huzursuzluk yaratan bu durumun mutlaka düzeltilmesini zorunlu bulmaktayız. Bu sebeple, 
desi ile tesbit edilmiş bulunan sınıfların tavanlarını aşmamak kaydiyle intibakların kazanılmış hakları kapsıya 
edecek kadroların verilmesini, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığınca Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan te 
sını son derece önemli ve zaruri bulmaktayız. 

4. — Yapılan incelemeler sonucunda, geçen yıllarda halen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmış bulunan 
retlerinin Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümünden ödendiği anlaşılmıştır. 

Yeni personel kanununa göre ek ders ücreti kabul edilmiş, fakat ödeme sistemi değişmiş olduğundan yeni öd 
sin olarak belli olmamıştır. 

Yeni kanun, kadro üzerinden ders ücreti ödenmesini öngördüğüne göre, bir kadronun muhtelif derslerin kar 
saade edilmelidir. Bu yolun, pratik ve kadroları israf etmemek yönünden son derece ekonomik olduğu görüşün 
üzerinden okullara ihtiyaç duyulan kadroların torba kadrodan Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verilmesinde z 

5. — Beden eğitimi öğretmeni yetiştiren müesseseler ile orta dereceli okulların beden eğitimi öğretmenleri ve 
lik kültür merkezlerinde görev alan personel mesainin dışında hizmetle yükümlü tutulmaktadır. Esasen hizm 
zamanına hitabetmiş olması, bunu zaruri kılmaktadır. Bu bakımdan bu gibi teşekküllerde görev alan öğretmen 
kânının yaratılması gerekmektedir. Aksi halde bu çeşit müesseselerde hizmetin yürütülemiyeceğini açıklıkla bel 

6. — Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Teşkilâtında çalıştırılan yöneticiler genel hizmetler sınıfında mütal 
yöneticiler öğretmendirler ve Millî Eğitim Bakanlığının muhtelif kademelerinden bu hizmetlere getirilmiş bulunm 
ve öğretim hizmetleri sınıfında mütalâa edilmeleri gerekmektedir. 

ıBu yöneticilerin yaptıkları işin önemi, külfeti, ağırlığı ve taşıdıkları sorumluluk dikkate alınmamakta ve bun 
ödeme sistemi getirilmektedir. 

Yöneticiliğin daha cazip hale getirilebilmesi, işin ehil ellere verilebilmesi maksadiyle bu gibi kademelerde gö 
kanlığına paralel tedbir alınmalıdır. 
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7. — Yenimahalle Gençlik Kültür Merkezi île boş zaman eğitimi veren kamp faaliyetleri' cjök ölümlü kar 
larımızda cereyan eden öğrenci hareketlerinde büyük Ölçüde okul dışı kurumların ve bâzı siyasî kuruluşl 
yanların büyük etkileri olduğuna inanıyoruz. 

Çocuk ve genci müspet, olumlu ve Atatürk ilkelerine bağlı bir yola kanalize edebilecek ve boş zaman 
merkezleri ile kamp ve tesislerinin yurt sathına yayılmasında büyük fayda ummaktayız. 

Ancak, gençliğe boş zam,an eğitimi verebilecek gençlik kültür merkezleri ile kamp tesislerinin açılma 
yürütülmesi konusunda verilen ödeneğin gençlik sorunlarına cevap verecek nitelikte olmadığı hizmetin asga 
ile program dâhilinde yürütülecek işler için ilâve tahsisata ihtiyaç duyulmuştur. 

8. — Gençlik lideri yetiştirme konusunun da ele alınıp programlaşıtırılnıası memnunlukla karşılanmıştır. 
9. — Yurdumuzun ihtiyacı bulunan beden eğitimi öğretmeni, antrenör, monitör yetiştirme, ilmî sporu 

rinde toplıyan Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe teklifinin incelenmesinde bu ihtiyaca cevap verecek yeter 
Beden eğitimi ve spora ilkokullarda başlanması ve geleceğin gençlerine temel beden eğitimi ve spor bilgi 

bileceği artık dünyada münakaşa götürmez bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır. Oysa ki, yurdumuzda ilko 
ele alınmamış ve haftada bir saat ders olmasına rağmen, istenilen gayeye ulaşılamamıştır. 

Gençlik ve Spor'Bakanlığınca 1971 yılında ilkokul öğretmenlerinden 1 100. öğretmenin ve ayrıca 400 bed 
larına tabi tutulması programlaştırılmışsa da ödenek kifayetsizliği nedeniyle 1/3 oranında kısıtlanmak zorun 

10. — Beden eğitimi öğretmeni, antrenör, monitör ve spor yöneticisi yetiştirilmek üzere inşasına başlan 
lanan İstanbul Anadolu Hisarı Spor Akademisine öğretim üyesi yetiştirilmek üzere dış ülkelerde okutulması 
1971 yılında dış ülkelere gönderilmesi zarureti vardır. Aksi halde, 1973 - 1974 öğretim yılı başında hizmete 
üyesi bulmakta güçlük çekilecektir. 

Hali hazırda bu müessesenin öğretim kadrosu için imtihan açılmış 36 kişinin de imtihanı kazandığı ilâ 
liğinden bu 20 kişinin gönderilmesi mümkün olamıyacaktır. 

11. — Biri Ankara, diğeri İstanbul'da bulunan mevcut 2 beden eğitimi enstitüsüne ilâveten öğretmen, 
yerde beden eğitimi enstitüsünün açılması plânlanmıştır. 

Mevcut 2 enstitü, öğretmenlerini takviye ve yeniden açılacak müesseselere öğretmen yetiştirmek üzere 
okutulması gereklidir. 

12. — 1971 Akçalı yılı bütçe teklifinin 14.000 - 14.595 Spor ve izcilik giderleri bölüm ve maddesinde ye 
nuna bağlı (R) işaretli cetvelde günün şartlarına uygun değişikliğe gidilmesinde fayda umulmuştur. 

13. — Gençlik ve Spor Bakanlığında çalıştırılacak müfettişler için 12 kadro tesbit edilmiştir. Bütçe tek 
müfettiş için geçici görev yolluğu verildiği hesabedilmiştir. Bu sebeple 1971 malî yılında hizmetin aksıyac 

14. — Bakanlığın geleceği ile yakın ilişkisi bulunan Plânlama - Araştırma ve Koordinasyon Dairesi Ba 
de bulunduğu müşahade edilmiştir. Yurt çapında mevcut tesislerin envanter ve ihtiyaçlarını tesbit edecek 
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runları, beden eğitimi ve spor, yönetim ve teşkilât araştırmaları yapacak, okul içi gençliğin ve geniş halk küt 
dan tetkik için millî ve uluslararası konferans, simpozyum ve koordinasyon çalışmalarını yürütecek, mevcut s 
tabilite araştırmaları için etüt ve proje araştırmaları bölümlerini kuracak, Devlet Kalkınma Plânı içinde ge 
durum ve tedbir hazırlıklarını yürütecek olan bu dairenin maddi yönden desteklenmesi uygun olacaktır. 

15. — Beden eğitimi öğretmeni yetiştirilmek üzere yeniden açılacak okullar ile gençliğe boş zaman eğitimi 
nin (bunlar yurt sathında ve bölge ihtiyacını karşılıyacak nitelikte ve yurdun muhtelif yerlerinden) satmalmm 
ilâve ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yatırımların gerçekleşmesi ve bu gibi tesislerin gençlik emrine biran önce tahsisinde zaruret görmekteyiz. 
Sonuç olarak : 
Yıllarca ihmal edilmiş olan «Gençliğimizin kültürel, sosyal ve sportif sorunları» bir plân ve program gereğ 

ca ele alınmış ve çözümlenmesi yolunda ilk adımlar atılmıştır. Tabiî olarak, bu işlerin derhal bütün detayları i 
Ancak çalışmalar yapılan plân ve programlar bu sorunların kısa bir zamanda halledilmesi konusunda ümit veri 

Bugüne kadar gelmiş - geçmiş iktidarlar gençliğe yalnız nasihat vermiştir. Zamanımızda her meselenin nasih 
varılarak, bütün işler tesbit edilerek ilmî metotlarla hal yoluna gidilmesi çalışmaları içine girilmiştir. Bu çalış 
zırlanan kısa ve uzun vadeli plânlar içinde alınacağına inancımız tamdır. 
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Gençlik ve Spor Bıakanlığınuı eğitim ile ilgili yatırımları 

P B O J E N l N 

Sıra 
No. Adı 

1 Gemj'liik - HJaısaaiağa koyu boş zamanları değeıien-
dlirmıe ve dinlenme kamp tesisleri 

2 İntepe bo§ zamanları değerlendirme ve dinlenme 
kamp tesisleri 

3 Gemıllilk - Karacaali boş zamanı arı değerlendirme 
ve dinlenme kamp tesisleri 

4 Beyşehir gölü boş zamanları değerlendirme ve 
dinlenme kamp 'tesisleri 

5 Anadoluhisarı Spor Akademisi 
6 Aladağ itecilik kamp tesisleri 
7 Kovada izcilik sabit kamp tesisleri 
8 Buca izcilik sabit kamp tesisleri ilâve inşaatı 
9 Makina - teçhizat alımları 

10 Taşıt alımları 4X4 arazi pikap 
11 Gençıik ve kültür merkezleri etüt ve proje gi

derleri. 

Yeri 

Bursa 

Çanakkale 

Bursa 

Konya 
İstanbul 
Bolu 
İsparta 
İzmir 
Çeşitli 

» 

Ankara 

Karakteristik 

400 kişilik 

400 kişilik 

400 kişilik 

400 .kişilik 
Kapalı proje 
300 kişilik 
300 kişilik 

İşin 
bitiş 

1969 

1969 

1969 

1969 
1965 
1969 
1969 
1971 
1971 
1971 

1971 

başıan^ 
tarihi 

— 197 

— 197 

— 197 

— 197 
— 197 
— 197 
— 197 
— 197 
— 197 
- 197 

— 197 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

Milli Eğitim Bakanllığı bütçesindeki ödeneklerimi gösterir cetvel 

Madde Ödeneğin çeşidi 

11.440 Bakan ödeneği 
12.252 G'ençlik ve Spor Bakanlığı yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.312 Gençlik ve Spor Bakanlığı aile yardımı 
12.322 Doğum yardımı '' 
12.332 Öîüm yardımı 
12.342 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.352 Yakacak yardımı 
12.372 Emekli keseneği karşılığı 
12.414 Fazla çalışma ücreti 
12.432 Konferans ücreti 
12.447 Gençlik ve Spor Bakanlığınca kanunları gereğince açılacak kamp ve kurslarda 

çalıştırılacaklara verilecek ders görev ücreti 
12.448 Beden öğretmeni yetiştiren kurumların öğretmenlerin ders görev ücreti 
.12.7.12 Temsil giderleri 

Açılacak kamp ve kurslarda çalıştırılacaklara verilecek ders görev ücreti 
12.815 Geçici görev yolluğu 
12.817 (Sürekli görev yolluğu 
12.818 Yabancı uzmanlar geçici görev yolluğu 
12.822 iMüfettişler geçici görev yolluğu 
12.837 Kongre ve 'konferans yolluğu 
12.838 Kurs yolluğu 
12.843 Tedavi yolluğu 
12.857 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.881 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.882 Kongre ve konferans yolluğu 
12.883 Yurt, dışı kura yolluğu 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

13.112 Kırtasiye alımları ve giderleri 
1.3.122 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.132 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.142 Yayın giderleri 
13.144 Kütüpane giderleri 
13.152 Yakacak alımları ve giderleri 
13.162 Hizmetli giyim alım ve giderıeri 
13.192 Diğer alımlar ve giderleri 
13.212 .Su giderleri 
13.222 Temizlik giderleri 
13.232 Aydınlatma giderleri 
13.242 Bahçe giderleri 
13.292 Diğer yönetim giderıeri 
13.412 Posta - Telgraf giderleri 
13.422 Telefon giderleri 
13.432 Taşında giderleri 
13.512 ,'Taşıt işletme ve onarma giderleri 
13.522 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
13.620 Kira bedeli 
14.112 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri 
14.532 Dış ülkelerde okutulan, öğrenciler giderleri 
1.4.549 Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme ile ilgili araştırma ve incei'eme 

giderleri 
Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme giderleri 

14.571 Büro giderleri 
14.572 Ulaştırma giderleri 
14.573 Taşıt iş?etmc ve onarma giderleri 
14.574 Kira bedeli 
14.575 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

14.576 Malzeme alım ve giderleri 
1.4.577 Yiyecek alıra ve giderleri 
14.578 Kütüpane giderleri 
14.579 Diğer alım ve giderler 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri 
14.595 ı'Spor ve izcilik giderleri 2 

Gençlik ve Spor Bakanlığı beden öğretmeni yetiştirme kurumlan giderleri 
15.321 Büro giderleri 

15.323 Taşıt işletme, onarma giderleri 
15.324 Kira bedeli 
İ 5.325 Giyim - kuşam alım ve giderîeri 
15.325 Malzeme alım ve giderleri 
15.327 Yiyecek alım ve giderleri 
15.328 Okul kütüpanesi giderleri 
15.329 Diğer alımlar ve giderleri 

,tzcilik kurumları 
15.361 Büro giderleri 
15.362 Ulaştırma giderleri 
15.363 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.364 Kira bedeli . 
15.365 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.366 Malzeme alım ve giderleri 
15.368 Kütüpane giderleri 
15.369 Diğer alımlar ve giderleri 
15.441 'Gençlik ve Spor Bakanlığı Plânlama, Araştırma ve Koordinasyon Dairesi gi

derleri 
16.716 Gençlik ve Spor Bakanlığı temsiı giderleri 
16.719 Makam temsil giderleri 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

16.812 Bina onarımı 
16.822 Ma'ldna ve teçhizat onarımı 
22.898 Gençlik ve Spor Bakanlığı yapı, teçhizat ve büyük onarım giderleri 
28.887 Gençlik ve Spor Bakanlığı makina, teçhizat alını »'arı ve büyük onarımları 
32.112 Kamulaştırma ve satmalmja bedeli 
34.722 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı 
35.645 Beden eğitimi öğretmemi yetiştiren yüksek okul öğrenci kantinine yardım 
35.713 Gençlik ve Spor Baıkam'ığı memnır, müstahdemler için Yardımlaşma San 

dığına 
35.840 Gençlik ve Spor Bakanlığı dernek birlik, 'kurum, sandık ve benzeri teşekkül 

lere yardım 
36.312 Gençı'ik ve Spor Bakanlığı Kamu İktisadi Teşebbüslerine «-ecen yıllar borçları 
36.322 Gençlik ve Spor Bakanlığı diğer «-ecen yıllar borçları 
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Bültçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu ' 

Esas No. : 1/388 
Karar No. : 97 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1971 tarihimde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhara Komisyonumuza havale buyurulan 
ğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı», Gençlik ve Spor Bakanı, Beden Terbiyesi Genel Müdürü ile, Maliye Bakanlığı 
silcilerinin .katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Söz konusu Genel Müdürlüğün 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatırım harcam 
transfer harcamaları için sırasiyle (37 163 542) lira, (35 188 000) lira ve (40 540 003) lira ki toplam olarak (112 
mekte, gelirleri ise (112 891 545) lira olarak tahmin edilmektedir. 

Söz konusu Genel Müdürlüğün 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde Komisyonumuz adına gerekli inc 
rimizin inceleme sonuçlarını havi raporlarını izah sadedinde vâki konuşmalarını mütaakıp söz alan üyeler, G 
sabettiği ehemmiyet ve bunun sonucu bu meseleler ile direkt olarak meşgul olacak bu Bakanlığın icra organı iç 
teşhis sonucu olduğunu ifade ile, sporun, gençliğin boş zamanlarını değerlendirmede en büyük faktör olduğunu, kur 
bir teşkilât kanununa sahibolmıyan Bakanlığın, çalışmalarında sayanı memnuniyet hususlar olmakla beraber 
bulunduğu, son yıllarda yeni bir çok spor tesislerinin hizmete açılmasında en büyük hisseye sahibolan Spor -
çalışması, son zamanlarda bu konuda iştirakçi sayısında müşahede edilen azalmaların nedenleri üzerinde dur 
hı gibi konularda kişisel görüşlerini ifade etmiş, bilâhara söz alan Gençlik ve Spor Bakanı, Bakanlığının çalış 
alınacak olan tedbirler konusunda Komisyona geniş bilgi sunmuş, tevcih edilen soruları cevaplandırmış, müte 
geçilerek, 

1 nci madde, ımaddeye bağlı (A/3) işaretli cetvelin bölüm 23.000, 23.812 (Taşıt alımları) maddesine (134 00 
deniyle, tasarıda (112 891 545) lira olarak teklif olunan toplam gider rakamı (113 025 545) liraya çıkarılmış, 
edilmiştir. 

2 nci madde, 1 nci maddeye yapılan ilâve ne denliyle bozulan bütçe gider - gelir tevazünü nü sağlamak m 
retli cetvelin bölüm 72.000, 72.100 (Hazine yardımı) maddesine (134 000) lira ilâve edilmiş, dolayısiyle tasar 
rak tahmJin olunan gelir rakamı (113 025 545) liraya çıkarılmış ve madde bu değişlik şekliyle kabul edilmişt 

Tasarının 6 nci maddesi, maddenin 1 nci fıkrasına «12.911, 12.912, 14.573 ve 21.000» nci madde numaraları ilâ 
Tasarının 7 ncıi maddesi, maddeye bağlı (R) işaretli cetvelin tamamı 'günün şartları icabı değiştirilerek 20 

lenmiş, tasarıda «R» işaretli cetvelin sonunda yer alan «237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar» kısmı 
için» ibaresi konulmuş, 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 
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Tasarının 9 ncu maddesi 6 nci maddede yapılan değişiklik nedeniyle bu maddeye paralel olarak kısmen 
Tasarıya yeni bir (10) ncu önadda ilâve edilmiş, dolayısiyle tasarının 10 ncu maddesi 11 nci, 11 nc 
Tasarının mütebaki 3, 4, 5, 7 ve 8 nci maddeleri ise 7 nci maddeye bağlı (R) formülünde yapılan değişik 

raber aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Rizo 

E. Akçal 

Ankara 
Y. Köker 

Bolu 
/ / . /. Cop 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

İzmir 
A. Ar. Erdem 

Malatya 
/ / . Gökçe 

Niğde 
K. Bayhan 

Trabzon. 
A. §. Ağanoğlu 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
II. T. Toker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

R. Üne* 
Eskişehir 

M. İ. Angı 

Kars 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Okyay 
Manisa 

0. Karaosmanoğlu 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. R. Uzv-ner 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
A. Yalçın 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
Söz- hakkıim mahfuzdur. 

II. Özkan 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur. 
II. Tosyalı 

Manisa 
II. Okçu 

Sakarya 
İV. Bayar 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Yorulmaz 

Denizli. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/ / . Orai 
içel 

C. Okyayuz 

Konya 
ö. N. Canpolat 

Manisa 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Erten 
Samsun 

Söz haJkkım mahfuzdur. 
/. Kıhc 

Urfa 
1. E. Karakapıcı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Adı 
Söz hakkim 

Y. Z 

An 
/. 

Diya 
II. 

İst 
0. C 

Kü 
İ. E. 

M 
A. İm 

Tab 
Söz hakkı 

S. 
Y 

1. K 
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HÜKÜMETİN TEKLİM 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcama
ları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (37 163 542) lira, ya
tırım! harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(35 188 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (40 '540 003) lira ki toplam olar ab 
(112 891 545) lira ödenek verilmiştir-

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (112 891 545) lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1971 yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1971 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla değiştirilen 33 ncü maddesi gereğince, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü ile, bölge müdürlüklerine ait kadrolar ekli cetvelde göste
rilmiştir. 

MADDE 5. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertübinide karşılığı bulunan borçlar, il
gili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1909 bütçe yılma aidolup da, Muihasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 yılı bütçesinin ilgili hiz-

BÜTÇE KARMA KOMİSY 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1 

MADDE 1. — 'Beden 'Terbiyesi G 
maları için (A / l ) işaretli cetvelde g 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) 
re (35 322 1000) lira, ısermaye teşkili 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üz 
olarak (113 025 545) lira ödenek veri 

MADDE 2. — Beden (Terbiyesi ıGe 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzer 
min edilmiştia*. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü ma 

MADDE İ4. ı— 'Taşanının 4 ncü mad 

MADDE S. •— Tasarının 15 nci mad 

Beden T. O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 
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met tertipleri veya (aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçları) madde^ 
lerine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 6. — Aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen ve (B) 
işaretli cetvelin ilgili tertibindeki gelir fazlası ile bunları aşan gelirleri 
gerektiği takdirde hizalarında gösterilen tertiplere ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı' yetkilidir. 

1. Futbolda müşterek bahis gelirleri : 21.000, 22.000, 23.000, 
32.100, 34.720, 

2. Spor faaliyetleri gelirleri :' 14.571, 
Bu ödeneklerden yılı içinde harcananuyan kısım ertesi yıla devir ve 

birinci fıkra eesasları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 
Bu tertiplerden geçen yıllarda taihakkuk edip de yılı içinde ödene-

miyen borçlar, mütaakıp yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for̂  
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bütçe kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 9. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince, her 
nev'i spor saiha ve tesisleri vücuda gatiiriltaıeik amacıyla, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü bütçesünin (A/2) işaretli cetvelinin 21.000 ve 22.000 
nci bölümlerinde yer alan ödeneklerden ve 7 nci madde gereğince bi-
lâhara bu bölümlere ödenek kaydedilecek miktarlardan. Bayınidırlık 
Bakanlığı ile mezkûr Genel Müdürlükçe mutabık kalınacak miktarları, 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin mevcut veya yeniden açılacak aynı 
yatırım hizmetlerine sarf edilmek üzere, aktarma için gerekli işlemle-

Beden T. G. Md. <] 
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MADDE 6. — Aşağıda gösteri 
işaretli cetvelin ilgili tertibindeki 
gerektiği takdirde (hizalarında gö 
ye Maliye Bakam yetkilidir. 

1. Futbolda 'müşterek bahis g 
22.000, 23.000, 32.100, 34.720. 

2. Spor faaliyetleri gelirleri ; 
Bu ödeneklerden yılı içinde Ih 

ve (birinci fıkra esasları (dairesind 
İBu tertiplerden geçen yıllarda 

miyen borçlar, müteakip yıl bütçe 

MADDE 7. ı— Tasarının 7 nci 

MADDE İ8. >— Tasarının 8 nci 

MADDE 8. — 7258 ıs ayılı OKan 
nevi spor saha ve tesisleri vücuda 
Genel iMüdürlüğü Bütçesinin (A/2 
nci bölümlerinde yer alan ödenekl 
lâhara bu bölümlere ödenek kay 
yesi bölge başkanlıklarınca 3530 s 
net yolu ile 'yapılabilecek işlerin d 
lerin Bayındırlık Bakanlığı ile me 
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ri yapmaya Maliye Bakanı yelMLidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf 
edilmiyen kısımlar mütaakıp yıl bütçesine devredilir. 

Bayındırlık Bakanlığı mezkûr işleri 3 530 sayılı Kanun esasları dai
resinde yürütür. 

MADDE 10. — Bu kanun, 1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu, 
yürütür. 

Maliye ve Gençlik ve Spor bakanları 

Başbakan 
S. D emir el 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

En. ve Ta. Kay. Bak. V. 
8. Kılıç 

Devlet Bakanı 
H. Dinçer 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Dinçer 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Birincioğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Beden T. G. Md. Bütçe* 
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lmacak, miktarları, Bayındırlık 'Bak 
niden açılacak ayni yatırım hizmetl 
için gerekli işlemleri yapmaya Maliy 
den yılı içinde sarf 'edalmiyen kısım 
dilir. 

Bayındırlık İBakanhğı mezkûr işl 
resinde yürütür. 

MADDE 10. '— İzmir Akdeniz O 
yesi çalışmalarında : 

1. Geçici olarak görevlendirilece 
gün ve 1327 sayılı 'Kanunun 74 facü 
ek maddeler hükümleri uygulanmaz 

2. Geçici görevlendirme, 16245 s 
maddesine dayanılarak hu oyunlar 
Kararmdaiki esaslara tabidir. Bu k 
hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 11. — Tasarının 10 ıncu 
nen kalbul edilmiştir. 

MADDE 12. '— Tasarının 11 nci 
nen kalbul edilmiştir. 

Devlet Bakanı V. Adalet Ba 
H. Atabeyli Y. Ziya Ö 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık 
O. Oğuz T. Gül 

Ulaştırma Bakanı Çalışma B 
İV. Menteşe 8. Öztü 

Köy İşleri Bakanı Orman B 
T. Kapanlı II. Öza 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1970 ödeneği Hükümetçe iste 

Bölüm Madde ödeneğin ç«fLdi 

12.000 PERSONEL GÎDERLERÎ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lir» 

18 382 302 

822 212 

Madde 
Lira 

Bölüm 

16 

İl2.1d0 Devlet memulları aylıkları 822 211 

1 
6 500 416 

1 822 500 
2 373 915 
2 304 000 

0 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 6 500 416 4 304 002 

GEÇİDİ HÎZMtElTLİLER ÜCRETİ 
O Hizmetliler üereti 
0 Geçici hizmetliler ücreti 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları üereti 2 304 000 2 304 000 
12,260 Sözleşmeli personel ücreti1 1 

'(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : 
!2 304 001) 
ÎŞÇÎ ÜCRETLERİ 

12.280 işçi ücretleri1 

0 Matbaa işçi ücretleri 
12.282 Diğer işçi ücretleri 

(işçi ücretleri toplamı : (12 OÛû OOÜ) 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 

1 

711 353 

8 500 
1 000 
3 500 

30 000 

-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 
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2 000 000 

43 005 

8 500 
1 000 
3 500 

30 000 
1 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
l ira Lir 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.880 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ye 

prim karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 

12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR 
0 Kasa tazminatı 

12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç-
, lük zammı 

0 4047 sayılı Kanun gereğince verilecek 
fahrî hizmetler tazminatı 
ÖDÜLLER 

12.600 Ödül 

0 Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 

'12.710 Temsil ödeneği 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

Kesim toplamı 

383 483 

284 870 

50 000 

10 920 

245 400 

1 
3 000 

3 000 

1 
1 
1 

2 

1 

1 

2 

1 
l 
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1970 ödeneği 
Madde- Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 439 000 473 502 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.81(1 Sürekli görev yollukları 
12.81'3 Geçici görev yolluğu; 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici1 görev yolluğu 
12.829 Danışma kurulu üyeleri geçici görev yol

luğu 
DİĞER YOLLUKLAR 

12.834 Kurs yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 323 501) 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yollukları 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 150 001) 

1 000 
113 000 

14 000 

94 000 

15 000 

25 000 
2 000 

45 000 

50 000 

50 000 
30 000 

1 500 
80 000 

200 

15 

000 

000 

25 000 
2 000 

45 000 

75 000 

1 
30 000 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
Kesim toplamı 

12.911 İdareci ve sporcuların yurt içi yollukları 
12.912 İdareci ve sporcuların yurt dışı yollukları 

13.000 Y Ö N E T I M G Î D E R L E R Î 
I 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri1 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri-

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri1 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

9 600 000 

6 800 000 
2 800 000 

267 490 

30 000 

40 000 

70 000 
55 000 
35 000 
34 490 
3 000 

151 000 

40 000 
10 000 
100 000 
1 000 

1 514 010 

11 700 000 

8 200 000 
3 500 000 

205 501 

1 634 

30 000 

40 000 

47 500 
50 000 
35 000 

1 
3 000 

152 000 

40 000 
10 000 
100 000 
2 000 
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HİZMETLERLE iLGlLÎ ALIMLAE 
13.350 iSağlılk araç, gereç ve ilâç alımları ve 

giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

Beden T. G. 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

98 000 200 000 

155 000 

50 000 
100 000 
5 000 

238 000 

' 85 
150 
3 

000 
000 
000 

24 000 20 000 

818 520 

20 000 

5 000 
15 000 

2 

1 
Md. Bütçesi 

8 704 003 

(S. Sayısı : 

818 520 

20 000 

5 000 
15 000 

2 

1 
: 1483) 

18 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

15.000 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE ÎLGlLÎ Gİ
DERLER 

14.430 Para taşıma giderleri 

EĞÎTÎM VE ARAŞTIRMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

14.510 Kura giderleri 
14-620 Burs giderleri 
14.530 Dış okullarda okutulan öğrenciler gider

leri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.571 idame ve geliştirme giderleri 
14.573 7258 sayılı Kanun gereğince yapılacak gi

derler 
KURUM GİDERLERİ 

İŞLETME GİDERLERİ Kesim toplamı 

SPOR TESİSLERİ İŞLETME GİDER
LERİ 

O Büro giderleri 
O Ulaştırma giderleri 
0' Tesisler işletme ve onarma giderleri 

4 000 4 000 

8 680 001 

30 000 
25 000 

1 
35 000 

1 440 000 

7 150 000 

32 000 

5 000 
1 000 
10 000 

32 000 

18 955 002 

30 000 
25 000 

1 
1 

2 600 000 

16 300 000 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 



Bölüm Madde öd eneğin 

O ({iyim - kuşam alım ve giderleri 
O Malzeme alım ve giderleri 
O Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ÎŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesini toplamı 

— 64 — 

1970 ödeneği 
Madde 
Lira 

5 
10 
1 

Bölüm top 
Lira 

000 
000 
000 

70 

lamı 

000 

Hükümete e iste 
Madde Bölüm 

Lira 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GÜ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.7.11 Makam temsil giderleri 
16.7 L2 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

1.6.810 Bina onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

30 000 

30 000 

10 000 

18 383 302 
1 514 010 
8 704 003 

32 000 
70 000 

28 702 315 

10 001 

10 000 
1 

20 000 

16 
1 

18 

37 

Beden T. G. Md. Büteesi (S. Sayısı : 1483) 



— 65 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1970 Ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

KöHim 

21.000 

22.000 

23.000 

Madde 

21.811 

0 
0 

22.811 
0 

22.813 
0 

23.811 

23.812 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

EĞİTÎM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 

Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
Teknik personel geçici görev yollukları 
İşçi ücretleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 

Lira 

1 350 000 

1 220 000 

94 000 
36 000 

41 050 000 

39 200 000 
1. 200 000 

150 000 
500 000 

200 001 

1 
200 000 

Lira 

1 350 000 

41 050 000 

200 001 

Lira 

1 

34 250 001 

34 250 000 

1 

937 998 

750 000 
187 998 

Lir 

34 25 

93 

Beden T. O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1.483) 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

21.000 

22.000 

38.000 

ETÜT VE PROJE CİDERLERÎ 
Bölümü toplam'. 

YAPİ, TESİS VE BÜYÜK ONARİM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞİT ALİM
LARİ VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1 350 000 

41 050 000 

200 001 

42 600 001 

34 

35 

Beden T. (i. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14831 
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Bölüm Madde 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
197 

1970 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 

Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR 

32.100 Kamulaştırma ve s atın al ma bedeli 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER Kesim toplamı 

;Î5Ü ooo 

15 705 000 

1 350 000 

15 765 000 

3 000 000 

37 005 000 

3 000 0 

37 105 0 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 

3)4.260 Beden. Terbiyesi bölge müdürlükleri per
sonel giderleri karşılığı : 
(Bu ödenek yetmediği takdirde yeteri ka
dar ödeneği artırmak üzere gerekli işlem
leri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
ödeneğin tevziatı ihtiyaca göre Maliye1 

Bakanlığınca yapılır.) 
0' İller bölge müdürlüklerinin banka kredi 

borçları için yardım 
34.280 îller bölge müdürlükleri spor faaliyetleri 

için yapılacak yardım 

5 000 

(İ00 000 

100 000 

5 000 

Beden T. (İ. Md. Bütçesi 

25 000 000 

2 000 000 
(S. Sayısı : 1483) 
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1970 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

34.290 Akdeniz Oyunları Müdürlüğüne yapıla
cak yardım 10 000 000 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 60 000 100 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 19 400 25 000 

174 248 

26 448 
100 000 
37 800 
10 000 

268 519 

355 001 

1 
300 000 
50 000 
5 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Me
mur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardım
laşma Sandığına memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeğinde kullanılmak üzere) 74 871 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483; 
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197 

1970 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm, toplamı Madde Bölüm topl 

Bölüm 

36.000 

Madde 

36.310 

36.320 

36.400 

Ödeneğin çeşidi 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YIL BORÇLAR L Kesim toplamı 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri geçen yıl 
borçları 
Diğer geçen yıl borçları 
KARŞILIKSIZ BORÇLAR 
ilâma bağlı borçlar 

Lira 

50 000 

1 
50 000 

5 000 

Lira 

55 001 

Lira 

50 001 

1 
50 000 

5 000 

Lira 

55 0 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanlığı yetkilidir.) 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1 350 000 
15 765 000 

268 519 
55 001 

17 438 520 

3 000 0 
37 105 0 

380 0 
55 0 

40 540 0 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

61 000 KURUMLAR HÂSILATI VE PAYLARI 

61.280 Futbol müsabakalarında müşterek bahis 
hasılatından elde edilecek gelir 

62.000 BEDEN TERBÎYESİ MALLARI GELİR
LERİ 

62.145 Diğer hasılatlar 
0 Spor tesisleri işletme gelirleri 

62.320 Faiz 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir 
63.400 Bağışlar 

B/3 — Özel gelirler 
72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

0 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 

1970 yılı tahminleri Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

86 000 000 

2 000 000 
150 120 
50 130 

2 000 000 
5 000 

86 000 000 

2 200 250 

2 005 000 

70 000 000 

2 000 000 

50 000 

3 500 000 
5 000 

23 654 586 

23 454 586 37 336 545 

200 000 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 



Bölüm Madde 

(51.000 

(Î2.000 

63.000 
72.000 

Gelirin çeşidi 

KURUMLAR HASILATI VE PAYLARI 
Bölümü toplamı 

BEDEN TERBİYESİ MALLARI GELİR
LERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞlTLl GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 
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1970 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin, 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

86 000 000 

2 200 250 
2 005 000 

23 654 586 

113 859 836 

70 0 

2 0 
3 5 

37 3 

112 8 

Beden T. (1 Md. Biıteesi (S. Sayısı : 1483) 
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C - CETVELİ 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 16 . 7 . 1938 3530 'Reden Terbiyesi Kanunu 
» 30 . 5 . 1941 4047 Beden Terbiyesi Kanununa ok Kanun 
» 29 . 4 . 1959 7258 Futbol müsabakalarında müşterek bahisler Kanunu 

R - CETVELİ 

1971 yılı Gknjeil Bütçe Kaanurama Ihağlı (R) işardtli cetveldieM harcama formıüBeri bu bütçe içdaı de uygıu 
Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri : 
ıBölüm 14.571 : İdame ve geliştirme giderleri : 
I - Başarılı ve yoksul kulüplere yapılacak malzeme ve para yardımları, 

II - Millî ve resmî müsabakalar esnasında ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kulüp ve bölgelere ödenecek 
14.571 nci maddeden ödenir. 
Bölüm 14.573 : 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderler : 
I - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlarla yarışmaların ve bunların hazırlık ça 

kampların, toplantıların, kursların (Seminerler dâhil) gerektirdiği; 
1. 13.000 nci (Yönetim giderleri) bölüm tertiplerine ilişkin giderler, 
2. Dinlendirici, moral ve fizik kabiliyetleri geliştirici ve eğitici her türlü eğlence, gezi ve boş zamanları de 
3. Yemekli ve yemeksiz yatırma ve barındırma giderleri, 
4. Gelenekler uyarınca uluslararası karşılıklı anlaşmalar gereğince, yabancı takımlara verilecek paralarla 

yafeti ağırlama, hediye alım ve giderleri, 
5. Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zoruniluk duyulan tercüman, mihmandar ve spiker v 

ve istihkakları ile benzeri ödemeler, 
6. Sportif oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde kullanılacak personelin y 

derleri, 
Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 
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7. Beden eğitim öğretimine yararlı spor tesislerinin kira, yönetim, işletme ve personel giderleri. 
I I - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türdü sportif oyunlar ile yarışmalar ve bunların hazırlık ça 

larına katılacak hakem, antrenör, doktor, masör, idareciler ile bunların yardımcılarının, sporcularının, hizmetli 
1. Tedavi ve hastalıklardan korunması ile ilgili ödemeler, 
2. Millî ve temsilî müsabakalara hazırlık ve iştirak için davet edilen sporcu ve idarecilerin işlerinden ayrıl 

rarları karşılamak amaciyle verilecek tazminatlar, 
3. ıBeden Terbiyesi Tüzüğü hükümleri gereğince verilecek İkramiye, mükâfat ve ödüller, 
4. Uluslararası müsabakalar dolayısiyle ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde idareci ve sporcuların 

kıyafetleri ve spor kazaları sigortta ücreti, Beden Terbiyesi Teşkilâtında bulunan personel ile idareci, antrenö 
vazifeli olarak görev ve seyahatleri sırasında mâruz kalacakları ölüm, maluliyet ve tedavileri için yönetmeliği ge 

I I I - Yetiştirici, eğitici, öğreticilere verilecek yolluk, ücret ve istihkaklar ile benzeri ödemeler, 
IV - G-enel Müdürlükçe tertibedilecek resmî ve millî müsabakalarda hakemler, müşahit ve saha komiserler 

tazminatlar, 
V - Ulusal bayram ve törenlerin gerektirdiği her türlü giderler, 

VI - Beden eğitim ve spor faaliyetleri ile ilgili her türlü mevzuat, teknik yayın, tanıtma ve propaganda g 
VII - Yabancı idarecilerin, spor otoritelerinin, sporcuların ve spor kafilelerinin anlaşmaları uyarınca birinci 

VIII - Sportif maksatlarla yurdumuza gelen spor otoritelerinin federasyonların toplantı, denetim ve incelem 
ve yurt dışı yollukları ve oturma gündelikleri, yur t dışından bu maksatla gelenlerin iaşe ve ikamet giderleri, 

IX - Yarışmalar ve sportif oyunlar dolayısiyle ödenecek vergi, resim, hare ve benzeri ödemeler, 
X - Binicilik yarışmaları ve oyunlarına katılacak hayvanların taşıma, kamp yarışma ve oyunlara tahsis 

lik Federasyonu atlarının ise devamlı olarak yem, tedavi, bakım, yiyecek ve barındırma giderler', ile bunlara 
ve oturma giderleri, 

XI - Türkiye Millî Olimpiyat Komitesine federasyon! arca ödenecek aidat, 
XI I - 1971 de İzmir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunlarının hasırdık, icra ve tasfiye çalışmalarının gerektirdi 
14.573 ncü maddeden ödenir. 
Bölüm 14.595 ıSpor ve İzcilik giderleri : 
657 sayılı Kanun ve ekleri ile ilgili yönetmelik hükümleri mahfuz kalmak kaydı ile; 
1. — Başarılı ve yoksul okullara yapılacak malzeme ve para yardımları, 
2. — Resmî müsabakalar esnasında ilgili yönetmelik hükümleri gereğince ödenecek saha ve salon hissesi 
3. — Dinlendirici, moral ve fizik kabiliyetleri geliştirici ve eğitici her türlü eğlence, gezi ve boş zamanları 
4. — Yemekli ve yemeksiz yatırma ve barındırma giderleri, 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 
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5. — Gelenekler uyarınca uluslararası karşılıklı anlaşmalar gereğince yabancı takımlara verilecek paral 
ziyafet, ağırlama, hediye alım ve giderleri, 

6. — Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluk duyulan tercüman, mihmandar, spiker v 
hakiları ve benzeri ödemeler, 

7. — Sportif oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde kullanılacak personel 
istihkakları giderleri, 

8. — Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve bunların hazırlık 
cak hakem, antrenör, masör, doktor, müşahit, saha komiseri ve idareciler ile bunların yardımcılarının, spor 
Bakanlar Kurulu kararına göre ödenecek istihkakları ve benzeri ödemeler, 

9. — ıSpor temaslarında tedavi ve hastalıklardan korunm,a ile ilgili ödemeler, 
10. — Millî ve temsili müsabakalara hazırlık ve iştirak için davet edilen sporcu ve idarecilerin işlerinde 

ları zararları varsa bunları karşılamak amaciyle verilecek tazminatlar, 
11. — Verilecek ikramiye, mükâfat ve ödüller, 
12. — Uluslararası müsabakalar dolayısiyle ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde idareci ve spor 

spor kıyafetleri ve spor kazaları sigorta ücreti, idareci antrenör, monitör, hakem ve sporcuların vazifeli olar 
mâruz kalacakları ölüm, maluliyet ve tedaviler için yönetmeliği gereğince yapılacak tediyeler, 

13. — Yetiştirici, eğitici ve öğrencilere verilecek yolluk, ücret, bedel ve istihkakları ile benzeri ödemeler, 
14. — Ulusal bayram ve törenlerin gerektirdiği her türlü giderler, 
15. — Okulların beden eğitimi ve spor faaliyetleri ile ilgili her türlü mevzuat, teknik yayın, tanıtma ve pro 
16. — Yabancı idarecilerin, spor otoritelerinin, sporcuların ve spor kafilelerinin anlaşmaları uyarınca 

ödemeleri, 
17. — Yarışmalar ve sportif oyunlar dolayısiyle ödenecek kira, resim hare ve benzeri ödemeler, 
18. — Yerli ve yabancı organizasyon komitelerine ödemesi gerekli aidatlar, 
19. — İthal kotasına konulan ödenekle dış memleketlerden ithal edilecek beden eğitimi ve spor malzem 

cak her türlü masraflar ile görevlendirilecek personelin istihkak ücret ve benzeri ödemeleri, 
20. — Yurt içi ve yurt dışında tertibedilen Millî ve Resmî spor temaslarında idareci ve sporculara Bakan 

6/1790 sayılı Kararnamesinde gösterilen miktarlar üzerinden yevmiyeleri, 
14.595 nci maddeden ödenir. 

Yartajnıntllajr 
Bölüm 21.000 - 23.000 : Etüt, proje, yapı, tesis ve (büyük onanım, giderleri ile makina, teçhizat ve taşıt 
21.000, 22.000, 23.000 ve 32.000 nci bölümler maddelerine Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanu 

nek kaydolunacak meblâğların 7258 sayılı Kanun gereğince vücuda ıgetirilecek spor, safha ve tesislerine harcam 
nununa bağlı (E) işaretli cetvelin yatırımlar formülü uygulanır. 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 
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34.260 : Yardımım tevziinde esas olmak üzere bölgeler özel talimatnamesi gereğince bölge hisse ve spor faali 
elde edilen her türlü gelirlerin tamamını aylık olarak Genel Müdürlüğe bildireceklerdir. 

34.290 : İzmir Akdeniz Oyunları Müdürlüğüne yapılacak yardım. 
1971 de İzmir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunlarının hazırlık icrası ve sonrasında organizasyon ile ilgili olar 

Kurulumdan alınacak kararname esaslarına göre bu tertipten karşılanır. 

34.280 : İller bölge müdürlükleri spor faaliyetleri için yardımlar : 
Bölgeleree düzenlenecek spor faaliyetlerinin! gerektirdiği harcamalar bu tertipten karşılanır. 

MaMmıa, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar : 

Madde : 23.812 Taşıt alımları : 

Aded Alınacak taşıtın cinsi Nerede kullanılacağı 

1 Binek temezzüh şase 4 X 2 Genel müdürlük makamı için 
1 Ambulans (Şehir dışı hizmetler için İstanbul Sağlık Merkezi için 

4 X 2 ) 
1 Kar traktörü (Ratrak SR) Kayak Federasyonu Başkanlığı için 
3 Kar motosikleti (,Snowmobiles) » » » » 
1 'Kaptıkaçtı tipi 4 X 2 Hizmet için 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 



T - CETVELİ 

Beden Terbiyesi Grenel Müdürlüğünce 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesine g 
makta olan taşıt cetveli 

Cinsi 

Sepetli Motosiklet 
Motosiklet 250. c.c. X 
Binek Otomobili 
Triportör 

Markası 

Java 
Arcelik 
Chevrolet 

Satmalmdığı 
tarih 

13 . 5 . 1963 
25 . 10 . 1968 

12 . 9 . 1970 

Bedeli Kulla 

14 000 Genel Müdürlük ev 
13 560 Cenel Müdürlük ev 
62 000 Gençlik ve Spor B 

»m<( 

•Beden T. G. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1483) 
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1971 YİLİ 
evlet Hava Meydanlar 

İşletmesi G. i d . Bütçesi 





Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ( 1 / 3 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1116/8320 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Batoanüığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük MilM Meclisine anızı Bakanl 
lunca 30 . 11 . 1970 tarihinde kararla^tirıian «Devlet Hava. Meydanları İşletmesi G 
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eM cetveller ilişik olarak sun 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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GEREKÇE 

1956 yılında Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün, ilga edilmesi sonunda, Devlet Hava Meydanları İşl 
sayılı Kanunla kurulmuş olan ve teşekkülünden itibaren baş döndürücü bir hızla ilerliyen sivil havac 
bulunduğumuz İÖAO nun kararlarını uygulamak ve ranıdımanlı hizimet görebilmesi dolayısiyle bütçelerinde 
artışlarına paralel olarak geldr artışları da denk şekilde arıtmakta ise de; yalbancı uçak şirketlerinin ve do 
fazla konma ve konaklama yapmalarını sağlamak üzere handling, konma konaklarma, kira ve B. 'mesaj gelir 
tarifelerde pek az artışlar yapılmış olduğundan giderlere nislbeten daha düşük bir artış olmuştur. 

1971 yılı için denk olaralk, memldketin günden güne gelişen ekonomik durumu ve İkinci Beş Yıllık P 
ekonomik kalkınma hızına paralel olarak daha çak ve daıha verimli hizmet sunmak gayesiyle 1970 yılı Büt 
lası ile (87 095 081) lira olaralk teklif edilmiştir. 

Bütçe yılı (A/ l ) (A/8) '(A/3) Genel top 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

47.015.051 
47.011.723 
49.946.084 
52.824.500 
66.059.415 

10.000.000 899.149 57.914. 
13J500;000 1.313.772 61.890. 
18,500.000 1.097.970 69.544. 
18.136.750 1.140.539 72.101. 
18.800.000 2.285.666 87.095. 

1. MADDENİN GEREKÇESİ : 
İlişik cetvellerden (A/ l ) işaretli cari harcamalar (66 059 415) lira (A/2) yatırım harcamaları (18 800 00 

kili ve transfer harcamaları için (2 235 666) lira ödenek konmuştur. Tertiplerdeki artış ve eksilişlere ait açık 
Tertibine (1) lira ödenek koman maddeler, maddelerin muhafazasını temin en konmuştur. 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.100 Devlet memurları aylıkları : 

657 ve buna efk 1327 sayılı Kanunların tatbiki ile kadro maaş tutarlarında meydana gelen 
yıl ödeneğine nazaran (38 318 280) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12.280 İşçi ücretleri : 
İşıçi statıüsiüne talbi bâzı personelin emekliliğe tabi kadrolara geçmeleri ve kadro tasarrufu n 
(5 000 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

D. H. M. İş Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 
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12.310 Aile yardımı : 
ı657 ve buna ek 1327 sayılı kanunlar gereğince verilen çocuk zamları geçen yıl tatbikatı göz ön 
(12 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı: 
1970 yılı tatbikatına göre konan ödenek ihtiyacı (tamamen karşıladığından 1971 yılı için de ay 

. (mişitir. 
12.330 Ölüm yardımı : 

Kanun ve mevzuait gereğince bu yardıma müısltehaık personel için 1970 yılında konan Ödenek 
için aynen (2 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
Devlet Memurları Kanuna göre Ödenmesi gereken tedavi ve cenaze giderlerinin geçen yıl tatb 
için de aynen (214 170) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak yardımı : 
657 ve 1327 sayılı kanunlar gereğince yakacak yardımımdan faydalanan memur adedinde artış 
zaran (4 850) lira fazlaısiyle (5 000) lira olarak teklif eldilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanun gereğince emekli statüsüne tabi persionelin emekli kesenekleri tutarında De 
kiyle bir fazlalık olmıyacağı nazara alınarak geçen yılın aynı (2 450 000) lira olarak teklif ed 

12.380 Sosyal iSigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
'Sigortalı perfstoneMen bir kıısmınm emekliliğe tabi kaidnolara geçirilmesi nedeniyle geçen yıla n 
(600 000) lira olâralk teklif edilmiştir. 

12.420 Huzur ücreti : 
2490 sayılı Kanun gereğince eksiltme ve ihale komisyonlarına üye olarak iştirak edeceklerin is 
ıgeMiğinldıen 1971 yılı için aynen ((.1 500) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.811 (Sürekli görev yollukları : 
'6245 sayılı Kanun gereğince Genel Müldürlük teşkilâtı dahilinde yapılacak tâyin ve nakilleri 
nan ödenek ihtiyacı fazlasiyle karışılmış olduğundan 1971 yılı için ('5 000) lira noksaniyle (35 

12:813 Creçici görev yolluğu : 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtına bağlı ve yurdun çeşitli bölgelerinde bulunan hava limanlar 
istasyonlarında vazife gönmek üzere merkezden gönderilen personelin yolluk masraflarını kar 
lö/denek ihtiyacı karşılamadığından geçen yıla nazaran (100 000) lira fazlasiyle (440 000) lira 

D. H. M. İş Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı :.1484) 
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12.630 Kongre ve konferans yolluğu : 
10AO teşkilâtının dı§ memleketlerfde (düzenlemiş olduğu beynelmilel kongre re konferanslara 
aldeklinlde azaltana yapıldığından geçen yıla nazaran (7 1500) lira noköanîyle (2 500) lira olar 

12.834 Kurt* yolluğu : 
1971 yılı içersinlde açılması düşünülen bâzı kurslardan sarfınazar edildiğinJdıen geçen yıla naza 
lira ^olarak ,telklif edilmiştir. 

12.849 Kontrol /uçağı (personeli geçici görev yoluğu! : 
Türkiye 'hava ülkelsiınlde uçuşların emniyeti, sürat ve düzenini sağlamalk mafcsadiyle ILİS, VO 
Ihavaldan kontrol ddleıcek KON, EOL kontriol uçuşları personeli yollukları için konan öidenek 
(10 000) lira fazlasiyte (45 000) lira olarak teklif ekülmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici igörev yolluğu : 
1971 yılında yapılacak İCAO G ncı Avrupa - Akdeniz SS, 'muhtasar bölge toplantısı, OENT 
tatbikatına iştirak edecek 6 işlenme personelinin yollukları için (40 000) liranın kâfi geleceğ 
(40 000) lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
1971 yılında yapılacak İCAO, CENTO ve CEAC teşkilâtlarının Avrupa'da düzenledikleri k 
sonelin yolluk giderleri için (70 000) liranın kâfi geleceği göz önüne alınarak geçen yılın ay 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu ; 
1971 yılında İCAO standartları içerisinde yabancı ülkelerde açılacak DME projesi ve OTOM 
edecek 10 teknik personelin yolluk giderleri için (5 000) liranın kâfi geleceği düşünülerek 
teklif edilmiştir. 

12.889 Kontrol Uçağı personeli yurit dışı geçici görev yoluğu : 
TC — 3 EOL ve KON kontrol uçaklarındaki elektronik cihazların kalibrasyonu için dış meml 
larına (30 000) liranın kâfi geleceği nazara alınarak geçen yılın aynı (30 000) lira olarak te 

13.000 YÖNETÜM GİDERLERİ : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

Genel Müdürlük Merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçlaraıı temin gayesiyle geçen yıl bütçe 
geldiğinden 1971 yılı için ayun (60 000) lira olarak tklif dilmiştir. 

13.120 Basılı Kâğıjt ve Defter alımları ve giderleri : 
Tasarruf maks'adiyle bâzı alımlardan vazgeçileceğinden 1970 ödeneğine nazaran (10 000) 
teklif Edilmiştir. 

D. H. M. İş Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 
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13.130 Döşeme ve Demirbaş alımları ve giderleri : 
Geçen yıl bütçesine konulmuş olan ödenek, ihtiyacı tamamen karşılamış olduğu ve yeni yı 
alınarak (30 000) lira noksaniyla (120 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Cari yılda bâzı yayımların alımından vazgeçilmek suretiyle tasarruf sağlanacağı öngörül 
(9 000) lira ndksaniyle (15 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımlan ve giderleri : 
Finansman Kanununun tatbiki sebebiyle akaryakıt fiyatlarmda yapılan zam dolayısiyle g 
lasiyle (1 050 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Hava limanları, maydanlarda tcrkos suyu ve içme suları fiyatlarına yapılan zan:.ar sonund 
işçilere verilen memba sularının bedellrinde artış olması nedeniyle geçen yıla nazaran (2 
rak teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Hava limanı ve meydanlarda yapılması gereken temMik işlerine ait masrafları karşılamak 
olan ödenek temizlik malzemesinin fiyatlarının artışı sebebiyle kâfi gelmediğinden bu husu 
(10 000) lira fazlasiyle (100 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Geçen yıl bütçesine konulmuş olan ödenek ihtiyacı karşılamış olduğundan 1971 yılı için de 
edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak aynen (30 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yöneltdm giderleri : 
Cari yıl masraflarında tasarrufa gidileceği göz önüne alınarak geçen yıl ödeneğinin (2 50 
teklif edilmiştir. 

13.320 Giyim - Kuşam alım ve giderleri: 
Hizmetlerle ilgili giyim - kuşam alımları ve giderlerini karşılamak üzere geçen yıl öden 
teklif edilmiştir. 

13.350 Sağlık, Araç, Gereç, Haç alımları ve giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı ve bâzı araç ve gereçlerin alımından sarfınazar edilmesi nedeniyle geçen 
noksanıyla (50 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

D. H. M. İş Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 
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13.390 Diğer ata lar ve giderler : 
Hava limanları ile merkez teşkilâtında sıhhate zararlı işlerde çalıştırılan işçilere ödenen s 
maması nedeniyle geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen (20 000) lira olarak tklif dilmiştir 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı ve konan ödenek ihtiyacı tamamen karşıladığından 1971 yılı için aynen 
miştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Türkiye hava ülkesinde uçuş emniyeft ve süratini temin ve İCAıO isteklerini karşılamak am 
lar arasındaki muhaberatı sağhyan ve yeniden tesis edilen devrelerin abonman ücretleri geç 
terdiğinden (150 000) lira fazlasıyla (600 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Taşıma işlerimin daha çok kendi imkânîlarımızla sağlanması cihetine gidileceği öngörüldüğün 
lira noksanıyla (35 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : 
Geçen yıl ödeneği ihtiyacı tamamen karşılamış olduğundan aynen (2 000) lira olaraik teklif 

13.510 G-enel Müdürlük Taşıt îşlotme V2 cııarmagiderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1970 yuh ödeneğinin aynı (6 000) lira olarak teklif 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma (giderleri : 
AID den temin edilen taşıtların işletme ve onarım masraflarını karşılamak üzere konan ödene 
sebebiyle karşılanamıyacağı göz önüne alınarak geçen yıla nazaran (100 000) lira fazlasıyla 
miştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Yangından Korunma ve Sigorta giderleri : 

Yangından korunma ve her türlü sigorta bedellerine ödenmek üzere geçen yıl ödeneğine n 
(170 450) lira olaraik teklif edilmiştir. 

14.130 Mahkeme harçları rve giderleri : , 
Geçen yıl bütçesine konulan ö il enek ihtiyacı tamamen karşıladığından aynen (40 000) lira 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
' M IIATİR tarafından 6/3705 sayılı talimata göre Yeşilköy ve Esenboğa Hava Limanları ile diğer 

at malzemesi stoklarına sarf edilmek üzere geçen yıl bütçesine konmuş olan ödeneğin (1 999) 

]). II. M. İş Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 
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14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 nen maddesinin gerektirdiği giderler 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 6/3.150 sayılı Tüzüğün 19 ncu maddesine göre Mer 
manlarında teşkil edilen Sivil Savunma servislerinin donatımı için gerekli malzemenin temin 
ne nazaran (1 999) lira fazlasiyle (2 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

14.430 Para taşıma giderleri : 
Geçen yıl harcamalarına göre konmuş olan tahsisat fazlasiyle ihtiyacı karşıladığından 197 
(.10 000) lira olarak teklif edilmiştir. ' 

İ4.440 Vergi, resim ve harçlar : 
Geçen yıl bütçesine konan ödenek ihtiyacı karşılamış olduğundan aynen (160 000) lira olarak 

14.510 Kurs giderleri : 
1971 yılında açılması düşünülen bâzı kurslardan vazgeçilmiş olduğu nazarı itibara alınarak 
olarak teklif edilmiştir. 

14.631. Büro giderleri : 
İCAO Audlaşmasına göre bastırılacak form ve plânlar ile hava limanı ve meydanlardaki büro 
mak üzere geçen yıl bütçesine konulan ödenek kâfi geldiğinden 1971 yılı için de aynen (170 

14.632 Ulaştırma giderleri : 
Geçen yıl bütçesine konulan ödenek ihtiyacı karşılamamış ve yeniden hizmete giren telefon v 
sı nedeniyle masraflarda önemli bir artış olması öngörüldüğünden geçen yıl ödeneğine nazara 
lira olarak teklif edilmiştir. 

14.633 Taşıt işletme ve onarım giderleri : 
Finansman Kanununa göre akaryakıt fiyatlarına yapılan zam- dolayısiyl'e masraflarda bir ar 
çesine nazaran (200 000) lira fazlasiyle (1 200 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

-14.634 Kira bedeli : 
Meydanlar ile şehir arasında personel nakli için kiralanacak otobüs ile bina ve garaj kiraları 
ler sebebiyle kira ücretlerinde hissedilir derecede bir artış olduğu göz önüne alınarak geçen 
fazlasiyle (1 400 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

14.636 Malzeme alım ve giderleri : 
Malzeme alım ve giderlerinde tasarruf yapılması öngörüldüğünden geçen yıl bütçe ödeneği 
(30 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

D. II. M. İş Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 
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14.637 Meydan araç ve gereçleri işletme ve onarım giderleri : 
Geçen yıl bütçesine konulan ödenek ihtiyacı fazlasiyle karşılamış olduğu nazarı itibara 
aynı (2 200 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

14.638 Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : 
Geçen yıl ödeneği ihtiyacı karşılamış olduğundan 1971 yılı için de aynen (100 000) lira olarak t 

14.639 Diğer alım ve giderleri : 
Tasarruf yapılmak suretiyle bâzı alımlardan vazgeçilmesi sebebiyle geçen yıl ödeneğine nazara 
lira olarak teklif edilmiştir. 

14.640 Handling, lokanta, kantin ve benzeri işletme giderleri : 
Geçen yıl bütçesine konmuş olan ödenek ihtiyaçları karşılamış olduğundan 1971 yılı için de ay 
'edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 

16.121 Anatamir atelyeleri giderleri : 
1970 yılında malzeme fiyatlarında meydana gelen fiyat artışları göz önüne alınarak gc^en yıl 
fazlasiyle (57 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

16.210 Uçuş kontrol lâboratuvar giderleri : 
Lâboratuvar için lüzumlu olan alet, avadanlık, teçhizat ile diğer malzemelerin alınması için 
önüne alınarak geçen yıla nazaran (3 000) lira noksaniyle (2 000) lira olarak teklif edilmiştir 

16.711 Makam temsil giderleri : 
Temsil masraflarının 1971 yılında daha az olacağı göz önüne almaralk geçen yıl ödeneğine naz 
(30 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

1 6.810 Bina onarımı : 
Hazırlanan proje ve keşiflere istinaden Genel Müdürlük merkezi, hava limanları ve meydanlar 
tesislerinin bakımı ile onarımlarını temin maksadiyle 1970 yılı ödeneğine nazaran (212 000) lir 
teklif edilmiştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
1971 yılı yatırım projesine göre temin edilecek muhtelif projeler de açıklanan malzeme bedeli 
temlerinin onarımları için gerekli malzemenin satmalmması bedelini karşılamak üzere (319 500 
teklif edilmiştir. 

I). H. M. İş Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : .1484) 
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16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler : 
Genel Müdürlüğe bağlı hava limanları ile meydanlardaki pist, apron, taksirat ve kanalizasyon 
tadil, ıslah ve tevsii ile idamelerini sağlamak maksadiyl'e 1970 yılına nazaran (70 000) lira f 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI GEREKÇESİ 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ: 
21.511 Etüt ve proje igtferleri : 

1970 yılında yatırım projelerine ait etütlerin yapılması maksadiyle konulmuş olan ödenek ihtiy 
ödeneğinin aynı (25 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 

Hava limanı ve meydanların fizikî yönden geliştirilmesi, terminal binaları ve hava seyrüsefer 
idamesi için hazırlanan keşif ve projeler tutarı olarak geçen yıl bütçesine konan ödenekten (8 
lira olarak teklif edilmiştir. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 

23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
1971 yılı yatırım programında yer almış olan projelerin tahakkuku için geçen yıl ödeneğine n 
(12 000 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

23.512 Taşıt alımları : 
Devlet Malzeme Ofisinden satmalmacak 4 adcd station wagon tutarı olan (300 000) liraya, ihtiy 
nazaran (120 000) lira noksaniyle (300 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli : 
1971 yılı programına alınan binaların inşası için gerekli arazinin istimlâk bedellerine ödenmek 
duğundan 1970 yılı ödeneğine nazaran (299 999) lira falzasiyle (300 000) lira olarak teklif edil 
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34.000 MALÎ TRANSFERLER : 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat : 
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre her yıl maktuan ödenmekte olan aidat tutarı (5 
lif edilmiştir. 

34.710 Beynelmilel Sivil Hava Limanlan Birliğine üyelik aidatı : 
Onuncu Sivil Haba Limanları Birliğinin almış olduğu karar gereğince 1971 yılı 'aidatı (9 00 
çen yıl ödeneğine nazaran (6 300) lira fazlasiyle (9 000) lira' olarak teklif edilmiştir. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 

35.210 % 1 ek karşılıkları : 
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına ödenecek olan % 1 lerin tutarı 1971 yılı 
dığından geçen yıl ödeneğine nazaran (230 077) lira fazlasiyle (427 663) lira olarak teklif ed 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
Meri kanunlar muvacehesinde 1971 yılında emekliliğe sevk edilecek, memurların Emekli San 
şılığı olarak geçen yıl ödeneğine nazaran (175 000) lira fazlasiyle (250 000) lira olarak tekli 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince T. C. Emekli Sandığının yönetim giderlerini k 
ödenek ihtiyacı karşılamış olduğundan aynen (213 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

35.240 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince T. C. Emekli Sandığının talebettiği ve yaşları 
yıllarına tekabül eden ödemelerin 1970 yılı için koman ödenek kifayet ettiğinden 1971 yıl 
teklif edilmiştir.; 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : 
Kanunları gereğince emeklilere ödenmekte olan aylıkları karşılığı olarak 1970 yılı Bütçesin 
olduğundan 1971 yılı için de aynen (10 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
1970 yılında ödenek kifayetsizliği nedeniyle ödenemiyen istihkakların 1971 yılında ödenmesin 
nazaran (440 000) lira fazlasiyle (500 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

1). Tî. M. İş Gn. Mil. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 



— 13 — 
Bölüm Madde 

36.400 İlâma bağlı borçlar : 
1971 yılında hükme bağlanmak suretiyle ödenecek borçlar yekûnu (500 000) lira olarak ta 
ğine nazaran (150 000) lira fazlasiyle (500 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

36.600 Greri'verileoe'k paralar : 
1970 yılı Bütçesine konan ödenek ihtiyacı karşılamış olduğundan 1971 yılı için aynen (1 000 
İKİNCİ MADDENİN : 
Gelir ve gideri denk olarak yapılan bütçenin gelir kısmını teşkil eden üç bölüm hakkında ger 
iler bölüm ve maddenin bütçede tahmin edilen ve yılı içinde tahsil edilen miktarları ayrı ayrı g 

İŞLETME GELİRLERİ : 
Kira gelirleri : 
Hava limanı ve meydanlarımızda yeni ihtiyaçlara karşılık tahsis olunan oda, hangar, arazi 
tın 1971 yılında da (3 000 000) lira olacağı tahmin edilmiştir. 

Bütçe yılı Tahmin edilen Tahsil edilen 

1967 2 500 000 2 390 021 
1968 2 650 000 2 776 983 
1969 2 700 000 2 493 347 
1970 3 000 000 1 256 653 (6 aylık) 
1971 3 000 000 

Konma konaklama gelirleri : 
Genel müdürlüğün varidatının artırılması için yapılan çalışmaların sonucu olarak 1969 yılı i 
rifelerinin meydana getirdiği artışlar sebebiyle ve yurdumuza turist uçaklarının her yıl artan 
sebebiyle 1971 yılında konma ve konaklama gelirlerinin 1970 yılına nazaran (2 450 000) lira f 
tahmin edilmektedir. 

1967 6 500 000 8 125 894 
1968 7 200 000 9 497 405 
1969 8 300 000 12 885 123 
1970 19 550 000 6 322 771 (6 aylık) 

1971 22 000 000 
Handling gelirleri : 
Yerli ve yabancı havayolu Şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen malzeme ve per 
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yapılmış olan tarife değişikliği nedeniyle meydana gelen artışların 1970 yılma nazaran (3 
olacağı tahmin edilmiştir. 

1967 70 000 87 043 
1968 75 000 131 412 
1969 90 000 105 874 
1970 2 000 000 55 298 (6 aylık) 
1971 2 300 000 

62.212 Lokanta (kantin ve benzeri yerleri : 

1971 yılı içerisinde hasılat olduğu takdirde ithali için (1) lira konmuştur. 
62.213 Ş. mesaj Igelirleri : 

Yabancı havayolu şirketlerinin PTT den hat kiralamak suretiyle mesajlarını kendi devreleri 
devrelerinden pek az mesaj çekmeleri dolayısiyle B. mesajı gelirlerinde bir azalma olmuştu 
arızalı olduğu anlarda şirketler idaremize mesaj vermektedirler. Geçen yılki tahakkukta bi 
yılı B. mesajı varidatının geçen yılın aynı (150 000) lina olacağı tahmin olunmuştur. 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

120 000 
135 000 
140 000 
150 000 
150 000 

108 902 
173 673 
101 338 
43 348 (6 aylık) 

1971 150 000 
62.214 işletme çeşitleri (gelirleri : 

İşletme çeşitleri gelirlerini teşkil eden yolcu hizmet, cereyan, su, otopark muayene ve tedavi 
türlü reklâmlar, filim çekme, duş, onarım, telefon abonman ve hat bakım ücretleri geçen y 
miş ise de; yıl içerisindeki tahakkukun fazla olması ve yeni ihdas olunan elektronik sistem 
ücretlerinin havayolu şirketlerinden tahsiline başlanması dolayısiyle 1971 yılı işletme çeşitle 
betle (1 250 000) lira fazlasiyle (5 250 000) lira olacağı tahmin edilmiştir. 

(6 aylık) 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

2 600 000 
3 000 000 
3 100 000 
4 000 000 
5 250 000 

-2 695 874 
3 772 785 
5 332 219 
3 122 465 
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63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER : 

63.300 Çeşitli gelirler : 
Hurda malzeme, ot satışı, yanık yağ satışı, gecikme cezaları, şartname ve harita bedelleri ve m 
teşkil ettiği çeşitli gelir varidatının 1971 yılında da geçen senenin aynı (300 000) lira olacağ 

1967 500 000 ' 237 534 
1968 610 000 262 586 
1969 650 000 301 851 
1970 300 000 224 823 (16 aylık) 
1971 300 000 

63.400 Bağışlar : 
Maddenin muhafazasını teminen (1) lira konmuştur. 

72.000 ÖZEL GELİRLER : 
72.100 Hazine yardımı : 

Genel müdürlüğün çeşitli giderlerini karşılamak ve giderlerini denkleştirmek maksadiyle Ha 
hava limanları ile meydanlarımızın her türlü ihtiyacını temin etmek ve İCAO ve ŞıİKAGO Andla 
lerle teçhiz ve donatım giderlerine sarf edilmektedir. Personel Kanununun tahmil ettiği malî 
(11 493 292) lira fazlasiyle (47 095 079) lira olarak teklif edilmiştir. 

1967 37 624 198 
1968 39 874 693 
1969 46 564 052 
1970 35 601 787 
1971 47 095 079 

72.400 Geçen yıldan '.devreden nakid : 

1970 yılı tatbikatı göz önünde bulundurularak 1971 yılında geçen yıla nazaran (500 000) lira 
din devredeceği tahmin edilmiştir. 

1967 8 200 000 
1968 8 000 000 
1969 7 500 000 
1970 7 500 000 
1971 7 000 000 
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Rapor 

Türkiye Büyük Millet Meclisi K a r n a Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları. İşletmesi Genel .Müdürlüğünün (DIÎMİ). 1971 malî yılı Büt 
Jiıı konuda, hazırlamış olduğumuz raporumuza Sayın Komisyonumuza arz ederiz. 

Raportör Rapo 
Hilmi Okçu Orhan Cem 

(Manisa Milletvekili) (istanbul 

JÜRİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin niteliği ve yerine g-etirilme şekli 
1. Kuruluş ve amaç : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 28 . 2 . 1956 tarihinde (İ68G sayılı Kanun 

lığına bağlı tüzel kişiliğe sahip katma bütçeli bir Genel Müdürlüktür. 
Genel Müdürlüğün kuruluş, amacı, Türkiye hava ülkesindeki 'millî - yabancı asker ve sivil bütün uçakla 

güvenlik ve düzeni sağlamak, bu hizmetlerin gerektirdiği hava seyrüsefer sistemlerini, tesislerini,, yer - ha 
kurmak ve çalıştırmak, sivil hava liman ve mey tınlarının işletilmesini sağlamaktır. 

2. Görevler : 
Genel Müdürlük : 
a) Devlete aidolup kendisine verilen sivil hava meydanı ve limanlarını ve bunlara ait her türdü tesi 
b) Hava seyrüsefer, telekomünikasyon, hav-ı trafik kontrol cihaz ve sistemlerini işletmek ve hizmet 
e) Bayındırlık Bakanlığından teslim alman hava meydan ve limanlarının her türlü bakımı ile devam 
Ayrıca, hakiki ve hükmî şahıslara ait hava ime dan ve limanları ile askerî meydanları da anlaşmaları ge 

zaruri kıldığı teçhiz, tesis, tevsi ve İslahları da Bayındırlık Bakanlığı ile mutabık kalarak yapma ya yetkilid 

3. Hizmetin kapsamı : 
,a) Hava ulaştırma sistemi,, üç alt sistemden gelir. Bunlar : 
(1) Uçaklar, 
(2) Hava limanları ve şehir - hava limanları irtibat yolları. 
(3) Hava trafik kontrol ve hava telekomünikasyonu sistemleri, 
Bu üç alt sistem karşılıklı olarak birbirleri ıe tabidirler, birisindeki yetmezlik veya ak ^ık 'ık diğe 

va ulaştırma sistemini sarsar. 
D. H. M. İş Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 
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Bugün, Türkiye'de uçaklar, Türk Havayolları ve 28 tarifeli, 49 tarifesiz havayolu şirketi tarafından iş 
yani hava limanları ve meydanları ile hava, trafik kontrol ve telekominikasyon sistemlerinin işletilmesi DHMİ 
ğundadır. 

b) DHMİ Genel Müdürlüğü 6686 sayılı Kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yürütürken, kurucu üy 
vil Havacılık Teşkilâtının (ICAO) çeşitli sivil havacılık eylemleri için koymuş olduğu kurallara yani (4749 s 
Şikago Beynelmilel Konvansiyonu ve bu konvansiyona eklerle tespit olunan beynelmilel standartlara) uymak 

Bu husus, DHMİ Genel Müdürlüğünü diğer kuruluşlardan ayırdeden bir nitelik arz etmektedir. Şöyle ki 
(1) DHMİ Genel Müdürlüğü, hizmetlerini yürütmek için gerekli tesis, gereç ve sistemlerinin Milletlerarası 

(ICAO) tespit ettiği standartuara uygunluğu zorunludur. 
(2) Bu tesis, gereç ve sistemleri kullanarak yapılan hizmetlerin milletlerarası standartlara uygun seviye 

:(3) Hizmetlerin milletlerarası standartlara uygun seviyede yürütülmesi ise, ancak, çeşitli ihtisas dalla 
e$k personelin mesleklerinin gerektirdiği yabancı dil, bilgi, tercübe ve yeteneklere sahibolmaları ile mümkü 

s) DHMİ Genel Müdürlüğü ikisi uluslararası tarifeli ve tarifesiz (Cherter) uçuşlara açık hava limanı ve ü 
açık .olmak üzere 15 aded hava liman ve ımeydam işletmektedir. (Meydanların hizmete' 'giriş tarihleri, maliyet 

Tür.kiye Hava Ülkesinde, uçuş emniyeti, hava trafik kontrol ve düzeninden, arama ve kurtarma faaliyetleri 
<olan Gettiel Müdrülük bu maksatla 2 saha kont rol merkezi, 5 yaklaşma kontrol ofisi ve 12 ımey dan kontrol k 
kontrol üniteleri, aynı zamanda, hava savunul a sistemimize teşhis yönünden yardımcı olarak da çalışırla 

Türkiye J lava Ülkesinde uçuşların emniyet, sürat ve intizamla yapılması için 750 Km. si tavsiyeli ye 5 4 
6 244 Km. lâk bir hava yolu şebekesi tesis edilmiştir. Bu hava yolu şebekesi üzerinde, (Van'dan Tekirdağ'a v 
Türkiye sathına dağılmış,) ve meydanlar civarında tesis edilmiş olan 50 aded değişik >cins ve tipte elekronik ha 
ları günün 24 saatinde devamlı olarak işletilmektedir. (Seyrüsefer yardımcı istasyonların yerleri,, maliyetleri ve 

Uçuş emniyeti, Çok süratli ve kusursuz muhabere imkânlarının varlığına ihtiyaç gösterdiğinden, DHMİ. Gen 
habere Menkezi ve 14 MuhaJbere istasyonu işletmelktediır. Bu muhialbeıre merkez ve istasyonlarında 72 dğişik 
781 muhtelif cins vcv tipte alıcı ve verici telsiz cihazları hulunımalctadır. 

Ayrıca, saha feon-f'Tiol merkezlerindeki harva trafik konitr ölülerinin uçalklar'la çok uzun mesafelerden radyo 
amacliyle 6 aded uzun nıenzilli, çok yülksek frekanslı (VHF/UHF Periferial) telsiz istasyonu kurulmuştur. Bu 
len şehirler ve milletlera'iraısı 30 uzun hat telefon ve teleks devresi d'e aralıksız hizmeltlte bulundurulmakta ve bu 
lira civarında abonman ü'sreti ödenmektedir. 

Hava seyrüsefer yardımcı istaisyıonılarınm, ICAO standart ve toleransları içinde çalışmalarını sağlatmak için, 
larmı havadan yapmak maksadı ile 2 aded elektronik lâlboıratuvar uçağı kullanılmaktadır. 

Meydanların ve yardımcı .^eyrüstefer istasyonlarmm işletilmesi, balkım ve onarımı, kar mücadelesi, yangın ve 
araç ve ge,req 121 aded muhteli'f tipte elektrojen ıgrupu kullanıılmalkita ve 2497 personel Çalışmaktadır. 
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4. Teşkilât Kanununun, yeterlik derecesi : 
'0686 sayılı Teşkilât Kanunu, havacılık anlayış ve isteklerine cevap venmelkiten uzaik ve yetersizidir. Hava 

leyişine ayak uydurmaımalkta, dolayıisiyle hizmetlerin yürümesinde dar boğazlar meydana getirmükteidir. Me 
göz önün almaralk havacılık hizmejtlerinide mJodera anlayışa ve uluslararası stanıdarftllara ayak uydurabilocdk 
zaruret halini almıştır. Ayrıca malî mevzuat ve ftmma'liteleri kolaylaşjtıracaJk ve süratlendirecek tedbirlerin 

Bu mevzuda yapımcı, işletici ve müraikalbe edici teşkilâtların ahenkli bir iş birliğini sağlıyacak kuruluşlar 
luldur. ' 

ıBilhasisa, hava limanı ve meydan işletmeciliği vo hava seyrüsefer hizmejtlerinin kanuni soırumlusu olan D 
gerektirdiği kararları süraitle tatbik sahasına koya'bilmesi için geniş bir inisiyatife sahibolması zorunludur. 

Bugün hava limanlaırmda, muhtelif resımî ve özel teşdkküllor görev yapimalktadır. Bunlar arasında, meyd 
bir iş birliği sağlanamamaikta ve doğan aksaklıklardan, karnıu oyu daima DHMİ yi sorumlu gör muktedir. B 
lusu olan DHMİ ye koordinasyon ve işjbirliğini yiiraiıteceik otoritemin verilmesini sağlıyacaik tedbirler alınmalıd 

Havacılık: yer tesis ve sistemlerinin gerek uçuş gereıkse seyrüsefer sistemleri sanayi ve teknolojilerindeki 
cıefk bir tempo ile yenilenımesi ve çolk sıhhaltli çalıştırılması gerökmdktedir. 

Yurdun çeşitli yerlerinde gayrimeskûn noktalara kurulan ve aralıksız işletilen elektronik sistemlerin ba 
zuatın istenilen sürati sağlıyamamasmdan ileri gelen büyük aksaklıklarla karşılaşılmakta ve bu durum uçu 

Teçhizat standardizasyonunu sağlıyacak tedbirlerin mevcut mevzuat dolayısiyle almamayışı, dış ülkeler 
mesinde karşılaşılan güçlükler, bütçe kısıtlamalarının getirdiği işletme güçlükleri ve personel statüsündek 
mevcut teçhizatın arzu edilen randımanla çalıştırılmayışıııa hattâ bâzı hallerde işletilmeyişine sebebolmakt 

Örneğin, mevcut mevzuatla pilot temini imkânsız olduğu cihetle elektronik kontrol "uçaklarının uçurulm 
büyük ölçüde etkili olmaktadır. 

5. Personel (statüsünün hizmetin yürütülmlesindeki yeterlik derecesi : 
Hava trafik kontrol hizmetleri ve hava limanları işletmeciliği, uluslararası anlamda ortak özel tekniklerin 
Örneğin, New - Ycurk, Paris, Roma, İstanbul, Tahran, Karaçi, Bankok, Hongkong, Tokyo seferlerini 

hava limanlarında aynı nitelikteki hizmetler, aynı teknik ve usullerle ayiıı zaman birimi içinde yapılmazsa 
aynı düzen, sürat ve güvenlik sağlanmazsa, uluslararası hava ulaştırma sisteminde, millî ekonomileri de etkil 

Hele, hizmetlerin ifasında büyük farklılıklardan da öte mal ve can güvenliğini tehlikeye sokabilecek y 
meydana gelebilecek büyük kayıplar yanında millî prestij kaybı da önemle söz konusudur. 

DHMİ Gren el Müdürlüğü; yeni tesisler, modern araç ve gereç ve sistemlerden de daha öncelikle, bunlar 
içindedir. 

Mahiyeti itibariyle sürekli araştırma, etüt, plânlama ve modernize edilmek zorunluğunda olan hava s 
terli nitelikte personeli olmadıkça başarı şansı yoktur. Uçuş emniyeti azalır, can ve mal kaybına sebeıbolab 
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DHMJÎ Genel Müdürlüğü; yeterli personel temini ve yetişmiş personelin muhafazasında bellibaşlı şu güçlü 
a) 'Türkiye'de DûffiMÎİ nin yürüttüğü hizmetler için personel yetiştiren her hangi bir kuruluş yoktur. 
b) DHMtt, ihtisas görevlerinde kullanacağı personelini kendisi yetiştirmek zorundadır. 

Uluslararası tecrübeler ve teamüller hava trafik kontrol hizmetine yeni intisabedenler için belirli bir tahsi 
dilbilgisi ve diğer temel vasıfların varlığına ilâveten en az iki yıllık bir eğitim süresinden sonra mesul gör 
ğunu ortaya çıkarmıştır. Meslekin icra safhasında da eğitim ve kontrollarını aralıksız devam ettiren bir hav 
seviyesine 3 - 5 yılda erişebilmektedir. 

tDHMİ ye yeni alınan ve aranılan temel niteliklere sahip personelin genel müdürlükçe yetiştirilmesi ve m 
zarureti vardır. Bu amaçla genel müdürlük bünyesinde çeşitli kurslar açılmakla beraber, bu kursların tem 
kapasite itibariyle de ihtiyaca cevap verememesi dolayısiyle dış memleketlerde eğitim önem kazanmaktadır. 

Ayrıca önümüzdeki, 3 - 5 yıllık süre içinde Yeşilköy tevsiinin tamamlanacağı, Antalya meydanının tevsi 
açılacağı ve İzmir'in faaliyetlerinin artacağı göz önüne alınarak ve meslek eğitiminin uzun süreye ihtiyaç gö 
li branşlarda personel temini suretiyle gerekli kadronun kurulması ve bunların eğitilmesi kaçınılmaz bir zor 

c) iDHMl hizmetlerinde uzmanlaşmış olan personel, yerli ve yabancı havayolu işletmeleri ve diğer h 
için, aranan başlıca vasıflar kazanmış olduklarından çok fazla ücretlerle transfer edilmektedir. 

1965 - 1970 yılları arasında hava trafik, elektronik ve meydan işletme mevzuunda yetişmiş yaklaşık olara 
retlerinin mahdudolması nedeniyle, görevlerinden ayrılmışlardır, ekserisi yurt dışına gitmiştir. 

Güçlükle yetiştirilebilen ve yüklendikleri son derece ağır sorumluluk karşılığı vasat bir büro memurunun 
mette tutulamıyan bu personelin, hiç değilse aynı meydanlarda hizmet gören diğer yerli ve yabancı havayol 
dukları imkânlara kavuşturulmaları amacı ile girişilen çabalar bugüne kadar bir sonuç vermemiş, çeşitli kanun 
Millet Meclisinin çeşitli kademelerinde gündemlere girdiği halde kanunlaştırılamamıştır. 

657 ve 1327 sayılı kanunlar da gerek sınıflandırma ve gerekse intibak hükümleri dolayısiyle bu personelin 
tir. Bulunması ve muhafazası güç olan bu personelin, hiç olmazsa, risk, iş güçlüğü ve fazla mesai gibi kanuni 
tî bir zorunluluktur.. 

Bu konuda, en ileri personel sistemlerine sahip ülkelerde dahi havacılık personeli özel statüler uygulandı 
lık personelinin özel durumları kabul edildiği vakıasını hatırlatmakta fayda vardır. 

Havacılık hizmetlerinin Uluslararası standartlarda, güvenlikle yürütülmesini sağlamak için, IÖAO doküm 
DPT müsteşarlığında 24 . 12 . 1970 günü hava ulaştırmasıyla ilgili kuruluşların iştirakiyle yapılan toplantıd 
için özel personel statüsünün getirilmesi ve mevcut, ileride açılacak üniteler kadrolarının şimdiden doldurula 
bunun için de dış imkânların yaratılması gereklidir. 
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İKİNGİ BÖLÜM 

Hizmetin ^alşmeşi 

Dünya Hava Ulaştırma endüstrisindeki süratli gelişmeye paralel olarak DHMİ'nin hizmetlerinde de süra 
rülmüştür, Bu konuda, hava trafiği (uçak, yolcu ve yük) Türkiye'de dünyadakine oranla daha hızlı bir ge 

DHMt'nin 1965 - 1970 arasındaki hizmetler ve envanter.-gelişimi .1965 ile 1970 yılları arasında bütçe .tahs 
bîr artış bulunmasına rağmen, hizmet ve gelirlerin 1965'e nazaran 2 ilâ 3 misli bir artış kaydettiği tesb 

1. Hava tnafliği : 
'Dünya hava limanlarında, normal olarak senelik ortalama trafik artışı yolcu % 14.5, yük % 17.5 olmak 
•Bu duruma göre Dünya hava limanlarına gelen - giden yolcu miktarı her 5 yılda bir misli bir artış g 
'Türkiye'de 1965 - 1970 yılları arasında uçak trafiği % 42,6 yolcu trafiği % 139 artış göstermişler: 1969 
Ueafk trafiği % 29.5, yolcu trafiği % 31.5, yük trafiği % 21,8 
Yeşilköy Hava Limanında 1965 - 1970 yılları arasında uçak trafiği % 57.3 yolcu trafiği % 234 yük tra 

nı/iştir. 1970 yolcu miktarı 1965 yılına kıyasla 3,3 misli yükselmiştir. 
Yeşilköy Hava Limanının 1969 - 1970 yıllan artışları ise, şöyledir: Uçak trafiği % 13.7, yolcu trafiği % 4 
'Tarifesiz (charter) seferleri ile gelen - gide a işçi trafiği 1969 - 1970 yılları arasında % 233 oranında b 
'Türkiye'ye gelen turistlerin, girişlerinde kullandıMan taşıt araçları mukayesesinde, havadan gelenlerin 

.gelenlere nisbetle büyük bir artış gösterdiği/ve 1969 yıinda havadan gelen turistlerin, tüm turist 'miktarına 
(Bu suretle hava liman ve meydanları turizm-(gelirleri bakımından büyük önem kazanmıştır. İlerüki yıll 

göz önünde tutulması gerekir. 
2. {Mirler : 
Genel Müdürlük katma bütçeli bir idare olduğundan, kuruluş Kanununun 10 ncu maddesi.;e dayanıla 

fftr yapan ve yurdumuz üzerinden transit geçen yerli ve yabancı hava yolu şirk etlerinden yapılan hizmetl 
ve bu para doğrudan bütçeye irad kaydolunmaktadır. 

'Gelirin balşlıcal'arı şunlardır : 
a) Kira gelirleri, 
b) Konma konaklama gelirleri, 
e) Handling hizmetleri gelirleri, 
d) Lokanta, kantin ve benzeri yerlerin gelirleri, 
e) >«<B» mesajı gelirleri, 
î) Çeşitli işletme gelirleri, 
h) Bağışlar. 
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Genel müdürlüğün 1965 yılından bu yana geliıletii, gelir artıişları, personel giderleri ve gelirlerin personel 
lerilmişıtir : 

Personel 
Gelir ' Gelir Personel Giderlerine 

Yılı Toplamı Artışı % Giderleri Göre Gelir % 

1965 9 366 416 17 405 ,284 53.8 
1966 11 833 604 ,+ 26.3 25 442 926 46.5 
1967 15 521 845 + 31.1 28 626 773 54.2 
1968 17 176 944 ,+ 10.6 10 067 685 17.0 
1969 21 219 755 + 23.5 82 115 902 66.0 
1970 •(*) 28 692 387 + 35.2 ,84 994 938 81.9 

(*) 1970 yılı miktarları 10 aylıktır. 

1965 malî yılında tahakkuk eden gelirlere nazaran 1970 yılında tahsil edilen gelirlerde % 206 bir artış sağ 
nunda 32 milyon Tl. smı aşacağı tahmin edilmektedir. 

1969 da sağlanan gelir DHMİ tüm gelirlerinin % 36.2 sini karşılamıştır. 1970 yılında 10 ayda taihsil edilen 
nazaran % 35.2 bir artış gösterdiği tesbit edilmiştir. 

Genel müdürlük, öz kaynak gelirlerinin artırılması yolundaki çalışmalarına hız vermiş olup bu ımeyanda : 
[Meydanlarımıza inmeden hava üllkemiziden geçen uçaklardan (oıver - flight) 1 . 1 . 1970 ten itibaren her g 

•başlamıştır. 
Handling yönetmeliği yeniden revizyondan geçirilerek Maliye Bakanlığına sunulmuş, Maliye Bakanlığının b 

dir. Bu sureitle kendi handlingini yapan hava yolu şirketlerinden de biir ücret alınacaktır. 
Ayrıca, Yeşilköy hava limanında terminalden uçağa ve uçaktan terminale yolcuların otobüsle taşınması için ge 

hazırlanmış, yakın bir zamanda bu hizmet kiraya verilecektir. 
827 sayılı Pıhtım Resmi Kanununda gerekli değişiklik yapılmak suretiyle hava liman ve meydanlarını da kapsa 

lüğüne yılda 15 - 20 milyon Tl. bir gelir sağlıyacağından, çalışmalara hız verilmesi uygun görülmüştür. 
DHMİ. Genel Müdürlüğünce, Türk Havayollarına % 70 oranında indirimli bir tarife tatbik edildiği görülmüşt 

daşmadığından kaldırılması cihetine gidilmelidir. 
Yukarda belirtilen hususlar yerine getirildiğinde DHMİ. Genel Müdürlüğünün gelirleri, plân hedeflerinde beli 

karşılıyabilecektir. , 
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3. Personel : 
a) Personel durumu (fiilî kiadro) 

Yılı Maaş D - CET. E - OET. 4/10195 Yev. işçi Mukaveleli To 

1965 
1969 
1970 

48 
43 

2 289 

1 591 
1 720 

21 
16 

88 
90 

686 
661 
208 

5 

1965 - 1970 personel artışı % 2.3 tür. 

Genel Müdürlükte, Devlet memuru tanımına dâhil sürekli görevlerde çalışan yevmiyeli personelden kadroya 
îçirilmiıştir. Bunların eski ücretlerine nazaran asgari 70, âzami 1 000 Tl. arasında maaşlarında bir artış olduğ 

(b) TaMl dunumu : 
Yüksek okul 
Lise ve muadili 
Ortaokul 
ilkokul 
Okur - yazar 

154 
408 
397 

1 318 
220 

2 497 

Personelin tahsil durumları tetkikinde mevcudun % 62 sinin ilkokul ve okur - yazar olduğu görülmüştür. 
DHMl. Genel Müdürlüğünün görevi icabı kalifiye personelle (kadrosunu takviye etmesi gerekir. Bundan so 

ları ön plânda tutulmalıdır. 
C) 1965 yılma nazaran 1970 te DHMl. Genel Müdürlüğünün foiameltleri hava trafiği 'bakımından üç mis 

Trabzon ve Erzurum yeni terminal binalarının hizmete girmesine ve envanterinde bir aded uçak, altı aded 
ve gereç ile 15 aded elektrojen grupu artışına mukabil 5 senelik devre esnasında fiilî kadrosunda 59 persone 
Buna karşılık gelirlerindeki artış oranı, % 206 olduğu tesbit edilmiştir. 

4. — Eğitim hizmetleri : 
Hizmetleri için gerekli hava seyrüsefer, meydan işletmeciliği ve elektronik, özel ihtisas görevleri personel 

ğından kendi bünyesinde yetiştirmek mecburiyetinde bulunan DHMl. Genel Müdürlüğü, 1959 yılında. DHM 
ra bunu Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak teşkilâtlandırmıştır. Sözü edilen Genel Müdürlük bu ihtisas pe 
kaynaktan faydalanır. 
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a) DHMİ bünyesinde eğitim (temel eğitim programlarıdır). 
b) Yurt içi kuruluşlarda eğitim. 
c) Yabancı ülkelerde eğitim. (İhtisas ve ileri eğitim) 

Genel Müdürlük hizmetleri için gerekli ihtisas eğitimlerini ancak sivil havacılık konusunda ilerlemiş bulu 
rundadır. Bu eğitim üç anakonuyu kapsar: Hava seyrüsefer, işletme ve elektronik hizmetleri. 

Genel Müdürlük kendi imkânları ile 1959 - 1970 yılları döneminde hava trafik kontrol, radar, muhabere, 
sistemi, uçuş kontrol, AIS, işletme, elektronik, elektrojen grupları, havacılık itfaiyesi, malzeme, apron makinis 
daktilo, elektrik ve kalorifer konularında 1 426 personeline bünyesinde eğitim yaptırmıştır. 

1969 yılı sonuna kadar; AID'den sağlanan kurslarla 103 kişi Amerika'da hava trafik kontrol, elektronik ve 
nan burslarla 126 personel İran ve Pakistan'da hava trafik kontrol radarı, elektronik ve işletme; ingiliz teknik 
tere'de radar ve hava trafik kontrolü dallarında eğitim görmüştür. 

1970 yılında Birleşmiş Milletler Sivil Havacılık Teşkilâtı bursundan 4 kişi, Avrupa Konseyi bursundan 4 k 
,ye eğitim sağlanmıştır. 

1969 sonuna kadar Hava ve Kara Kuvvetleri' subay ve astsubaylarından 207 kişi, DHMİ'ce eğitilmiştir. 
1970 sonuna kadar yurt içinde, muhtelif kurumlarda, 78 DHMİ. personeli eğitim görmüştür. 
Hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi için personelin İngilizce bilmesi, istenilen diğer niteliklere öncelik tanım 

ada 24 kişilik bir lisan lâboratuvarı kurulması plânlanmış ve gerçekleşme safhasına girmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yatırımlar 

1. Birinci ve İkinci Beş Yülük Plân devresi yatırım programlarında hizmetin süratle gelişmesine paralel o 
aşağıda gösterildiği şekilde beşanagrup altında program gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmesine devam edilmek 

a) Yeni yatırım projeleri, ' 
b) Geliştirme ve yenileme projeleri, 
c) İnşaat ile ilgili onarımlar, 
d ) Haberleşme ile ilgili yatırıımlar, 
e) İşletme ile ilgili yatırımlar. 
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2. Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân devresi yatırım programlarından alınan ödenek, sarf ve yatırım gerçe 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 (*) 

Bütçe ile alınan 
ödenelk 

22.135.000 
14.980.000 
10.000.0O0 
13.500.000 
18.500.000 
18.136.750 

Aktarmadan ve 
blokeden 

sonraki ödenek 

22.118.620 
14.949.920 
10.165.000 
13.343.500 
15.445.000 
15.558.750 

Gerçekleşme 

11.297.214 
12.615.369 
9.188.397 

11.221.558 
11.989.176 
12.678.175 

(*) Kasım sonu itibariyle 9 aylıktır. 

3. Havacılığın süratle gelişmesi karşısında plânlı bir şekilde çalışma ile ileri memleketler seviyesine ulaşıl 
ICAO (Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı) tavsiyeleri göz önünde tutularak 1968 - 1972 İkinci Beş Yıllı 
lardaki ilke ve hedefler aşağıda gösterilmiştir. 

a)ı Ama ilkeler : 
(1) Sivil havacılığın gelişmesini yafandan inceliyerelk hava ulaştırma emniyetini sağlamak. 
(2) Modern .meydan işletmeciliğinin (kapsadığı tüm hizmetleri yapmak ve geliştirmek. 
b) (1) Mevcut meydanlar modern hava taşıtlarının istifadesine imkân verecek şekilde geliştirilecek. 
(2) Uçuş emniyetini artırıcı tedbirler alınacak. 
(3)ı Hava meydanları ile bilûmum tesislerin teçhizat tesis, tevsii, ıslah, bakım ve onarımları yapılacak. 
(4) Uçuş emniyeti ile ilgili teçhizat yeterli seviyeye getirilecektir. 
(6)i Yer hizmetlerinin modern anlamda yapılması maksadiyle •lüzumlu teçhizat alınacaktır. 
(6)' Meydan işletmeciliği ve uçuş emniyeti ile ilgili personelin ücretleri günün şartlarına uydurulacaktır. 

1970 YILI YATIRIM PROGRAMI 

4, 1970 malî yılı yatırım program uygulamasında tahakkuk edenler ile etmiyenlerin nedenleri : 
(l)1 Hava liman ve meydanları fizikî yönden geliştirilmesi ile ilgili olarak Eseniboğa, Yeşilkköy ve Adan 

dolgu ve drenaj lonanm işleri taahhüde bağlanmış olup malî yıl sonuna kadar bitirilecektir. 
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(2)ı Uzak kumanda kablosu temin edilmiş olup pist ve enerji kabloları ihale edilmiştir. Ancak, bütçenin ge 
•sebebiyle değiştirme işlemi 1971 yılına bırakılmıştır. 

(3) Seyrüsefer yardımcı istasyonları için, 5 aded plâstik muhafaza (DOM) temin edilmiştir. 
(4) Yeşilköy tamirhane ve garaj onarımı; Mut ve Çatalkaya VHF anten kulesi yapımı; Ye şilköy termina 

bağlantısı; Yeşilköy telefon şebekesi; Esenboğa aydınlatma tesisleri tevsii ve ıslah işi, Yeşilköy dış hatlar or 
rinin bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı da yılı içinde bitirilecektir. 

('5) Elâzığ, Vıan meydanlarındaki sosyal tesisler yapımı ihale edilmiş olup yılı içerisinde bitirilecektir. An 
lesinin vizesinde mevzuat bakımından eksiklikler tesbit edildiğinden ve tesisin yapılacağı mahalde inşaat mevsim 
projeye ait iş 1971 yılına (bırakılmıştır. 

(6)> Kar mücadele vasıtaları ve yedek parçalarının temini projesinden 2 aded kar süpürme ve üfleme ara 
hasında olup Maliye Bakanlığında vizededir. 

(7) Taşıt (alımları projesindeki ödenek Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtınca tenkis edilmiş o 
taşıt alımları her yıl aynı nedenle yerine getirilememektedir. 

(8) Devalüasyan dolayısiyle otomasyon cihazlarının alınmasından sarfınazar edilmiştir. Mevcut ödenekler 
(9) Reeorder bant, Multıplex ve RTT hata düzeltici temininden devalüasyon dolayısiyle vazgeçilmiştir. B 

de kur farkları ödenmiştir. 
(10): İnşaat makinalarından pompa ve teçhizatının teslimi beklenmekte olup, kompaktör beton traşlama ma 

kinası ile ön ısıtıcısı Sanayi Bakanlığında belge bekliyor, vibrasyonlu silindir ise karara bağlanmış ve protok 

(11) Kontrol uçak motoru, DME ve ILS cihazları alınması için teşebbüs yapılmış olup dosya Sayıştayda 
5. Yatırım gerçekleşmesinde karşılaşılan güçlükler : 
a) Kotaların takvim yılıma göre Ocak ve Temmuz aylarında çıkarılması, DHMÎ Genel Müdürlüğü Bütç 

ması sebebiyle meydana gelen zorluklar, 
b) (Sanayi ve Maliye bakanlıklarınca döviz tahsislerinin zamanında yapılmayışı, 
e). DHMÎ Genel Müdürlüğüne ayrılmış yeteri derecede döviz veriimeyişi, (kuruluşun direkt ve endirekt y 

TJa temin etmesine rağmen)1 

d ) 2490 sayılı Kanuna ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa göre ihale mecburiyeti, 
e) Teknik personel temini. 
f) Hizmetle ilgili olarak yatırım için istenilen ödeneklerin tam olarak verilmeyiişi ve verilmiş olan öden 
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İTEDBİRLER 

6. Genel Müdürlükle ilgili olarak 1968 - 1970 lora plânlarında bulunan tedbirlerden : 
1a) 1968 icra plânı, sayfa 118, tedbir 463 
Uluslararası ticari uçak seferlerine açık alanlarda meveudolan satış mağazaları yeniden tanzim edilecek v 

mallar satan mağazaların kurulması teşvik edilecek ve bu mağazaların sattığı malların belirli bir standartta 
Bu tedbirlerde esaslara uyulduğu; Esenboğa, Yeşilköy, İzmir meydanlarında bu tip mağazaların açıldığı 

belirli bir ıstandartta olmasının kontrolü DHMİ yetkileri dışında olduğundan kontrolü yapılamamaktadır. 
b) 1968 İcra Plânı sayfa 118, tedbir 464 : 
Meydanlardaki yer hizmetlerinin, döviz kayıplarını önliyecek şekilde hizmet şartlarını ve kullanılacak te 

olması için gerekli tedbirler tesbit edilip uygulamaya geçilecektir. 
Bu tedbirlerin gerçekleşmesi için Handling Hizmetler Yönetmeliği hazırlanmış olup, 1 . 7 . 1969 tarihinde 

Yönetmeliğin bâzı hükümlerinin yürümez olduğu görüldüğünden tadili cihetine gidilmiş ve Hazine menfaat 
ni yapan uçak işletici şirketlerinden Genel Müdürlükçe % 10 ücret alınmaz iken bu defa yeniden hazırlana 
için madde ilâve edilmiş ve Yönetmelik Ulaştırma Bakanlığına arz edilmiştir. Bakanlık, Yönetmeliği Resmî G 
ve Maliye Bakanlığına göndererek mütalâalarını sormuştur. Maliye Bakanlığının Türk parasını koruma ile 
dan sonra yeni Yönetmelik yürürlüğe girecektir. 

c) 1970 İcra Plânı sayfa 81, tedbir 350 : 
Daha ziyade sivil maksatlar için kullanılan hava alanlarının, devamlı yazışmaları önlemek, yatırımları 

ve tek elde toplamak gibi nedenlerle, intifa haklarını Devlet Hava Meydanları İşletmesine verilmesi temin 
ferlere açık hava alanlarına verilecektir. 

Sivil maksatlar için kullanılan hava alanlarının intifa haklarının DHMİ'ye verilmesi için Bakanlar Kur 
Adana, Esenboğa, Yeşilköy ve Van meydanlarının DHMİ'ye devri ve Elâzığ, Erzincan meydanlarının müşter 
Bu hususta Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

d) İ97Ö icra Plânı sayfa 81, tedbir 351 : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesinin gelirlerinin artırılması ile ilgili olarak uygulamaya konulan tedbirle 
Kuruluş Kanununun 10 ncu maddesine istinaden hava liman ve meydanlarına sefer yapan'yerli Ve yaban 

metler karşılığında ücret alınmaktadır. Ayrıca uçuş emniyetini temin etmek maksadiyle hava yolları üzerine 
yonlarından istifade ile memleketimiz üzerinden inmeden geçen (Över - Flight) uçaklardan da ücret alınm 
başlanmıştır. Ücretlerin günün iktisadi konjonktürüne uygun olarak artırılması hususunda gerekli çalışmala 
Bu meyanda dış hatlar yolcu hizmet ücretlerinin artırılması için gerekli tarife hazırlanarak Ulaştırma Baka 
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1971 MALI YILI YATIRIM PROGRAMI 
7.'— 1971 malî yılı programından yapılacak işler : 
1971 malî yılı yatırım programı; Esenboğa, Yeşilköy ve Adana meydanlarında uzak kumanda ve enerji kablos 

meydanlarına DME cihazı temini; Yeşilköy, Esenboğa, Adana, Bursa, Erzurum ve Erzincan meydanlarının fizik 
Trabzon, Antalya, Adana ve Elâzığ meydanlarına UHF (Ultra çok yüksek frekanslı) alıcı - verici cihaz temini; 
meydanlarında sosyal tesisler yapımı; Esenboğa, Yeşilköy, Erzurum ve Van meydanları için kar mücadele va 
Antalya, Elâzığ, Tekirdağ, Gemerek için işletme makinalan temini; Esenboğa, Yeşilköy, izmir, Bağlum, Çubu 
için muhtelif teçhizat alımı; T-45/H kontrol uçağı için uçak motoru temini ile taşıt alımları; terminal binaları 
me yatırımları; elektrik ve aydınlatma tesisleri tevsii; motorlu araç, iş makinalan, elektrik, elektronik sistem 
göre yapılacak harcamalar ile etüt proje giderleri yatırım projelerinin kapsamına alınarak geçen yıldan deva 
(18 800 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

CENTO VE HAVACILIK PROJELERİ 

8. — 1971 yılı yatırım bütçesi dışında olup, evvelce plnâlanmış olan CENTO ve diğer havacılık projeleri il 
a) Mut Batı Bölgesi VHF (uzun menzilli çok yüksek frekanslı) istasyonu tesisi, 
b) Yeşilköy Hava Limanına İngiliz kredi yardımından ILS (aletle iniş sistemi) temini, 
e) Trabzon, Erzurum ve Bursa meydan kontrol kulelerine çok kanallı Teyp Reeorcler sistemi kurulması, 
d) (ISB- SSB) Meydan - Meydan muahbere .sistemlerinin servise verilmesi. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 

1. — Harcamalar plân ve programlara uygun olarak yapılmaktadır. 1970 yılında kamulaştırma ve satmalm 
sı nedeniyle bütçeye maddenin muhafazası için bir lira ödenek konulduğu görülmüştür. 

2. — Genel Müdürlüğün transfer bütçesine konulan rakamlar kanun, talimat ve mahkeme kararları nedeniy 
mecburiyeti karşılığı olarak bütçeye intikal ettirildiği tesMt edilmiş ve bu cümleden olarak 580 sayılı Kanun 
kezine ödenecek aidat, 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına ödenen % 1 ek karşılıklar, emekli ikram 
ile emekli dul ve yetim aylıkları, DHMİ Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına ödene 
lar ile ilâma bağlı borçlar bu meyandadır. Bütün harcamaların zamanında ve yerinde kullanıldığı müşahade edil 

3. — Genel Müdürlük bütçesinde kurum ve derneklere yapılan malî yardımlar maddesinde yalnız DHMİ me 
meği için yapılacak ödemeler mevcudolup bu ödeneğin Başbakanlık emirlerinde belirtilen esaslar dâhilinde Bi 
na intikal ettirildiği tcsıbit edilmiştir. 
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4. — 1970 yılı bütçe raporunun 4 ncü bölümünde de belirtildiği gibi Genel Müdürlük tarafından 1967 m 
ketlerden ithal edilecek mallar için açtırılmış olan akreditiflere ait malzemelerin mahsup de 
nedeniyle, akreditif •- tutarları eşhas borçları hesaplarına intikal ederek 1967 sonuna kadar (5 
birikmiş olarak gözükmektedir. 1970 yılı içinde Maliye Bakanlığı tarafından verilen ek 
lamalar sonunda sağladığı tasarruflar neticesi (967 823) liralık ödenek geçen yıllar borçlan hesabına akt 
rından bu miktarın mahsup muamelesi icra edilerek borç yekûnu (4 209 645) liraya düşmüştür. Her ne kad 
bir ilişiği olmadığı bilinmekte ise de gerek Muhasöbei Umumiye Kanunu dolayısiyle zamanaşımına uğramak 
bında eşhas borçları hesabının kabarık bulunması ve kapatılmaması idare hesaplarının tenkidine yol açmak 
nakit muamelâtına tesiri olmıyacağı ve yalnızca bir hesap tasfiyesi mahiyetinde olan ve uzun zamandan be 
olan sarf evraklarının zail olabileceği hususları da nazarı dikkate almara'k Genel Müdürlüğün 1971 Bütçe ka 
çen yılları borçları maddesine (4 209 645) liralık ödeneğin ilâvesi ile karşılığının (B) işaretli cetvelde 72.4 
hesabından karşılanması uygun görülmektedir. 

5. — 1970 yılı Bütçesi ile ilâma bağlı borçlar maddesine (350 000) liralık ödenek konulmuştur. Ancak yı 
mamış ve (750 000) liralık bir aktarma mecburiyeti hâsıl olmuştur. 1971 yılı için alman (500 000) liralık ö 
eldeki dosyaların tetkikinden anlaşılmaktadır. Bu hizmetin yürütülebilmesi için ayrıca (250 000) liralık bir 
mektedir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçen yü bütçe uygulaması 

1. 1970 cari bütçesinin bölümlerindeki mevcut ödenek sarflarının geçmiş yıllardaki tatbikatları nazarı dikk 
riayet edilmek suretiyle yapılmaikta olduğu, 1970 yılı son aylarında harcamaların mübrem ihtiyaçlara inhisar 
Kanunundaki esaslara ve Bakanlar Kurulu kararma istinadeoı personel giderleri hariç % 10 - 20 tasarrufla y 
ihtiyaç fazlası olarak sarf edilmesi cihetine gidilmediği görülmüştür. 

2. Kasım 1970 ayı sonu itibariyle cari ve transfer harcamalar şöyledir : 
Tahsis Harcama 

Cari harcamalar (A/ l ) 53 924 500 34 584 929 
Transfer harcamalar (A/3) 4 074 400 2 265 105 

NOT : Cari bütçe ödeneklerinden Maliye Bakanlığı tarafından 1 860 348 liralık ödeneğin bloke edildiği tesbi 
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3. Başbakanlığın 25.4.1969 gün ve 87-29/200 sayılı genelgeleri esaslarına uyularak içinde buhmdulumuz m 
edilerek uygulanmasında fayda görülen program bütçe sistemine geçilmesi maksadiyle Genel Müdürlükte bir p 

4. 657 sayılı Devlet memurları Kanununun uygulaması sebebiyle fiilen çalışmakta olan personel adedine göre 
ğu görülmüştür. Ayrıca yevmiyeli olarak çalışmakta olan 400 personel için kadro verilmediği tesbit edilmiştir. 

5. Yeni yapılmakta ve yapılacak olan tesisler için, (Yeşilköy hava limanı, Çiğli, Antalya, Gaziantep meydan 
gayesiyle halen ihtiyaca kâfi gelmiyen dondurulmuş kadrolara ilâve olarak Genel Müdürlükçe planlandığı şekild 
edilmiştir. 

6. Bütçe ile alınan tahsisatların hizmetin icabına göre önceden plânlanarak maliyet hesaplarının tesbit ed 
yısiyle yılı içinde cari bütçe maddeleri arasında kayda değer bir aktarma ve ek Ödeneğin talebedilmediği müşah 

7. 1969 yılında yevmiyeli personel adedi 578 iken 657 sayılı Devlet memurları Kanununun Mart ayında yür 
buna göre ayarlanmış fakat kanunun 1.11.1970 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle bütçede 4 662 000 liralı 
müştür. Bunu karşılamak için 4 662 000 Tl. lık bir ek ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuş ve gerekli ödeneğin temini için 
nulduğu tesbit edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

1971 malî yılı bütçe incelemesi 

1. Yıllık proigramlara göre her hizmet karşılığı ödenek havacılık hizmetlerinin ehemmiyeti göz önünde tu 
Bakanlığınca dev adımlarla ilerliyen havacılık ulaştırma sektörüne gerekli ödeneğin verilmediği görülmüştür. 

2. Genel Müdürlüğün inşaat ödemeleri, hava liman ve meydanları ile seyrüsefer yardımcı telislerinin b 
olarak da sosyal tesisler yapımını ıkapsamakitadır. ödemeler yıllık plân ve programlara dayanmakla beraber, b 
Plânda öngörülen feonnılan tamaımen karşılamadığı tesbit edilmiştir. 2 milyon metrekare üzerinde olan ve b 
milyondan fazla bulunan pist, taksirat ve apronlarm onarımı, meydanların fiziki yönden geliştirilmesi için y 
satın, % 4 amortisman nazarı itibara alındığı takdirde, en az 24 milyon TL. sı olanak tesbiti icabetmektedir. 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ilişkin olarak çıkarılan Kadro Kanomu ile Genel Müdürlüğe 1 
bunun karşılığı ödenek 1971 Bütçesine konulmuştur. Ancak, bütçenin hazırlanmasından sonra 30 . 11 .197 
lışıp da, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi şümulüne giren 400 personel Bakanlar Kurulu emrinde bulunan 
1971 yılı Bütçesine bu miktar kadro adedi ile tutarının ilâve edilmesi gerekmektedir. 

4. Genel Müdürlük tarafından hakiki ihtiyaçlara göre hazırlanan bütçeler Maliye Bakanlığı uzmanlarınca 
alınmadan tenzilâta tabi tutulduğu görülmüş, dolayısiyle plânlanmış ve programa bağlanmış bir kısım hizmet 
miştir, Bu bakımdan bütçede bir tasarruf yapılmasının imkân dâhilinde olmıyaeağı tesbit edilmiştir. 
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5. Dış seyahatlere ait hizmetleri (ICAO) Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtının yapmış olduğu toplantı 
diş - geliş vasıta ücretleri için ödenek alınmadığı ve havayiolu (şirketlerinden (PAS) temin edilerek persone 
dolayısiyle âzami tasarrufa riayet edildiği fesbit edilmiştir. 

6. Döşeme ve demirbaş masraflarını karşılamak üzere verilmiş bulunan ödeneğin lüks ve israfa gidilmed 
temini bakımından standardizasyona gidildiği görülmüştür. 

7. 1965 - 1971 Bütçe tahsisleri ve harcamaları (A/ l , A/2, A/3) 
8. Taşıt araçlarının adedleri ile tahsis (mahalleri ve kullanma şekilleri. 

YEDİNOt (BÖLÜM 

Dilek ve teanennider 

1. — 1965 yılında o günün havacılık ihtiyaçlarını karşıllamak üzere hazırlanmış ve yürürlüğe konmuş olan 
içerisinde, konusu olan sivil havacılık alanındaki ıgelişımeye intibakını sağlııyacaik hiç bir revizyondan geçirilme 
yetersiz kalmıştır. Havacılık tekniğinin gerektirdiği yeni prensiplere uygunluğunu sağlıyacalk şekilde en kısa 
gerektiği zorunlu görülımdktödir. 

2. — Genel Müdürlük Kuruluş Kanununda belirtilen hava seyrüsefer ve meydan işletme hizmetlerini sağlam 
lin ıtomininde ve yetişmiş personellin idarede muhaifazatsmda güçlüklerle karşılaştığı müşaıhade edilmiştir'. H 
yetini ve doılayısiyıle Hazine menfaatini sağlamak 'o'lduğundan hizimet kalitesini yükseltmek icabeder. Personelin 
gelebilecek bir kazada Hazinenin uğrayacağı zarar büyük olacaktır. Buna rağmen 657 sayılı Kanunun hüküm 
bilen ücretlerin hava yolu ve mümasili kuruluş personeline ödenen miktarlara nazaran az olması sebebiyle, 
cak ve yetişmiş personelin de diğer kuruluşlara kayması devam edecektir. 

Bunun önlenmesi için 657 sayılı Kanunda öngörülen iş güçlüğü, iş riski gibi yan ödemelerin, temininde zor 
hizmetin günün 24 saatinde devam etmesi göz önünde bulundurularak, görevin işi aksatmadan yerine getiri 
betmektedir. 

3. Şehirlerin özellikle son yıllarda süratle gelişmesi, meydanlar ve havacılık tesislerinin emniyet sahalar 
cılık yatırımlarının selâmetti bakımından meydanlar civarındaki İmar ve İskân işlerini düzcnliyecek mania k 
rekli (görülmektedir. 

4. DHMİ Genel Müdürlüğünce, THY A. O. Genel Müdürlüğüne konma - konaklama-ye kira ücretleri için 
ler Bütçesinden endirekt yapılan bir yardım mahiyetinde olduğundan uygun değildir. Bu tenzilâtın kaldırılm 

5. Artan işletme masraflarını kısmen karşılamak, en az personel giderlerine denk olacak seviyeye get 
kaynak gelirlerini artırmak maksadüyle yaptığı çalışmalar takdirle karşılanmıştır. Bu meyanda memleket ha 
«Yolcu hizmet ücreti» nin diğer devletler seviyesine getirmek üzere 30 Tl. olacak şekilde ayarlanması; ve diğ 
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ftlarak iç hatlarda seyahat fcdeft yolculardan da 5 Tl. si gibi bir «Meydan hizmet ücretinin» alınması, hazine 
uygun mütalâa edilmektedir, 

& Orta Doğunun önemli hava limanlarından biri olarak plânlanan ve inşaatına başlanmış olan Yeşilköy 
sdilen 1973 yılında tamamlanamadığı takdirde, komşu memleketler hava limanlarındaki gelişmeler karşısında 
Yeşilköy Hava Limanı tevsii projesi yatırım tahsisatlarının zamanında ve kısıntısız verilmesi, ayrıca yapımcı 
mamlanması zorunlu görülmektedir. 

7. Genel Müdürlükçe yurt dışından temin edilen malzeme mal bedelleri için açılan bâzı akreditiflerin m 
rinin yılı içinde yapılamaması sebebiyle eşhas borçları hesabına intikal ettirildiği müşahade edilmiştir. Yine 
borçları ile 1969 yılında Bakanlar Kurulu Karariyle cari bütçeden yapılan tevkifat ve 1970 yılı cari bütçe 
nel Müdürlüğüne olan borçlar da birikmiş bulunmaktadır. Bu borçların tasfiyesi içtin gelecek yıl bütçelerine 
elzem görülmektedir. 

8. Ekserisi Belediye hudutları dışında, gayrineskûn mahallerde bulunan hava liman ve meydanları seyrü 
linin taşınması mecburiyetine istinaden nakil aracı ihtiyacının karşılanması için genel müdürlüğün ileriki yılla 
gun görülmektedir. 

9. Memleketimize Hava ulaştırmacılığı yolu ile gelecek endirekt gelirlerin artırılması amacı vle ve Orta 
hava trafiğinin memleketimiz üzerine kayma temayülünü gerçekleştirmek için havacılık yatırımlarına öncelik 
kısıntı ile gerçekleştirilmesi ve döviz transferleri için 350 - 400 bin doların DHMİ emrine bloke edilmesi ger 

10. 4749 sayılı Kanuna bağlı olarak Türkiye üav-a ülkesindeki seyrüsefer yardımcı sistemlerinin periyodik 
lüğünde mevcut iki aded eski tip ve ömürlerini tülketmiş uçak vasıtasiyle yapılmaktadır. Fabrikaları bu tip 
yapmadığı gibi stok edilmiş malzemeleri de bulunmamaktadır. Bu durum muvacehesinde Genel Müdürlük gelirl 
t^min için ileriki yıllar bütçelerinde yüksek irtifada uçabilen uçakların temini konusunda gerekli tahsisatların 
tedir. 

1.1. Sayın Afyon Milletvekili Rıza Çerçel tarafından hazırlanan ve DHMİ Genel Müdürlüğüne yılda 15 
lıyacaik olan 827 sayılı Rıhtım Resmii Kanununda gerekli değişiklik yapılmak suretiyle hava liman ve meydanla 
Meclislere sunulmuş bulunan kanun tasarısının e;ı kısa zamanda çıkarılması gerekli görülmektedir. 

12. Memleketimâzde iç hatlar seferlerinin jet uçaklariyle yapılması neticesi, iki nokta arasında uçuş yolcu 
Buna paralel olarak meydanların şehirlere bağlanmasında da aynı süratin sağlanması gerekmektedir. Şöyleki: 
culuğu 35 dakika olduğu halde Esenboğa - Ankara otobüs yolculuğu 45 dakikadan fazladır. Bu mahzurun o 
başka bir güzergâh ile yolun kısaltılımasiyle beraber gidiş - gelişi ayrı bir bağlantı yolunun inşaası uygun müta 

13. Esenboğa Hava Limanı trafiğinin Yeşilköy Hava Limanı trafiğine nazaran düşük olması ve Yeşilköy 
yolcu trafiğine cevap veremenıesi nedeniyle, Charter seferlerinin bir kısmının Esenboğa hava limanına kaydırıl 
tedir. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/389 
Karar No. : 95 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1970 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhara Komisyonumuza havale edilen 
si Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı), Ulaştırma Bakanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge 
Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinin katıldıkları oturumda görüşüldü. 

Söz konusu Genel Müdürlüğün 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısiyle (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatırım 
teşkili ve transfer harcamalarına sırasiyle (66 059 415), (18 800 000) vo (2 235 666) lira ki, toplam olarak 
edilmekte, 

Gelirleri ise (ıB) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (87 095 081) lira olarak tahmin edilmektedir. Söz konu 
Bütçe kanunu tasarısı üzerinde Komisyonumm adına gerekli incelemeleri yapan sayın raportörlerimizin rapor 
ilgili bâzı açıklama ve temennilerde bulunduktan sonra söz alan sayın üyeler, Genel Müdürlük Bütçesi üzer 
Türkiye hava ülkesindeki millî, yabancı, asker ve sivil bütün uçakları yerden kontrol suretiyle havada düzeni 
temini işletmekle, yükümlü olan Genel Müdürlüğün 1970 yılı bütçe uygulaması 1971 yılı çalışma programı ve 
kid ve temennileri hâvi konuşmalar yapmış, bilâhara Ulaştırma Bakanı, Genel Müdürlüğün iştigal sahasiy 
tenit bilgi sunmuş, mütaakiben1 maddelerin görüşülmesine geçilerek 1 nci madde, maddeye 
dışı kurs yolluğu maddesine (408 000), Bölüm 16.000, 16,820 (İMakina ve teçhizat onarım 
(879 000) liradan, (672 500) lirası bölüm 13.000, 13.150 (Yakacak alımları ve giderleri) madd 
bölüm 14.000, 14.632 (Ulaştırma giderleri) maddesine ilâve edilmiştir. 

1967 ve daha önceki yıllarda yabancı memleketlerden ihracedilecefe malzemeler için açılan ve bugüne ka 
bedelleri t u t an olan (4 209 645) lira, mahsup işle minin yapılabilmesi için (A/3) işaretli cetvelin Bölüm 36.00 
ları) maddesine ilâve edilmiş, maddelerarası yapılan aktarma mahiyetindeki ilâve ve tenziller dışında, (12.874 
lan toplam (4 617 645) liranın, tasarıda teklif olunan toplam gider rakamına ilâvesi suretiyle bu rakam (91 
de bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

2 nci madde, 1 nci maddeye yapılan ilâveler nedeniyle bozulan gelir - gider muvazenesini temin maksad 
velin 72.000, 72.100 (Hazine yardımı) maddesine (408 000) lira, aynı bölüm 72.400 (Geçen yıldan devreden na 
ki toplam (4 617 645) lira ilâve edilmiş, dolayısiyle toplam gelir rakamı (91 712 726) liraya çıkarılmış ve m 
miştir. 
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Mütebak i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ncu maddeler le bu maddelere bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
Cîenel K u r u l u n tasvipler ine arz edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa sunulur . 

Başkan 
Uizo 

E. A kral 

Ankara. 
Y. Kökcr 

Bolu 
/ / . / . Cop 

H a t a y 
Söz hakkım mahfuzdur 

II. Özkan 

Kas tamonu 
Söz hakk ım mahfuzdur 

II. Tosyalı 

Maraş 
. 1 . İmamoğhı 

Tabiî Üye 
Söz hakk ım mahfuzdur 

S. Özgür 

Başkan A'. 
Aydın 

1. C. Ene 

A n k a r a 
/ / . T. Toker 

Cumhurbaşkanınca S Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

iı*. C'neı 

İeel 
C. Ol:yay az 

Kütahya 
/ . E. Erdim 

Maraş 
A. Karaküçük 

Tokat 
/ . / / . Balcı 

Sözcü 
Ankara, 

M. K. Yılmaz 

A n k a r a 
. 1 . Yal erit 

Çorum 
A. Topoubuşı 

İstanbul. 
O. C. Fer soy 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Gökçe 

Niğde 
K. Baykan 

1 rabzoH 
. L. <ŞY. Ağanoğlu 

Kati]) 
Erzurum 

R. Danışman 

A n k a r a 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Yorulmaz 

1 )enizli 
Söz hakk ım mahfuzdur. 

II. Oral 

İzmir 
jf. Akan 

Manisa, 
O. Karaosnıanoyhı 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Trabzon 
Söz hakk ım mahfuzdur. 

A. K. T'zvner 

Adıyam 
Söz hakkım m 

Y. Z. Y 

Anka 
/. Ye 

Elâzı 
Ö. F. S 

İzmi 
. 1 . A. E 

Mani 
/ / . Ok 

Sakar 
X. Boy 

Uşak 
.!/. E. At 

Yozgat 
/ . Kapısız 

Zonguldak 
tf. T. Milftiioğlıı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

I). H. M. İs (Jn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re, (66 059 415) lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (18 800 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harca
maları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 285 666) 
lira M, toplam olarak (87 095 081) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (87 095 081) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğün
ce 1971 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin da
yandığı hükümler, bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla değiştirilen 33 ncü maddesi gereğince, Devlet Hava Meydan
ları İşletmesi Genel Müdürlüğü kadroları ekli kadro cetvelinde göste
rilmiştir. 

MADDE 5. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki Ödeneğin 
yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet tertiplerikııden bu madfclelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Ayliklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) 

34 — 

| BÜTÇK KARIMA' KOM 

Devlet Hava Meydanları 
1971 yılı Bütç 

MADDE 1. u_ Devlet ÎHava M 
1971 yıllı cari harcamaları [için (A 
re, (66 467 415) lira, yatırım har 
gösterildiği üzere (18 800 000) ilir 
maları için (de (A/3) işaretli cetv 
lira ki, toplam olarak (91 712 726 

MADDE 2. i— Devlet Hava Me 
nün gelirleri, (bağlı (B) âştretli cet 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 

I). H. M. İs (hı. M d. Bütçesi (S. Say ıs] : 1484) 



((Hükümetin teklifi) 

ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
delerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. Demirel H. Dinçer H. Atabeyli 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı 
H. Menteşeoğlu H. Dinçer M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
V. Â. Özkan 1. Birincioğlu 1. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bak. V. Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
S. Kılıç N. Cevheri II. Nakiboğlu 
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(Bütçe Karma Komisy 

MADDE 6. — Tasarının !6 ncı ma 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci ma 

MADDE 8. — Tasalnniın B bci ma 

MADDE 9. .— Tasarının 9 ncu m 

Devlet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

Adalet B 
Y. Ziya 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık 
T. Gü 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Çalışma B 
S. özt 

Orman B 
H. Öz 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12,000 

954 961 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR Kesim toplamı 

12.100 Devlet meni urları aylıkları 

0 Aylıklar 
0 8.1.9 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜORKTLER Kesim toplamı 

0 Hizmetliler ücreti 
0 Geeiei hizmetliler ücreti 

] 2.250 Yabancı uzmanlarla yardımcılar ücreti 
0 Teknik personel ücreti 

12.280 İşçi ücretleri 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 (Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 öfimekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
12.391 diyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

I). II. M. İs (in. il d. Bütçesi 

34 890 178 

954 

26 504 

19 532 
444 

0 528 

960 

1. 
384 

032 
350 

1 1 
1 

000 
3 630 320 

12 
2 
2 

214 

2 450 

950 

000 
000 
000 
170 
150 
000 

000 

S. Savısı 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

5 
3 

2 

000 
285 

12 
2 
2 

214 
5 

450 

000 
172 

000 
000 
000 
170 
000 
000 

600 000 

38 318 280 

5 000 001 

1484 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.420 Huzur ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

0 Kasa tazminatı 
12.571 iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 

0 Uçuş tazminatı 
ÖDÜLLER 

12.600 Ödül 
0 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

12.710 Temsil ödeneği 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

— 37 — 

1970 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Li 

3 

f) 

100 
1 
000 
500 

026 251 

02(5 250 

1 

3 600 

101 500 1 501 

1 
1 500 

000 
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Bölüm Madde 

12.8.11 
12.813 
12.814 

12.832 
12.834 

12.841 
12.849 

ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR . Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
(Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kongre ve konferans yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
Kontrol uçağı personeli geçici görev yol
luğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 612 502) 

Lira 

669 161 

40 000 
340 000 

l 

10 000 
99 158 

1 

35 000 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kuns yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 
12.889 Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici 

görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 553 001) 

D. II. ?ı 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

40 000 

70 000 
5 000 

30 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira Li 

757 503 

35 000 
440 000 

2 500 
90 000 

1 

45 000 

40 000 

70 000 
5 000 

1 

30 000 

1. İş Gıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 
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Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
'Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kesim toplamı 

13.320 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
13.350 Sağlık, araç, gereç, ilâç alımları ve 

giderleri 
13.390 Diğer alım ve giderleri 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 

0 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira L 

4 353 922 

1 626 921 

60 000 
55 000 
150 000 
24 000 
950 000 
387 920 

1 

989 000 

64 000 
90 000 
800 000 
30 000 
5 000 

215 000 

125 000 

70 000 
20 000 

4 24 

998 500 

1 290 001 

60 000 
45 000 
120 000 
15 000 

1 050 000 

66 000 
100 000 
800 000 
30 000 
2 500 

195 000 

125 000 

50 000 
20 000 

D. H. M. İş Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 
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1970 ödeneği Hükümetçe isten 

Bölüm Madde 

13.410 
13.420 
13.430 
13.440 

13.510 

13.520 

13.610 

14.000 

ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
Haberleşme araçları ve işletme giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Geri el Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma 
giderleri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

Madde Bölüm toplaımı 
Lira Lira 

517 000 

15 000 
450 000 

50 000 
2 000 

1 006 000 

f> 000 

1 000 000 

1 

9 770 900 

Madde Bölüm 
Lira L 

652 000 

15 000 
(500 000 
35 000 

2 000 

1 106 000 

6 000 

1 100 000 

1 

10 

14.110 
14.130 

14.341 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

Yangından korunma ve sigorta giderleri 
Mahkeme harçları ve giderleri 
GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

3325 sayılı Kanunun 3 ııeü maddesinin 
gerektirdiği giderlev 

40 001 210 450 

40 000 
2 

170 
40 

450 
000 

4 000 

1 2 000 

). I i. M. İs Gn. M d. Bütçesi S.. Sayısı : 1484] 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 neu •maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Para taşıma giderleri 
Vergi, resim ve harçlar 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kurs giderleri 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

MEYDAN HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.631 'Büro giderleri 
14.632 Ulaştırma giderleri 
14.633 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.634 Kira (bedeli 
14.635 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.636 Malzeme alım ve giderleri 
14.637 Meydan araç ve gereçleri işletme ve 

onarma giderleri 
14.638 Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri 

işletme ve onarma giderleri 
14.639 Diğer alım ve giderleri 

(Meydan hizmetleri giderleri toplamı : 
10 517 001) 

D. H. M. İş 

14.430 
14.440 

14.510 
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1970 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira Li 

l 

175 000 

15 000 
160 000 

120 000 

9 435 897 

170 000 
-i 362 417 
1 000 000 
1. 300 000 
208 480 
40 000 

2 200 000 

i 00 000 
25 000 

2 000 

170 000 

10 000 
160 000 

60 000 

10 340 001 

170 000 
5 200 000 
1 200 000 
1 400 000 

1 
30 000 

2 200 000 

100 000 
10 000 

İn. Alıl. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 
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1970 ödeneği Hükümetçe istene 

Bölüm Maddo 

14.640 

16.000 

16.121 

16.210 

Ödeneğin çeşidi 

Handling, lokanta, kantin ve benzeri 
işletme giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ ViE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
Anatamir atölyeleri güderleri 

LABORATUVAR GİDERLERİ 
Uenş kontrol lâboratuvar giderleri 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

30 000 
3 809 500 

35 000 

5 000 

Madde Bölüm 
Lira L 

30 000 
3 

57 000 

2 000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 
TEMSİL GİDERLERİ Kesim toplamı 150 000 30 001 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplaımı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14 Ü00 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

150 000 

3 610 500 

500 000 
2 319 500 

800 000 

Gıı. Md. Bütçesi 

34 890 178 
4 353 922 
9 770 900 
3 809 500 

52 824 500 
(S. Sayısı : 

30 000 
1 

3 582 000 

712 000 
2 000 000 

870 000 

1484) 

47 3 
4 2 

10 7 
3 6 

66 0 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1970 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Li 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 1 125 000 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 1 125 000 

HAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA-
EİK TESİSLERİ 

21.511 Etüt ve proje giderleri 25 000 25 000 

0 Teknik personel ücretleri 1 000 000 
0 Teknik personel geçici görev yollukları 100 000 

D. II. M. Iş.G-n. Md. Bütçesi (S. Sayıcı : 1484) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

22.000 

23.000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

ULAŞTİRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

HAVA MEYDANLARI VE TRAJİK TE
SİSLERİ 

22.511. Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yollukları 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

HAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 

23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.512 Taşıt alımları 
0 Teknik personel ücretleri 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

6 750 000 

5 G00 000 

1 000 000 
150 000 

10 261 750 

6 750 000 

10 261 750 

8 253 750 
420 000 

1 588 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira Li 

6 4 

(i 475 000 

12 000 000 
300 000 

12 3 

12 300 000 

I). II. M. İs (Itı. Md. Bütçesi (V-. Sayısı • 1484: 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 1 125 000 

22.00<> YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 6 750 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 10 261 750 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI * 18 136 750 

D. H. M. Lj On. ALİ. Bütçesi (S. Sayısı : 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

2 

6 47 

12 30 

18 80 

1484) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1970 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

D. H. M. İş Gıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATLNALMALAR 1 

32.100 Kamulaştırma ve satımalnra bedeli * 1 300 000 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 7 701 

BiAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre millî prodüktivite merkezine ödene
cek aidat 5 000 5 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim topOamı 2 701 9 001 

34.710 Beynelmilel Sivil Hava Limanları Birli
ğine üyelik aidatı 2 700 9 000 

34.720 (Beynelmilel Hava Trafik Kontrolörler 
[Birliğine üyelik aîdaJtı 1 1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 

II - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE BENZERİ 
ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

DERNEK, BÎRLlK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 DHMl Memur Müstahdemleri Yardım ve 
Biriktirme Sandığına 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira Li 

721 836 92 

10 000 

505 586 

197 586 
75 000 

213 000 
20 000 

910 663 

427 663 
250 000 

213 000 
20 000 

206 250 

D. H. M. İş Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde 

62.000 

63.000 

72.000 

62.000 
63.000 
72.000 

Gelirin çeşidi 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

İŞLETME GELİRLERİ 

62.125 Kira gelirleri 
62.146 Konma konaklama gelirleri 
62.211 Handling gelirleri 
62.212 Lokanta, kantin ve benzeri yerleri gelir

leri 
62.213 B mesaj gelirleri 
62.214 İmletme çeşitleri gelirleri 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.300 Çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

B/3 — Özel gelirler 
ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 
72.400 Geçen yıldan devreden nakit , 

İŞLETME GELÎRLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GELİRLER TOPLAMI 

1970 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin e 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Lir 

3 000 000 
19 550 000 
2 000 000 

1 
150 000 

4 000 000 

3)00 000 
1. 

35 601 787 
7 500 000 

28 700 001 

43 

28 

43 

300 001 

101 787 

700 001 
300 000 
Ü01 787 

72 101 789 

3 000 000 
22 000 000 
2 300 000 

1 
150 000 

5 250 000 

300 000 
1 

47 095 079 
7 000 000 

32 70 

30 

54 09 

32 70 
30 

54 09 

87 09 

D. H. M. İş Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin C - CETVELİ 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 1 . 3 . 1956 6686 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü teşkilât ve vazif 

R - CETVELİ 

GıöiüeO. bütçelde karşılığı olan tertipler için adı geçen Bütçıe Kanıuımurıa bağlı (E) cetvelindeki formül bu 

Bölüm ıMadde 

13.000 YÖNtiTİM GİDERLERİ 
13.390 Düğer alım ve giderleri : 

Sağlığa zarar verici asitli işlerde devamlı çahş&ıı kaloriferci, akü'mülâtörcü, kaynakçı, boya 
ve yardımcılarına verilecek süt, yoğurt, bedelleri bu tertlipteııı ödedir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 
14.110 YaîıgiMjdan korusmna ve sigorta, giderleri : 

2 aded kontrol uçağı ile uçak koltuk sigorta bedeli de bu tertipten ödenil-. 
14.632 Ulıaişlfturanıa giderleri : 

iMeydanlar arasında ve meydanlarla yabancı meydanlar arasındaki PTT İdaresinden kirala 
kira bedelleri bu tertipten ödenir. 

14.634 ıKıira gîderleiri : 
Taşıt tahsis edilmiyen meydan!aria, şehirle meydan arasında personel nakli için kiralanaca 
Demiryollarına ödenecek paso bedeli de bu tertipten ödenir. 

14.640 Hattıidling, lokanta, kantin ve benzeri işletme giderleri : 
İdareye gelir temin edecek lokanta, kantin ve benzeri! yerlerin genel müdürlükçe çalıştırılm 
lerde çalıştırılacak personelin yevmiye ve fazla çalışma, haklan ile kanuni prim ve tazminat 
İSözleşme kanunları gereğince verilecek hak ve sosyal yardımlar, bu işletmelere alınacak bi 
bu yerlerde yapılması gerekli büfe, büvet, sabit tesis ve döşeme demirbaş bedelleri bu ter 

D. H. M. İş Gır Md. Bütçesi (>S. Sayısı : 1484) 
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Bolüm Madde 

18.000 

23.000 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 
16.820 MaJkina ve teçhizat anonimi i 

Sabitleştirilmiş, hareketli veya taşınabilir makina, teçhizat, elektronik muhabere cihazlarının 
mum onarımı, yedek malzeme satmalına ve i'mali ile gümrük, nakliye, sigorta bedelleri 
16.820 nci maddeden ödenir. 
M AKINA, TEÇHİZAT YE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI 

23.512 Talşıt atanları 

Aded 

237 sayılı Kanuna göre alınacak taşıtlar 

Alınacak taşıtın emsi1 Nerede kullanılacağı 

2 iStatilon \\ragon (Tenezzüh şase 1 X 2 ) 
2 Arazi binek (4 kişilik 4 X 4 ) 

Haıva limanı ve meydanlarda 
» ;» »' 

T - CETVELİ 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre mevcut taşıt cetveli 

Sıra No. 

1 
2 

3 

Aded 

1 
22 

21 

Cinsi 

Binek 
» 

» 

Markası 

Chevrolet Station Wagon 
Willys Station Wagon 
5 aded 1962 model 
17 iaded 1953 model 
Willys Üniversal Jeep 
2 adedi 1966 model 
16 adedi 1960 model 
3 adedi 1968 model 

Alındığı tarih 

28 . 8 . 1960 

22 . 11 . 1962 
DHY 1956 

27 . 6 . 1966 
23 . 1 . 1960 

3 . 7 . 1968 

50 000 

19 290 

Merkezde Ge 

Esenboğa 11 
İzmir 2, Erzu 

34 500 Esenboğa 4, 
36 290 71 Elâzığ 2, Ad 
34 500 ^Samsun 1, Si 

D. H. M. İş Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı • 1484) 
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Markası Alındığı tarih Beherinin fiyatı 

Ohevrolet iStation Wagon 
3 adedi 1958 model 
5 adedi 1960 model 
0 adedi 1963 model 
3 adedi 1961 model 
Ford minibüs 1962 
İnter Panel (Metro) 1959 
Paletli kar aracı 
1966 model 

Willys Pick - up 
4 adodi 1958 model 
2 adedi 1953 model 
Chevrolet Pick - up 
5 adedi 1964 model 
1 iadedi 1958 model 
Lnter Pick - up 
1 adedi 1959 model 
1 adedi 1962 model 
2 adedi 1962 model 
2 adedi 1961 model 
Dodge Power - Pick - up 
Dodge Pick - up 
3 adedi 1953 model 
9 adedi 1966 model 

Jeep Pick - up 1969 model. 

Wolks - Wagcn Pick - up 

1 . 2 
24 . 1 1 
16 . 7 
4 . 6 

1959 
1960 
1963 
1966 
1966 

4 . 4 . 1966 
ı y 

14 . 2 . 1966 

i . 11 . 1959 
DHII 1956 

7 . 8 . 1964 
1 . 2 . 1958 

15 . 3 . 1966 
12 . 4 . 1963 
4 . 5 . 1966 
4 . 2 . 1970 

12 . 6 . 1962 
14 . 10 . 1966 

3 . 4 . 1970 

24 . 2 . 1960 

22 194 46 
19 290 Ksenboğa .10 
65 000 

Ksenboğa 2, 
Ksenboğa 2, 
Ksenboğa 2, 

45 518 04 Ksenboğa 1, 
Sivas 1, Elâ 

42 141 81 Ksenboğa 3, 
Erzurum 1, 

40 000 Ksenboğa 1, 
Krzurum 1, 

66 909 41 Sürplas 
34 958 23 

Sürplas Ksen 
1.1 123 Sürplas Ana 

47 000 Sürplas 
47 000 Ksenboğa 4, 

Krzurum 1, Y 
48 000 Yeşilköy 1, E 

yesinde tente 
26 000 Ksenboğa 4, 

I). 11. M. İş On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1-184) 



Sıra No. Aded Cinsi (Markası 

15 8 > 

16 6 Otobüs 

17 2 
18 4 

19 2 > 
20 1 > 
21 4 > 
22 1 Kamyon 
23 13 » 

24 6 » 

25 2 Çekici 
26 1 Ambulans 
27 6 » 

28 2 » 
29 4 » 
30 1 » 

Ford Piek - up 1959 

Mercedes - OBenz. 
4 adedi 1960 model 
2 adedi 1961 model 
Busing 
Ford 
3 adedi 1958 model 
1 adedi 1963 model 
Dodge 
Chevrolet 1969 model 
Magirüs 1959 model 
İnter damperli (1960) 
Ford 
4 adedi 1959 model 
5 adedi 1963 model 
2 adedi 1967 Moris 
2 adedi 1954 KEO 
GıMC 

Fiat (Çeker) 1967 
Mercedes - Benz. 1958 
Wolks - Wıagen 1960 

înter 1962 
Chevrolet 1963 
Dodge 1968 

D. H. M. İş 
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Alındığı tarih Beherinin fiyatı 

4 . 5 . 1966 Esenboğa 3 
Trabzon 2, 

27 . 10 . 1960 100 000 Esenboğa 5 
4 . 1 . 1961 93 926 72 

DHY 1956 Esenboğa 1 

19 . 2 . 1958 106 156 Esenboğa 2 
1963 
1970 Yeşilköy 2, 
1959 Yeşilköy 1, 

10 . 1 . 1964 125 381 25 Esenboğa 4 
5 . 1 . 1962 69 917 85 Esenboğa 1 

1962 - 1966 .(Sürplas) E 
10 . 2 . 1964 64 359 Yeşilköy 1, 
3 . 7 . 1967 Esenboğa 4 
4 . 4 . 1966 Esenboğa 2 
7 . 2 . 1970 20 552 Yeşilköy 2, 

İzmir 1, (iS 
13 . 8 . 1968 155 000 Esenboğa 2 
25 . 2 . 1958 28 679 40 Antalya 1, 
24 . 2 . 1960 33 000 Adana 1, A 

Trabzon 1, 
12 . 4 . 1963 69 917 85 Yeşilköy 2, 
2 . 12 . 1963 79 500 Esenboğa 2 

18 . 12 . 1968 45 000 Erzurum 1, 

.. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1484) 





Toplantı ; 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1971 YILI 
Orman Genel Müdürlüğü Bü 





Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasa 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /399) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1114/8318 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan vıe Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakan 

lunca 30 . 11 . 1970 (tarihimde kararlaştırılan «Ormanı Gremıel Müdıürülügli 1971 yıilı Bü 
ura tasarı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederdim. 
Süleyman Demire 

Başbakan 

Orman G. Md. (Bütçesi ı(S. Bayisi : 1494) 
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Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR BÜTÇE GEREKÇECİ 
Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Aylıklar: 
12.280 İşçi ücretleri : 

Onman Genel Müdürlüğü, ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğünde çalışac 

SOSYAL YARDIMLAR : 
12.310 Aile yardımı : 

'657 sayılı Devlet memurları Kanunu gereğince ödenecek aile yardımı için teklif edilmiştir. 
12.320 Doğum yardımı : 

4598 sayılı Kamunun 5049 sayılı Kanunla değişen 7 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince ç 
lüuen (200) lira ödenmek üzere /teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : J 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince meimur oknıyan e§i ile memurun ölümü halin 
aylık tutarı ödenmek üzere teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değişen 9 ncu maddesi gereğince tedavi ve cenaz 
itibaren ücretli personele de tedavi gideri ödenmekte olduğundan buna göre teklif edilmişt 

12.350 Yakacak yardımı : 
4178 sayılı Kanun gereğince 1500 ve daha yukarı yerlerde sürekli olarak vazife görenlere 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
12.380 ıSosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 

Muhtelif hizmetlerde çalıştırılacak işçilere 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun gereğin 
için teklif edilmiştir. 

12.391 Giyecek yardımı : 
12.392 Yiyecek yardımı : 

Başbakanlık özlük ve yazı işleri müdürlüğüne 27/202-9036 sayılı yazılariyle (1) T. L. ko 
teklif okunmuşltur. Keza yiyecek yardımı için de (1) T.L. sı konulmak suretiyle il m /madde 

Orman G. Md. Bütiçjesi ('S. Sayısı : 0494) 



Bölüm Madde 

12.411 Fazla çalışma ücreti : 
(1) T.L. ödenelk konulmak suretiyle bu ımadde açılmıştır. 

12.430 Konferans ücreti : 
12.441 Ders ücretleri : 
12.442 Orman okulları ve Eğitim Merkezleri ders ücreti : 

Konferans ücrelti, Eğitim Merkezleri ve Tekniker Okullarında verilen ders üereltleri olarak t 
12.571 İş güçlüğü, iş raski ve teminindeki güçlük zammı : 

'657 sayılı Devlelt Memurları Kanunu gereğince bu maddenin açılması için (1) T. L. sı teklif ed 
12.590 636 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat : 
12.600 Ödül 

(1) T.L. konulmıalk suretiyle yeniden açılmıştır. 
12.710 Temsil giderleri : 

özel kanunları gereğince ödenmek üzere teklif edilmiştir. 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 

Maddenin açılması için (1) T.L. teklif edilmiştir. 
12.811 iSürekü görev yolluğu : 

'6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 ncu maddesi gereğince yurt içinde veya yurt dışınd<a bir v 
olunacaklara verilecek yol masrafı, yevmiye ve yer değiştirme masrafı olarak ödenecek yollu 

12.813 Gteçici görev yolluğu : 
Muhtelif hizmetlerin ifası için geçici görevle gönderilecek memurlara il ve ilçe belediye hudultla 
dilerine 6245 sıayılı Kanunun geçici göreve ait esaslar ve umumi hükümler dâhilinde verilmek 
(karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.814 YaJbancı uzmanlarla yardımcıları geçici g'örev yolluğu : 
Muhtelif anlaşmalar ve teknik yardım talepleriyle Genel Müdürlüğümüzün çeşitli konularında 
ve 1971 yılında getirilmesi düşünülen ecnöbi uzman ve yardımcılarının geçici görev yollukları 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince şehir ve kasaJbalann 'belediye hud 
sahası dâhilinde seyyar olarak vazife gören memurlara verilmeklte olan tazminatı ödemek üze 

12.821 Müfettişler geçici gfirev yolluğu: 
Orman Genel Müdürlüğü kuruluşlarının ve faaliyetlerinin mahallinde kontrol ve tetkikini yap 
tişlerin yol masraf ve yevmiyeleri öden'mek üzere teklif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 
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12.832 Kongre ve konferans yollukları : 
12.834 Kurs yolluğu : 

Konferans mahiyetindeki eğitime iştirak ettirilecek teknik ve yardımcı elemanların yollukl 
yollukları ve kurs mahiyetindeki eğitime işıtirak eJtltirilecek teknik personelin yoUuıklariını 
eğitimine taşradan katılacak 10 teknik personelin bir yıllık ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

12.841 Tedavi yolluğu : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değişen 9 ncu maddesi gereğince verilecek tedavi 
kümleri dâhilinde tedaviye gönderilecek personele yol masrafı ödenmek üzere teklif olunm 

12.853 Yurt dışı geçâci görev yolluğu : 
Genel Müdürlüğümüz görev saha^mıa giren konular üzerinde Orman Genel Müdürlüğü ile Ağ 
Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sai'ayi Genel Müdürlüğü, Orman Köylerinin Kalkındırıknası G 
bancı memleketlere gönderilecek teknik elemanlar için ödenek teklif edilmiştir. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımceları geçici görev yolluğu : 
Muhtelif anlaşmalarla 1971 yılında yurdumuza getirilecek yalbanıcı uzınan ve yardımcıların 
ödenmek üzere teklM edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Üyesi bulunduğumuz milletlerarası teşekküller ile ikili anlaşmalarla sağlanan kurslardan y 
lıkta ileri gelişmiş memleketler seviyesine çıkarılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü, 
Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü ile Orman köylerindin kalkınd 
'Ci memleketlere gönderilecek elemanların gidiş ve dönüş masraflarını karşılamak üzere tekl 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Teşkilâtına katılma payı uluslararası diğer teşe 
rdı kongre ve konferanslara bu; ^bütçemizin kapsamı içerisine alınmış kurumların elemanl 
ızaruri masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.000 »YÖNElTlM GİDERLERİ 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

<1'971 yılında Devlet Malzeme Of&inden alınacak kırtasiye için teklif edilmiştir. 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 

Genel Müdürlüğümüz ve yeniden kurulan 3 Genel Müdürlüğün H9'7fr yılı ihtiyacı için satı 
ler için teklif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 



Bölüm Madde 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü Orman Ürünler 
Kalkındırılması Genel Müdürlüğünün T971 yılında satmalmacalk döşeme ve demirbaş ile mev 
şılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Genel Kuruluşlarımızın hizmetlerine mahsus yayınlar ile abone bastırma, çoğaltma ve ciltleme 
me haklarının satın alma ve kiralama ücretleri bunlara ilişkin diğer giderler için ödenek teklif e 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Satın alınacak odun kömür bedellerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Merkez teşkilâtında çalışan çeşitli hizmetlilere elbise, palto ve ayakkabı satın almak üzere te 

13.190 Diğer alım ve giderleri : 
Yukarıdaki maddelerden karşrlanamıyan veya bütçede tertibi bulunnııyan genel yönetimle ilg 
lerine ait masrafların karşılanabilmesi için ödenek teklif edilmiştir. 

13.210,13.290 Genel yönetimle ilgili giderler : 
Dört Genel Müdürlüğün terfcos ve içme suyu, temizlik ve aydınlatma ve genel yönetimle ilgili d 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Merkezde çalışan memur ve hizmetlilerin daire doktoru tarafından yapılan muayene ve tedavil 
mubayaası için teklif edilmiştir. 

13.410,13.440 Ulaştırma giderleri : 
Yeniden kurulan Genel Müdürlüklerle beraber dörde çıkarılan genel müdürlükle rin posta - telg 
da satınalınacak mulhabere araçlarının masraflarına karşılık olarak teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Dört Genel Müdürlüğün makam araJbaları ile diğer hizmet arabalarının yıllık işletme ve onarm 
teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : 
Üç Genel Müdürlük ve diğer bâzı teşkilâtın ikâmeti için kiralanan binaların '1W1\1 yılı icar bedel 
Caddesi 160 000, Konur Sokak 150 O00, Köyişleri Bakanlığı 50 000, 

14,000 HİZMET GlDERDEEıî 
14.110,14.130 Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri : 

Genel Müdürlük binalarının yangından korunmaları ile araç ve gereçleri alınması için yapılaca 
lif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 
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14.341,14.342 Güvenlik giderleri : 
3326 sayılı Kanunun 3 ncü m'addesi ile 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 'tüzüğün 1 
masraflara karşılık tekdiri: edilmiştir. 

14.430,14.441,14.442 Malî hizmetlerle ilgili giderler : 
Merkezden 26 mes'ul muhasipliğin ihtiyacı için Bakanlar vasıtasiyle gönderilen nakit için 
lan idare binaları ile hizmet evlerinin her çeşit vergi ve harçlarını karşılamak üzere teklif e 

14.510,14.520,14.530,14.540,14.550 Eğitim ve araştırma giderleri : 
1971 yılında açılacak kursların gerektirdiği giderler için teklif edilmiştir. 

14.881 Büro giderleri : 
14.882 Ulaştırma giderleri : 
14.883 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
14.884 Kira bedeli : 
14.885 Giyim - Kuşam alım ve giderleri : 
14.886 Malzeme alım ve giderleri : 
14.888 İşçi eğitim kampları giderleri : 
14.889 (Diğer alım ve giderleri : 

Orman Genel Müdürlüğü orman kurujmları hizmetleriyle ilgili olarak büro, ulaştırma, taşıt 
ıdiğer alımlarla ilgili olarak bir yıllık ihtiyaç için teklif edilmiştir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.251 Büro giderleri : 
15.252 Ulaştırma giderleri : 
15.253 Taşıt İşletme ve onarma giderleri : 
15.255 Giyim - 'kuşam alım ve giderleri : 
15.256 Malzeme alım ve (giderleri : 
15.257 G-iyecek alım Ve giderleri : 
15.259 Diğer alım ve giderler : 

Orman tekniker ve muhafaza okullarının 1971 yılı içindeki faaliyetlerinin gerektirdiği gid 
tir. 

15.781 Büro giderleri : 
15.782 Ulaştırma giderleri : 
15.783 Taşıt işletene ve onarma giderleri: 
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Bölüm Madde 
— 9 — 

15.784 Kira bedeli : 
15.785 Oiyiim - Kuşam alım ve giderleri: 
15.788 Malzeme alım ve giderleri : 
15.787 Yiyecek almı ve giderleri : 
15.789 Diğer alım ve giderleri : 

Orman Genel Müdürlüğü kurumlarının 1971 yılı içerisindeki faaliyetlerinin temini bakımından 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 

16.370 iç fuar ve sergiler giderleri : 
16.430 Uzman, memur, öğretmen ve öğrenci mübadelesi : 

İç fuar ve sergilere katılma payları ile Milletlerarası gene Ormancı mübadelemi, staj öğrenci 
yurdumuza gelecek uzman, memur, öğretmen ve öğrenci için sarfı icabeden masrafların karşıla 

16.711 Makam temsil giderleri : 
16.712 Grörevsel temsil giderleri : 
16.720 Ağırlama, giderleri : 

Hususi Kanımlariyle verilen makam temsil giderleri ile makam sahibinin taktiri esas olmak su 
türlü giderler için teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Merkez ve taşra kuruluşlarımız a ait binaların 1971 yılı içinde bakım ve onarının, m gerektirdiğ 

18.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Ormancılık faaliyetlerinde kullanılan makina ve teçhizatın onarımı için teklif edilmiştir. 

16.840 Bakım ve idame giderleri : 
1971 yılı içinde bakım ve idame giderlerinin geretkirdiği masraflar için teklif edilmiştir. 

I - Sermaye teşkili : 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARİ VE SERMAYE TEŞKİLLERİ : 
DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER : 

31.410 Döner sermaye i: 
1971 malî yılı içinde Döner Sermayelere ödeme yapılması düşünülmediğinden bu madde için ö 
çen yıllarda da bu tertipten ödeme yapılmamıştır.) 
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32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATIN ALMALAR KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR BED 
32.151 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğince kamulaştırma 'bedeli : 
32.152 Fidanlık vıe ağaçlandırmalar için kamulaştırma : 
32.153 F. A. O. yardımı lile Kavakçılık Enstitüsü için kamulaştırma bedel : 
32.154 Bina yapımı için arsa alımı : 

Ankara İşletmesline aidolup Fidanlık Müdürlüğünce kullanılan arsanın katma bütçeye de 
Millî Park Müdürlüğünce kullanılan 2 aded binanın katma bütçeye devri, 1971 yılında p 
arsanın satmalmması maksadiyle Kadirli, Sivas, Merkez, Keşan, Konya Ereğlisi için toklif 
II - Transferler : 

34.000 (MALÎ TRANSFERLER) BAĞİMSİZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDEMELER : 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Pordüktivite merkezine ödene .ek aidat 

1970 yılının aynısı toklif edilmiştir. 
FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER : 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil savunma fonu : 
Bütçemizin 1971 yılında tekabül ettiği ödenek miktarına ölçülü nisbette teklif (•.dikiliştir. 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu : 
Bu aidat geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Mevcut anlaşmalara göre idaremizin kurum ve derneklere katılma payı olarak teklif edi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER : 

35.210 % 1 ek karşılıklar : 
35.220 Emekli ikramiyesi : 
35.230 Sandık Yönetim (giderleri : 
35.240 Diğer ödemeler : 

Em ekli Sandığı Kanunu gereğince yapıln bu ödemeler dolayısiyle teklif edilmiştir. 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BENZERİ ÖDEMELER : 
35.310 Emekli, Dul ve yetim aylıkları : 

Kurumlumuzdan aylık alan emekli, dul ve yetim aylıkları için teklif edilmiştir. 
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DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDI 
35.710 Ormam Genel Müdürlüğü (Memur ve müstahdemleri öğle yemeklerine yardımda bulunmak ü 

(1) Tl. 'teklif edilmiştir. 
35.730 6964 sayılı Kanuna göre Ziraat Odaları Birliğine yardım : 

Kurumlumuzun ödeme mükellefiyıeti olmadığından bu madde için ödenek teklif edilmemiştir. 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 

36.310 Kamu iktisadi teşeıbbüslerine geçen yıllar borçları : 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 

Kurumumuzun kamu iktisadi teşebbüslerine ve şahıslara olan borçlarının ödenmesi için bu m 
36.400 ilâma (bağlı borçlar : 

Bu madde için yıl içinde alınan ilâmlara müsteniden Maliye Bakanlığınca geukl'i ödeneğin 
aynısı teklif edilmiştir. 

36.600 G-eriverilecelk paralar : 
Oeçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 
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Rapor 

Bütçe Karma IKomisyıonu Başkanlığına 

Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı katına bütçe tasarısı, raportör olarak tara 
kındaki açıklamalar aşağıdadır. Bilgilerinize arz olunur. 

BÖLÜM - 1 
Hıiamıettin nliMiği we yıeoıine getirme şekli : 
Onman Genel Müdürlüğü Tarım Bakanlığına 'bağlı olarak 1937 yılında 3204 sayılı Teşkilât Kanunu ile 
Memleket orman varlığını korumak, ormanları devamlılık prensibine göre işletme!:, imar etmek, yeniden 

mini artırmak görevi ile görevlendirilmiştir. 
Bilindiği gibi orman varlığımızın korunması, işletilmesi, imar ve ıslah 'edilerek veriminin, artır ılması ve 

daha süratle ve ıdaiha iyi 'bir şekilde yapılması gayesiyle Başbakanlığın 7 . 8 . 1969 gün ve 1/19-7701 s 
aynı gün ve 4/726 sayılı onayı ile Orman Bakanlığı kurulmuş; Orman Genel Müdürlüğü de 49 51 sayılı K 
Bakanlığına bağlanmıştır. 

Orman Bakanlığı, ormancılık hizmetleri içinde birbirinden ayrı karakter gösteren hizmetleri hizmet grup 
yılında ormanların imar ve ıslahı ile Türkiye çapında büyük ağaçlamalar yapmak ve erozyonu kontrol altı 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü; 1970 yılında da orman ürünlerini işlemek, kıymetlend 
faydalanmayı gerçekleştirmek görevi ile görevlendirilmiş Orman Ürünleri Sauayii Genel Müdürlüğünü; orm 
lardan kalkındırarak ormanları korumak, orman köylülerinin hayat standartlarını yükselterek -orman - ha 
dengeyi düzeltmek amaciyle Orman Köyleri Kalkındırma Genel Müdürlüğünü kurarak hizmete sokmuştur. 

Orman Bakanlığı ile bu bakanlığa bağlı olarak Orman Genel Müdüıiüğünlen başka yeni olarak kurulan 
maları balen devanı etmekte jiup teşkilât kanunlarının yakında Yüce Meclislere getirileceği memnuniyetle 

Ancak. Orman Bakanlığına bağlanan Orman Genel Müdürlüğü halen yürürlükteki 3204 sayılı Teşkilât 
korunması, devamlılık prensibine uygun olarak rasyonel bir şekilde işletilmesi ile, ormanları imar ederek 
metlerine devam etmektedir. Ve buna bağlı olarak ormancılık hizmetleri de genel bütçe, katma 'bütçe ve d 
neklerle yürütülmektedir. 

BÖLÜM - II 
Hilzınueıtin gelişmesi : 
3204 sayılı Teşkilât Kanununun kabul edildiği 1937 yılından bu yana Orman Genel Müdürlüğü ormancılık 

mik bünyesindeki gelişmelere uygun olarak yürütmüş olup devamlı bir gelişme göstermiştir. Bu gelişmeler a 
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1. Katma bütçe Ihizmetleriııdeki (gelişme : 

1. Bütçe ödeneklerinde görülen gelişme tablo (1) de görülmektedir. 

Sor. Toş. ve, 
Yatırımlar Cari iharca.nia Tr. harcama 1050/55 

Yıllar 

1937 
1950 
,1960 
1961 
1962 
1963 
1967 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

(A/2) 

6.270.195 
10.326.144 
27.207.368 
43.350.595 
42.499.585 
47.722.540 
46.052.100 
46.013.604 
65.530.000 
66.065.000 
53.869.000 
44.490.000 

(A/l) 

48.916.755 
67.626.132 
59.388,819 
67.439.097 
66.020.465 
66.102.935 
77.652.747 
83.984.508 

101.901.643 
109.999.385 
109.014.500 
108.725.798 

(A/3) 

5.367.725 
3,646.286 
3.797.182 
4.353.673 
11.769.719 
4.0.62.194 
3.604.162 
5.441.957 

ig-eneğince 

3.616.533 
3.437.817 
1.500.283-
1.237.693 
548.746 
644.131 
81.455 
25J621 

Toplam 

8.190.508 
13.406.572 
55.186.950 
77.952.276 
90.212.720 

114.227.509 
115.388.328 
ill8.109.454 
128.048.775 
134.995.916 
185.281.015 
180.152.200 
166.489.662 
ıl58.657.755 

2. Ormanların ısınırlandırılması çalışmaları : 

Orımanlarımızı koruyabilmeJk, herşeyden önce nerenin onman, nerenin orman olmadığını bilmeyi gerektirir. 
düzenlenmesi buma bağlıdır. Bu nedenle orman sınırlandırma hizimietleri Orman Genel Müdürlüğünün kurulduğ 
olan teknik hizımeıtlerden biridir. 1965 yılından beri orman sınırlandırma çalışmalarında hava fotoğraflarından 
deki orman sınırlandırma hizmetlerindeki gelişme aşağıdaki tabloda görülmektedir : 
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Orman sınırlandırma çalışmaları : 

Komisyon Sınırlandırılan saha 
Yıllar adedi Yersel Ibtoıgııametrik (Ha.) 

1938 -
19515 -
1958 
1959 -
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1954 
• 1957 

1961 
1 

1 
1 
4 
11 
16 
20 
24 
27 
'25 
27 

1 

1 
1 
4 
4 
6 
7 
8 
8 
7 
6 

7 
10 
13 
16 
19 
18 
22 

3.857.702 

150 

2.084 
4.762 
37.350 

200.358 
345.768 
212.153 
321.915 
426.869 
361.167 
400.000 Pmo 

3. Orman yanıgınlaori(yle saıvıaş : 

Orman yangınlarımın basılıca nedenleri arasında tarla açmiacılığı ve kalsit unsuru gibi sebepler sayılabilir 
nı değiştirmıelk, köye yeni yan gelirler sağlayıcı çabalarla köylüye geçimini sağlayacak yeni iş imkânları ya 
yeni ve ayrı bir çalışmaya girişilmiştir. Ancak yangınların dikkaıts'iızüıife ve ihmal gibi diğer nedenlerden ötü 
vermeden önliyebilmek için bütün Orman Başmüdürlükleri Ankara merkelzine telsiz şebekesi ile bağlanmış 
yangın söndürme ekipleri kurulmuş, bütün yurt oınmanlarımda çıkacak yangımdan zamanında haber venmel 
kulübeleri inşa edilmiştir. 
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Yıllar itibariyle çıkan orman yangınları ve sebeboldukları zararlar aşağıdaki tablo (3) te gösterilmiştir. 

Yanan servet miktarı 

Yıllar 

1937 - 1949 
1950 - 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

sahası (Ha.) 

1671.065 
332.721 

8.559 
9.127 

10.059 
5.178 
13.348 
3.945 
6.664 
8.441 
7.540 

16.364 
14.904 

adedi 

9.204 
8.613 
504 
620 
717 
455 
768 
415 
433 
473 
387 
714 
727 

M3 

15.956.616 
2.811.127 
16İJ699 
'51.299 
184.190 
60.724 

171.979 
45.817 
77.373 
95.562 
192.926 
201.341 

Kenltal 

23.883.738 
11.103,299 

380.659 
289,366 
344.913 
131.265 
345.473 
150.678 
142.486 
235.717 
138.459 
880.780 

4. Orman (toprak muhafaza fve imera ıslaJhı çalışmaları : 

Toprak muhafaza ve mera ıslahı çalışmaları 1955 yılında başlamıştır. Ağaçlandırma ve Erozyon Konltrol G 
ile toprak ve suyun tabiat içindeki tabiî dengesi bozulmuş olan yukarı yağış havzalarında ve ormanlık arazilerde 
rol çalışmaları yapmak, mera ve yaylakları ıslah etmek, Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğümü 
Ormancılığın birbirinden farklı hizmet gruplarına ıgöre hizmetin sıoirumluluğunuln ayrı örgütlere verilmlesi ile hiz 
tesirli görülmesi olanağı yaratılmış olmaktadır. 
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1955 - 1971 yılları arasında yapılan toprak muhafaza ve mera ıslahı çalışmaları aşağıdaki tablo (4) te gö 

Toprak (muhafaza Mera ıslahı 
Yıllar Ha. Ha, 

1955 - 195S 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

ı 2.60:2 
887 

3.908 
4.402; 
(6.362 
7.629 
10,631 
19.951 
5.313 
4.454 
4.155 
5.350 
3.550 

5. Orman lamenajman çalışmaları : 

Onman amenajman çalışmaları ormanlarımızın .gtere'k saha ve gerekse servet yönünden envanterini tamaml 
mek, orman işletmelerinin zaman ve mekân bakımından plânlanmasını yapmak üzere girişilen faaliyetlerdir. 
den beri hava fotoğraflarından faydalanılarak yapılmakta olduğundan çalışmalar önceki devreye nazaran ço 

628,7 
73,4 

182,5 
238,1 
559,0 
797,5 

1.527,6 
1.857,0 
2.258,0 
2.058,0 
1.383,0 
2.006,0 
1.045,0 Program 
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Yıllar itibariyle amenajman çalışmalarını gösteren tablo aşağıdadır : 

Ameneje edilen orman 
Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

(Ha.) 

683.406 
1.532.836 
1.571.795 
1.717.445 
1.295.168 
1.479.742 
1.872.516 
2.000.000 
2.500.000 

Program 
Program 

6. Millî parklar <ve talbiatı konuna sahaları çalışmaları : 

1957 yılından beri yurt ormanlarının tabiî güzelliklerinden balkın faydalanmasını sağlamak üzere Orman G 
tabiatı korama sahaları üzerinde çalışmaktadır. Gerek dağ turizmini geliştirmek ve gerekse dinlenme yerleri 
hizmet etmek yanında orman ve tabiat sevgisini yaymak üzere yapılan bu çalışmalar sonunda aşağıdaki millî 

İller Millî parkların adı 

Ankara 
Bursa 
Balıkesir 
Yozgat 
Adana 
Bolu 
Aydın 
Manisa 

Soğuksu 
Uludağ 
Manyas - Kuşcenneti 
Yozgat çamlığı millî parkı 
İvaratep'e - Aslantaş 
Yedigöller 
Kuşadası - Samisun dağı (Dilek yarım 
Sipil dağı 
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Kuruluş halinde olanlar 

İller Milî parikfljariînı »adı 

Tunceli Munzur vâdM 
İsparta Kovada köyü 
Antalya Tenmesuıs 
Ankara Beyram ormanı tabiatı koruma saha 
Antalya Beş'konak taibiatı koruma sahası 
Samisun Bafra Oamgölü tabiatı korumıa saha 

7. Tekriilk araşitırana (hiameltilera : 

Orfmancılık konusunda bilimsel ve teknik araştırmalar yaparak memleket ormanlarının gelişmesine bilim 
mak amaeiylo 1951 yılında Bolu'da kurulan Orman Araştırma İstasyonu 1955 te Ankaraya alınarak Ormanc 
rtmiştir. Zamanla gelişen araştırma hizmetlerini karşılamak üzere Antalya'da Güneydoğu Anadolu, Trabzon' 
radeniz, Erzurum'da Doğu Anadolu Ormancılık Araştırına istasyonları kurulmuştur. 

'Memlekette kavakçılığın geliştirilmesi, yerli ve yabancı kavak türleri üzerinde araştırmalar sapmak için 
Enstitüsü de yurdun çeşitli bölgelerinde kurduğu istasyonlarla faaliyetini genişletmiştir. 

Daha çok uygulamalı ve memleket ormancılık sorunları üzerinde araştırma yapan bu kuruluşlar çalışmal 
yayınlamakta ve çıkardıkları dergilerle teknik ve 'bilimsel konularda meslektaşlarına ışık tutmakladırlar. 

8. Onman teöylednÜ kaUkındırma çalışmaları : 

Orman - halk ilişkilerini düzenlemek, orman korumasını kanunlarla konan yasaklarla değil orman köyler 
çözüm getirmekle yapmak üzere Orman Bakanlığı bünyesinde Orman Köyleri Kalkındırma Genel .Müdürlüğü 

Bu genel müdürlüğün hizmete girmesi ile 6831 sayılı Orman Kanununda bâzı değişiklikler yapılması için 
ş ah a de olunmuştur. 

a) Orman - halk ilişkisinde çeşitli ihtilâfları:; doğmasına yol açan ve orman rejiminde; olduğu hailde ta 
gibi kültür arazileri şekline veya köy, kasaba şehir gibi yerleşme yerlerine dönüşmüş olan veya otlak ve y 
yasamızın değiştirilen 131 nci maddesi 5 nci fıkrası ruhuna da uygun olarak bu yerlerin orman rejimi dışına ç 
nununa ek 6 nci madde hazırlanmış ve hazırlanan kanun tasarısının Yüce Meclislere intikal ettirilmiş olduğu 

\b) Orman köylerinin ekonomik ve sosyal gelişmelerini gerçekleştirmek amaciyJe 6831 sayılı Orman 'Kan 
bu madde ile öze] bir fon tesis edilmesinin gerektiği üzerinde durularak bu yolda çalışmaların yapıldığı anlaş 
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c) Orman köylülerine yapılacak tuğla, kiremit ve kireç gibi yapı malzemeleri yardım ve ihtiyaçları için 683 
maddesi ile ayrılmış bulunan 2 milyon Tl. fonun 10 milyon Tl, na çıkarılması için çalışmaların yapıldığı görülm 

id) Devlet Orman işletmeleri döner sermayesi yönetmeliğinin 42 nei maddesi ile orman köylülerine sağlana 
araçları temin etmek ve linyit ocağı işletmek üzere teşkil edilmiş bulunan 20 milyon Tl. lık fon 75 milyon Tl. 
meliğin adı geçen maddesinde değişiklik yapılmakta, ve bu husustaki çalışmalar devam etmektedir. 

e) Ormancılık hizmetlerinde orman işçisi olarak çalışanların Sosyal Sigorta Kanunu kapsamına alınması 
maya varılmış olduğu memnuniyetle tesbit olunmuştur. 

9. Eğitim (hlizmıettlıeri : 
Bir hizmetin gayesine uygun olarak görülebilmesi hizmete ohil elemanların yetiştirilmiş olmasına bağlıdır 

cılık bilini ve tekniğinde yetişmiş elemanları gerektiren bir hizmet dalıdır. Ormancılık konusund 
o'o man yetiştiren kuruluş İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesidir. Orman G-enel Müdürlüğü kendi bütç 
y~> talebelere burs yenmektedir. 

Ormancılık hizmetlerinin orta dereceli teknik elaman ihtiyacı için Düzce ve Trabzon'da Tekniker okulları 
Muğla, ve Araç'ta Orman Muhafaza Memuru okulları ile Bolu'da Orman Bakım Memurluğu, Eskişehir'de Fidancılı 

II. - Döner sermaye hizmetlerindeki gelişmeler : 

Yıllar itibariyle döner sermaye bütçesinin gelişmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir . 

Toplam gelir Toplam harcama 
Yılı Tl. Tl. 

1965 
1960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1 
1 
1 
1 

828 169 694 
864 868! 783 
967 828 820 
091 751} 027 
295 682 676 
422 433 608 
790 601 290 

1 
1 
X 

726 236 584 
803 177 918 
862 240 527 
973s 979 250 
113 968 060 
182 841 111 
518 196 248 

Fiilî so n 
» » 
» » 
•» » 
» » 
Bütçe 
Tahmin 

1971 bütçe tahmininin (328 800 000) lirası yatırım harcamalarına, (1 189 396 248) lirası da cari harcamalara 
risinde istihsal, imalât, nakliyat ve orman bakım masrafları dâhil bulunmaktadır. 
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1. — üretimeki gelişme : 

fırlar 

1937 
1945 
1950 
1 955 
1960 
1965 
!9(î() 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Kulanılaeak 

bin W 

25 
953 
703 

1 310 
1 899 
3 636 
3 569 
3 788 
4 069 
4 506 
5 175 
5 771 

Ya': . .:k 
bin 

Kental 

14 
24 573 
36 798 
46 447 
61 213 
62 100 
63 985 
64 907 
71 677 
71 344 
70 655 
70 896 

Program 
Program 

Yııkardaki tablonun tetkikinden son yıllar da üretimde büyük oranda artış sağlanmış olduğu görülm 

1971 yılı programına göre üretimin odun kullanma yerlerine göre dağılışı şöyledir : 

1971 programı 
1970 devirleri ile birlikte 

Tomruk 4 ,670 344 M;! 

Maden direği 557 606 
Tel direği 127 451 
Sanayi odunu 410 023 

Toplara. 5 771 424 Ms 
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1971 yılı içinde ikincil orman ürünleri üretimi 
1971 Programı 

Reçine 
Sığla 
Çıra 
Şimşir 
Sırık - çubuk 
Buhur 
Defne yaprağı 

7 050 Ton 
55 500 Kg. 
49 500 Kental 

1 250 Kental 
12 957 Eter 

9 000 Kg. 
632 000 Kg. 

olarak plânlanmış bulunımaktadır. 
2. — Orman yollan yapımı : 
Orman yolları yapımı hem orman ürünleri nakliyatını sağlamak, hem de orman köylerine ulaşım imkânlarını 

tir. 
Yıllar itibariyle yapılan orman yolları aşağıdadır. 

Yeni 
yapılan 

yol 
Yıllar (Km.) 

1.938 -1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

19 286 
2 703 
2 117 
3 093 
4 167 
4 498 
4 001 
3 712 
3 645 
3 361 
3 170 
3 200 
3 250 

Program 
Program 
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Ayrıca her sene önceki senelerde yapılmış olan orman yollarının bakım ve tamiri yapılmaktadır. 1971 
Km. üst yapı bakımı,, ve 450 metre köprü yapılması programlaştırılmıştır. 

3. — Ağaçlandırma çalışmaları : 

Geçmiş yıllara ait orman ağaçlandırma çalışmaları aşağıdadır : 

Yıllar 

1938-1959 
1960 
1961 
1962 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Ağaçlama sahası (Ha) 

82 239 
12 488 
10 806 
15 477 

30 965 
30 498 
39 587 
255 558 
24 205 
22 157 
19 072 
25 485 
32 420 

121 01 

Program 
Program 

Katma bütçe ile yapılan ağaçlandırmalar da y ırk ardaki rakamlara dâhildir. 
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1971 yılı ağaçlandırma çalışmaları çeşitler itibariyle 

Okaliptüs ağaçlaması (Kâğıt için) 

Orman içi ağaçlama 

Hızlı gelişen tür ağaçlaması 

Kavak ağaçlaması 

Okaliptüs ağaçlaması 

Orman dışı ağaçlama 

aşağıda gösterilmiştir 
;ıt için) 

;ı 

Toplam 

1 080 
1 190 

28 500 
75 000 
2 500 
6 700 

140 
2 159 

70 
2 530 
130 

2 400 

32 420 
89 979 

Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 

Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 

Ha. 
Ha. 

Yeni ağaçlama 
Bakım 
Yeni ağaçlama 
Bakım 
Yeni ağaçlama 
Bakım 

Yeni ağaçlama 
Bakım 
Yeni ağaçlama 
Bakım 
Yeni ağaçlama 
Bakım 

Yeni ağaçlama 
Bakım 

1971 yılında 32 420 Ha. Yeni ağaçlandırma ve 89 979 Ha, Bakım çalışmaları yapılacaktır 
Ağaçlandırma faaliyetleri için gerekli fidanların temini için. yapılan çalışmalar seneler itib 

şöyledir : 
Fidanlık Fidanlık sahası Kapasite 

Yılı Aded Hektar Aded 

1950 
1955 
1960 
1965 
1968 
1969 
1970 
1971 

16 
20 
35 
91 
135 
140 
144 
144 

837 
862 

1 200 
2 210 
2 413 
2 518 
2 557 
2 557 

85 900 000 
106 200 000 
162 210 000 
354 958 000 
419 340 000 
432 156 000 
442 836 000 
442 836 000 
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4 — Ormanların imar ve balom çalışmaları 

18 273 193 Ha. olan orman sahamızın % 60 ı, yani 11 079 115 Ha. bozuktur. Bozuk ormanlarımızın imar 
on önemli kısmını teşkil etmektedir. 1962 yılında başlıyan imar ve ıslah çalışmaları seneler itibariyle gittikç 
ya ulaşmıştır. İmar ve ıslah çalışmalarının seyri aşağıdaki tablodadır : 

Yılı 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

İmar ve ıslah edi 

27 955 
38 535 
89 311 
84 305 
78 413 
92 088 
97 757 
130 921 
94 328 

len saha (Ha.) 

(Program) 
(Program) 

1971 yılı imar ve ıslah programının 25 139 Ha, gençleştirme, 69 189 Ha, balkım çalışmalarıdır. 

5 — Orman ürünleri işleme sanayii : 
Orman ürünleri işlemek, kıymetlendirmek ve bu ürünlerin faydalılık oranlarını artırmak için çaba sarf 

genel hatları ile bıçkı sanayii karakterinde bulun makta idi. Orman sanayiimizi geliştirmek gerek iç ve gerek 
mek gaye olunca bıçkı sanayii karakterinde olan sanayiimizi entegre düzene oturtmak ekonomikliğini sağlam 
gerek kapasite ve gerekse yapısı yönünden yenilemelere gitmek zorunluğu duyulmuştur. İşte halen 
yılı ilk aylarında faaliyete geçecek Bartın kereste fabrikasının ilâvesi ile 1971 de 16 fabrika faaliyette olaca 

Ayrıca inşaat halindeki Demirköy, Artvin Lif Levha fabrikaları ile Plânlamaca inşaatına geçilmesi ö 
programa alman Ayancık ve Bolu Yonga Levha Fabrikası ile Veziriköprü'de Lışaatı tasarlanan fabrika ile 
nına kavuşmuş bulunacaktır. 
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Yıllara göre faal olan kereste fabrikalarımızda işlenen orman ürünleri ile elde edilen .mamuller ve randımanı 

İşlenen gayri- Elde edilen Randıman 
Yılı mamul (M3) mamul (M3) % 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

6. İhracat konusu : 
Türkiye Akdeniz memleketleri içinde özellikle Orta - Doğu'd a orman potansiyeli bakımından oldukça zengin 

memlekettir. Yurt ihtiyacını karşıladıktan sonra artan orman ürünlerini ihracetmek hem döviz gelirini artırma 
ormanların imar ve ıslahını sağlamak için gerekli alet ve makinalan satmalmak ve ormancılık için gerekli yatırım 
yaratacaktır. 

Ancak, orman ürünlerimizin iç fiyatları dünya ihraç fiyatlarına nazaran yüksek olduğundan serbest piyasad 
ler çekilmek'tedir. Bâzı ağaç türlerinde (sedir tomruğu, kayın kerestesi) 1968 e kadar olan devrede ufak partile 
14 . '7 . 1969 gün ve 6/1:206,2 sayılı Kararname ile orman ürünleri ihracatına vergi iadesi kabul edildikten sonra 

249 389 
205 424 
290 494 
270 029 
272 038 
312 422 
348 211 
343 093 
311 385 
349 379 
379 270 
445 50O 

129 953 
104 627 
161 796 
151 116 
151 540 
180 060 
201 783 
194 652 
181 955 
195 456 
'224 486 
255 814 

52,10 
50,93 
55,69 
55,96 
55,70 
57,63 
57,95 
56,73 
58,43 
55,94 
59,19 
57,64 

(Program) 
(Program) 
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Ili9i6l9 ve 1970 ihracat programı /ve gerçekleşen miktarları aşağıdadır : 

1969 ihracat programı 

Muhtelif tomruk 217 000 M3. 
Fabrika malı kereste 74 500 M3. 

Gerçekleşen 

6 080 M3 

20ı 700 M3 

11970 ihracat programı ı(M3) Gerçekleşen 

Tomruk Kereste 'Tomruk 

Karaçam 

Ki'zilçam 
Gö'knar - Ladin 
Meşe 
Sedir 
•Kayın 

Toplam 
Travers 

aıo ooo 

30 000 
48 600 
31 000 
111 000 

320 500 

05 000 

25 000 

45 000 

95 000 
20 000 

•33 725 

100 
66 478 
'24 921 

7 3U5 

H32 439 

O. B. 
Meşe 
ÖS. 

Akreditif Ibekliyen 

l'97vl ihracat programı 
Cinsi Tomruk (M3) Kereste (M3) 

Canı 
(köknar 
'Meşe 
(Sedir 
Kavak 
Kayın 

- Ladin 

Toplam 
Demiryolu travers 

100 OOO 
100 000 

30 OOO 
U5 OOO 
115 000 

!260 000 

18 000 
45 OOO 

2 500 

62 000 

İİ27 600 
25 000 
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Onman ürünleri ihracatı genellikle Yunanistan, italya, israil, Ürdün, Kıbrıs'a yapılmaktadır. Orman ürünler 
mesi, orman ürünleri sıanayiinin gelişmesine ve fiyatların dış piyasa fiyatlarına indirilmesine bağlıdır. Bu da san 
mandan fabrikayla mal akışını sağlıyarak gerçekleştirilebilecektir. 

BÖLÜM - m 

Yatırımlar 

Katma bütçe ve döner sermaye yatırımlarının miktar ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmi 

1. Katma bütçe yatırımları : 

Yılı 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Program 
(B: in Tl.) 

37 737 
53 192 
55 124 
59 824 
51 835 
58 523 
65 530 
İ66.065 
53 869 
44 490 

Gerçekleşen 
miktar 

(Bin Tl.) 

27 207 
43 351 
42 500 
47 722 
46 052 
46 014 
46 732 
50 312 

Gerçekleşme 
nisbeti 

% 

72 
81 
77 
80 
89 
79 
74 
93 

Program 
Program 
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2. Döner sermaye yatırımları 

Yılı 

1963 
1964 
i 965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Program 
(Bin Tl.) 

183 234 
157 410 
198 851 
204 003 
250 000 
284 891 
307 269 
306 517 
328 8Ö0 

Gerçekleşen 
miktar 

(Bin Tl.) 

143 479 
178 994 
189 255 
209 388 
216 310 
240 943 
281 493 

— 
—. 

Gerçekleşme 
nisbeti 
% 

78,30 
113,71 
95,17 

102,64 
86,52 
84,57 
91,6! 
— 
— 

BÖLÜM — IV 
Sermaye teşkili ve transfer 'harcamaları : 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları olarak 1970 yılında konulan (3 604 162) lira ödeneğe karşılık 1971 
konulmuştur. 

BÖLÜM — V 
1971 bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler : 

Yılı (A/ l ) (A/2) (A/3) Toplam TL. 

1968 
1969 
1970 
1971 

87 428 439 
115 174 385 
109 014 500 
108 725 798 

48 732 981 
66 065 000 
53 869 000 
44 490 000 

8 830 126 144 991 546 Kati h 
4 162 194 185 401 579 Ek öde 
3 604 162 166 489 662 Bütçe 
5 441 957 158 657 755 Bütçe 

1. Yukar'daJki tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 19 
1970 yılma nazaran (A/ l ) cari harcamalarında (288 702) lira (A/2) yatırım harcamalarında (9 379 000) T 
ve transfer harcamalarında (837 795) liralık bir artıma görülmektedir. Yatırım, harcamalarında görünen aza 
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yatınım' harcamaları içıinde olan yevmiyeli teknik personel ücretlerinin 1971 yılında 657 sayılı Kanunla değişen 1 
harcamalarından çıkarılaraik (A/ l ) cetveline alınmasından olmuştur. Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında 
ve satmalmalardan dolayı fiyatlardaki artıma ile emeldi keseneği ile emekli dul ve yetim aylıklarındaki artmad 
daki azalış ise, bütçede âzami derecede tasarrufa riayet etme görüş ve düşüncesinin bir sonucudur. Bütçenin D. 
olması yıllık programların realist olduğu, programların aksamıyacağı ve teklifin program hedeflerine uygun 
önemlidir. 

2. 1971 yılında alınacalk taşıtların aded ve evsafı ile kullanılacağı hizmet yeri bütçe teklif ine, ekli cetvellerde 
den de anlaşdacağı üzere alınacak vasıtaların genellikle arazide hizmet görecek: arazi pikap ve dozer kamyonla 

B) GELİR BÜTÇESİ : 
Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Katma Bütçe geliri bütçe teklifine ilişik (B) işaretli ce 

kikinden anlaşılacağı üzere bütçe gelirlerinin giderlerine denk olduğu ve (158 657 755) lira olarak bağlandığı 
Geçmiş yıllar gelir bütçeleri tetkiki edilerek gelir bütçesinin harcamaları karşılıyabilecek den'k bir bütçe ol 

BÖLÜM -^ VI 

DİLEK VE TEMENNİLER VE TEKLİFLER. : 
Dilek »vıe temenniler r 
1. Orman Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanun tasarısının hazırlanarak Meclislere intikal e 
Orman Bakanlığına bağlı AğaçGandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü, Orman Köylerini Kalkındır 

Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğünün de, hazırlıkları tamamlanmakta olan Teşkilât Kanun tasarıları da kısa b 
rilerek: Kanunlaşmalarına gayret edilmelidir. 

2. Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğünün Teşkilât Kanunu Meclislerden çıkarılıncaya kad 
bir kısmı da döner sermaye bütçesi ile yürütülen ağaçlandırma ve erozyonu kontrol hizmetleri arz ettikleri âm 
tamamiyle katma bütçeye alınmalıdır. 

3. Orman Ürünleri Sanayii, ihracata yönelecek şekilde planlanmalı, entegre orman sanayii kuruluşları me 
geı çekleştirilmelidir. 

4. Ormancılık ve işletmecilik politikasının lesbit ve tatbikatını sağlamak üzere, orman amenajman ve env 
olarak ve kısa bir zamanda tamamlanmalı, Orman Bakanlığı bu hususta gerekli her türlü tedbirleri almalıdır 

5. Orman köylülerinin kalkmdırılmaları için, gerekli projeler hazırlanmalı, yeterli ödenek temin edilmesi ça 
6. Ormancılık hizmetlerinde çalışan orman köylülerinin Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınması içi 

üzerinde önemle durularak; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4 ncü maddelerinde değişiklik yapılm 
ğına intikal ettirildiği anlaşılmış bulunmaktadır. 
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^Mezkûr kanunun maddecinde gerekli değişiklik yapılarak orman köylülerinin biran önce Sos/a! Siıgor 
menni olunur. 

Teklifler : 
1. (A/2) cetveli yatırını harcama]arma ait 21.11!. 21.115, 22.111 ve 2o.il 1 maddelerinde, paı ;> katarla 

<; irildiği an 1 a şıl m ıştır. 
Aşağıdalki şekilde d üz ellilim es i teklif edilmektedir. 

Bütçe tasarısı Düzeltilerek konul ması 
Madde rakamı teklif •olunan rakam 

21.111 19 299 000 12 579 000 
21.11:5 700 000 .'! 200 000 
22.111 (î 489 000 10 729 000 
23.11:1 1 228 000 1 208 000 

Toplam 27 716 000 27 716 000 

2. Bütçenin (ü) cetveline 14.520 burs giderleri maddesi için bir açıklama ilfı/ve edilmesi gerekmekted 

Bilindiği üzere 14.520 burs. giderleri maddesinden Orman Nakili leşinde okutulan öğrencilerin kurs gide 
Orman Bakanlığının gittikçe1 genlşliyen hizmetleri ve bu hizmetlerin çeşitlilik göstermesi dolayisiyic 

İlimler Akademileri ve diğer Fakülte ve yüksek okullarda da burs verilerek eleman yetiştirilme.-.ini sağla 
(Ti) cetveline konulması teklif olunmaktadır. 

(14.520 Burs giderleri : Orman Fakültesinde •okutulacak öğrencilerle; İktisat. Fak ül! esi, İktisadi ve Tica 
ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilerin bu r.s giderleri bu maddeden ödenir.) 

Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Katma Bütçesi teklifinin incelenmesiyle ilgili mü 
Yüksek Komisyonun bilgi, takdir ve tasviplerine ar/ olunur. 

1971 yılı Bütçesinin memleketimize ve Ormanedı'k teşkilâtı mi hayırlı ve başarılı olmasını dilerim. 
(Saygılarımla, 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/399 
Karar No. : 99 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1970 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhara Komisyonumuza havale buyuru lan 
Bütçe kanunu tasarısı», 

Orman Bakanı, Orman Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinin katıld 
Söz konusu Genel Müdürlüğün 1971 yıiı Bütçe kanunu tasarısı tetkik edildiğinde görüleceği üzere (A/l ) car 

maları ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için sırasiyle (108 725 798). (44 490 000) ve (5 441 957 
lira teklif edilmekte, 

Gelirleri ise (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (158 657 755) lira olarak teklif edilmektedir. 
Komisyonumuz adına Orman Genel Müdürlüğünün. 197! yılı Bütçe tasarısı ile ilgili incelemeleri yapan, ve inc 

Komisyona sunan Sayın Raportörün, raporu üzerinde açıklama ve temenni mahiyetindeki izahatını mütaakıp söz 
Genel Müdürlüğün 1970 yılı Bütçe uygulaması ile 1971 bütçe teklifini eleştirerek, Orman varlığımızın korun 

edilerek veriminin artırılması ve gençleştirilmesi amaç ve tedbirlerinin daha süratle yerin'-, getirilmesi için kuru 
Genel Müdürlüğün, ormanların sınırlandırılması, orman yangmlariyle savaş, orman toprak muhafaza ve mera ıs 
de kişisel tenkid ve temennileri havi konuşmalar yapmış ve ilgililere çeşitli sorular tevcih etmişlerdi!-. 

Üyelerin konuşmalarını mütaakıp Orman Bakanı, yaptığı konuşmada orman politikamız, genellikle orman köyle 
olunan soruları cevaplandırmış, bilâhara maddelerin görüşülmesine geçilerek, 

1 nci madde, maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin bölüm 12.000, 12.280 (İşçi ücretleri) maddesinden (50 00 
14.540 (Araştırma ve inceleme giderleri) maddesine ilâve edilmiş, 

(A/2) işaretli cetvelde sehiv neticesi bölüm 21.000, 21.111 (Etüt ve proje giderleri maddesine konula 
(12 579 OOO) lira olarak, yine aynı bölümde sehiv neticesi 2U115 (işçi ücretleri) maddesine konulan (700 000) 
rak düzeltilmiş, 

«Turizm sektörü» başlıklı 211.610 (Muhafaza ormanları, millî parklar ve av üretme yerleri proje giderleri) m 
dan (3 535 000) lira tenzil edilerek 22.000 nci bölümde (Turizm sektörü) başlıklı 22:610 (Muhafaza ormanları, mi 
sisleri giderleri) mat'laplı yeni bir madde açılarak bu maddeye aktarılmış, aynı bölüm, 22.111 (Yapı, tesis ve büy 
sehiv sonucu (İ6 489 OOO) lira olarak konulan ödenek (10 729 OOO1) lira olarak düzeltilmiş, aynı bölüm, 22.115 (İş 
lira ilâve edilmiş, 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 



iBölüm 28.000, 213.111 (MaJkina, teçhizat alımları Ve büyük onarımları) maddesine maddi hata sonucu (1 
(1 208 000) lira olarak düzeltilmiş, 

(A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelinin malî transferler kısmıma «ikrazlar» baş 
nunun 35 nci maddesi gereğince yapılacak ikrazlar karşılığı) bir yeni madde açılmış ve maddeye (4 500 00ü) 

Ve 1 nci madde, gerek doğrudan doğruya yapılan zam ve tenziller ve gerekse maddi hatalar nedeniyle ya 
tenziller sonucu, tasarıda (158 057 755) lira olarak teklif olunan toplam gider ödenek miktarı (16'5 G'57 755 
şikliklerle kabul edilmiştir. 

2 nci madde 1 nci maddeye yapılan ilâveler nedeniyle bozulan gelir - gider dengesini sağlamak üzere ma 
611.000, 61.110 (Döner sermayeden yardım olarak) maddesine (2 500 0O0), bölüm 72.000, 72.110 (6831 sayılı O 
ğince yapılacak ikrazlar karşılığı olarak Hazineden yapılacak yardım) maddesine de (4 500 000) lira, il fi ve ed 
lira olarak tahmin edilen gelir tutarı (165 657 755) liraya çıkarılmış ve madde bu değişiklikle kabul edilmiş 

Tasarının müteibaki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Tl, 12 ne i maddeleri ile, maddelere bağlı cetveller1 aynen kabu 
Genel KUT ulun tasviplerine arz edile.mk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ba.şkaiH' 
Rize 

Başkan V. 
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L C. Ege 

Sözcü 
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W rz uranı 

DrjıışmaH 

Ankara 
• : k î ! • ! ; : ' " - : i ' . : - . - : . - '. 
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MJaJüajş 
A. tmamoğlu 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Özgür 

Manas 
A. Karaküçük 

Tokat 
1. H. Balcı 

i 
Yozıgıalt 

. Kapısız 

Niğde 
K. Bayhan 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

S. 

Niiğde 
M. N. Çerezci 

Triajbzoın 
Söz liakkım mahfuzdur. M 

A. R. Uzuner 

Zomıgmlidjaik Zomguildıaik 
T. Müftüoğlu K. Nedimoğlu 

Sakar 
N. Bay 

Uşak 
. F. At 
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HÜKİJMETİN TEKTİFI 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (108 725 798) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (44 490 000) 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (5 441 957) lira ki, toplam olarak (158 657 755) 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (158 657 755) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1971 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1971 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kamınla değiştirilen 33 ncü maddesi gereğince Orman Genel Müdür
lüğü ile döner sermaye kadroları ekli kadro cetvelimde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanuna 
ek ve değişiklik hükümleri getiren kanunların uygulanmasından do
ğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yetmediği takdirde, 
(Ödenekleri (1) lira olarak tesbit edilmiş tertipler dâhil) (B) işaretli 
cetvelin yıl içlinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek 
sureitiyle (A/ l ) işaretli cetvelin ilgili tertiplerdeki ödenek miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6. — (Geçen yıJllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan: borçlar, ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu! maddelere, 

Orman G. Md. 
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IİÜTOK -KAtt'MA K()MiS 

Orman Genel lllUİİuiüğü 1 

MADDE 1. — Orman Genel 
(A/ l ) işaretli cetvelde g-osterildiğ 
harcamaları için (A/2) işaretli cet 
lira, sermaye teşkili ve transfer ha 
velde gösterildiği üzere (9 941 957) 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel M 
retli cetvelde gösterildiği üzere (16 
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE '5. — Tasarının 5 nci 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 

(S. Sayısı : 1'494) 



(Hükümetin teklifi) 

b) 1937 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da, Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 yılı bütçesinin ilgili 
htemet tertipleri veya (Aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
desine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Orman Genel Müdürlüğü orman okulları öğrencile
rinden alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun belirt
tiği hüküm ve şartlar gereğince, ormanların sınırlama işine 1971 bütçe 
yılında da devam olunur. 

MADDE 11. — Bu Kanun 1 Mart 1971 ttarihinde yürürlüğe girer. 

f (MADDE 12. — Bu Kanunu Maliye ve Orman balkanlara yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakamı 
S. Demirel H. Dinçer H. Atabeyli 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı 
H. Menteseoğlu H. Dinçer M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Baltanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
V. Â. Özkan 1. Blrincioğlu î. Ertem 

En. ve Ta, Kay. Bak. V. Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
8. Kılıç N. Cevheri H. Nakiboğlu 

Orman G-. Mâ. Bütçesi 

(Büıtee Karma Komisy 

MADDE 7. — Taşanının 7 nci m 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci ma 

;MADDE 9. — Tasarımın 9 ncu m 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci ( 

Devlet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Köy İşleri Balkanı 
T. KapanU 

(S. Sayısı : 1404) 

Bayındırlık 
T. Gü 

Çalışma B 
S. Özt 

Orman B 
H. Öz 
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(A/ l ) CARI HARCAMALAR 

1970 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 93 240 631 94 

AYLIKLAR Kesim toplamı 32 081 671 

12.110 
12.111 
12.112 

12.113 
0 

Crenel idare aylıkları 
Orman hizmetlileri aylıkları 
Orman tekniker ve muhafaza okulu 
aylıkları 
Orman kurumları aylıkları 
819 sayıl L Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 
ÜCRETLER Kesim toplaJmı 

26 593 110 
3 538 080 

502 200 
1 448 280 

1 
46 559 355 

68 594 897 

68 594 894 
1 

1 
1 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
0 Genel idare hizmetleri ücreti 17 081 064 
0 Orman hizmetliler ücreti 6 964 320 
0 Orman tekniker ve muhafaza okulu hiz

metliler ücreti 802 620 
0 Orman kurumları hizmetliler ücreti 1 616 940 

(Hizmetliler ücreti toplamı : ) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

0 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 9 771 305 
0 Orman kurumları geçici hizmetliler ücreti 53 820 
0 Orman hizmetleri geçici hizmetliler ücreti 223 155 

(Geçici hizmetliler ücreti toplamı : ) 
0 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 1 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14G4) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.411 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

DERS ÜCRETLERİ 
12.441 Orman Tekniker Okulu ders ücretleri 
12.4.42 Orman okulları ve eğitim merkezleri ders 

ücretti 
(Ders ücretleri toplamı : 33 000) 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

0 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 

0 

12.391 
12.392 

TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

(SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Yakacak yardımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

1 346 850 
8 699 280 

9 203 103 

480 000 
60 000 
40 000 

273 601 
6 000 

8 193 502 

150 000 

148 000 

48 000 
10 000 

30 000 

60 000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm to 
Lira Lir 

9 800 000 

12 199 887 

903 000 
100 600 

82 000 
1 503 000 

8 000 
9 603 285 

1 
1 

35 001 

1 
2 000 

3 000 

30 000 

Orman Gr. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAE Kesim, toplamı 

1970 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

1 205 000 

0 
12.571 

0 

12.600 

12.G10 

0 

12.751 

12.811 
12.813 
12.814 

12.816 

Kasa tazminatı 
İs güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç
lük zammı 

636 sayılı Kainin gereğince Aori'lccek 
tazminat 
ÖDÜLLER 
Ödül 

Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 

Temsil ödeneği 

Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 
I - Yurt iği yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 

105 000 

1 100 000 

500 

4 200 

4 037 802 

i 20 000 
SoO 000 

10 000 
1 730 000 

3 832 003 

120 000 
860 000 

1 730 000 

Orman G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yollukları 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

0 Teknik personel- geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 3 757 001) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 000 000 

5 000 
40 000 

25 000 
172 800 

Hükümet?. 
Madde 
Lira 

1 000 000 

2 000 
20 000 

25 000 

50 000 

1 

1 
e istenen 
Bölüm to 

Lira 

50 000 

1 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 75 002) 

1 
25 000 

1 
25 000 

Orman G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

'HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.3,50 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve 

giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Reisim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

Orman G. 
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1970 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm 
Lira Lira Lira 

128 000 
130 000 
122 000 
190 000 
125 000 
35 000 
10 000 

154 000 

20 000 
30 000 
79 000 
25 000 

220 000 210 000 

105 000 100 000 
105 000 100 000 
10 000 10 000 

Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 

1 544 000 1 

740 000 700 001 

130 000 
130 000 
130 000 
150 000 
150 000 

1 
10 000 

195 000 

40 000 
30 000 
100 000 
25 000 

5 000 2 000 
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1970 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

67 

7 

30 
30 

1 

500 

500 

000 
000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13,520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma 
giderleri 65 000 75 000 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZ
MET GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.J.J0 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkemıe harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kamınım 3 ncü maddesinin 
'gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALI HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.430 Para taşıma giderleri 
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 

14.141 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 

360 000 

15 000 

5 000 
10 000 

2 

8 956 004 

360 000 

10 001 

1 
10 000 
2 001 

8 196 

2 000 

37 500 

7 500 

10 000 
20 000 
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Ööhim Madde 

15.0)0 

15.251 
15.252 
15.253 
15.255 
15.256 
15.257 
15.259 

15.781 
15.782 
15.783 
15.784 
15.785 
15.786 
15.787 
15.789 

ödeneğin çeşidi 

KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

ORMAN TEKNİKER VE MUHAFAZA 
OKULLARI GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

TARIM KURUM GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

ORMAN KURUMLARI GİDERLERİ 
iBüro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira /bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 604 000 

4 334 750 

200 
25 
75 
529 
250 

1 300 
225 

İ 730 

640 
104 
587 
9 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

750 

000 
000 
000 
999 

134 750 
80 

175 

000 
1 

000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde I3ölüm to 
Lira Lira 

3 645 

2 070 000 

175 000 
20 000 
75 000 
400 000 
200 000 

1 000 000 
200 000 

1 575 501 

600 000 
104 000 
587 000 
17 000 
87 ,500 
80 000 

1 
100 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 
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1970 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

16.000 ÇEŞİTIÜ GİDERLER 939 115 

10 000 

5 000 

5 000 

894 115 

600 615 
93 500 
200 000 

16.810 Bina onananı 600 615 600 000 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 93 500 50 000 
16.840 Bakım ve idame giderleri 200 000 200 000 

10 001 

5 000 
1 

5 000 

850 000 

600 000 
50 000 
200 000 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 20 000 20 000 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.430 Uzman, memur, öğretmen ve öğrenci mü
badelesi giderleri 15 000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 894 115 850 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 
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1970 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

"Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira l i ra Lir 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 93 240 631 94 46 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 544 000 1 54 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 8 956 004 8 19 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 4 334 750 3 64 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLERİ Bölümü toplamı 939 115 88 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 109 014 500 108 72 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

iiöJüm Madde 

21.000 

21.111 
O 
O 

21.115 

ödeneğin çeşidi 

22.000 

ETÜT VE PROJE CtfDERLERİ 

TARİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
Devlet memurları aylıkları 
Devlet memurları secici görev yolluğu 
Isci ücretleri 
TURİZM SEKTÖRÜ 

21.610 Muhafaza ormanları, millî parklar ve av 
üretme yerleri proje giderleri 

YAPı, TESIS VE BÜYÜK ONARıM 
GIDERDEKI 

TARIM SEKTÖRÜ 

22.111 
0 
0 

22.115 

22.610 

Yapı, tesis ve büyük onarım gkîerleri 
Devlet memurları aylıkları 
Devlet memurları geçici görev yollukları 
İşçi ücretleri 
TURİZM SEKTÖRÜ 
Muhafaza ormanları, millî parklar ve av 
üretme yerleri tesisleri giderleri 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

21 540 000 

9 488 000 
11 158 000 

894 000 

21 540 000 

Kesim toplamı 28 589 000 

22 54̂ 5 000 
5 564 000 

482 000 

29 569 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira Li 

19 999 000 

19 299 000 

23 7 

700 000 

3 760 000 

15 583 000 

6 489 000 

9 094 000 

15 5 

Orman G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 
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Bö]üm Madde Ödeneğin çeşidi 

23,000 

(EĞİTİM SEKTÖRÜ 
ORMAN OKULLARI 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT YE TAŞIT 
ALIMLARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.000 

22.000 

23.000 

23.1.11 Makina, teçhizat 'alımları ve büyük ona
rımları 

23.1i 2 Taşıt alımları 
TURİZM SEKTÖRÜ 

23.612 Taşıt alımları 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.812 Taşıt alımları 

ETÜT YE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 

Li Lira 

980 000 

2 760 000 5 14 

2 700 000 4 818 000 

1 704 000 
996 000 

60 000 

1 228 000 
3 590 000 

240 000 

90 000 

21 540 000 

29 569 000 

2 760 000 

53 869 000 

23 75 

15 58 

5 14 

44 49 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1404) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

31.000 

32.000 

I - Sermaye teşkili 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.410 Döner sermaye 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA
LAR BEDELİ Kesim toplamı 

32.151 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gere
ğince kamulaştırma hedeli 

32.152 Fidanlık ve ağaçlandırmalar için kamu
laştırma 

32.153 F.A.O. yardımı ile Kavakçılık Enstitüsü 
için kamulaştırma bedeli 

32.154 Bina yapımı için arsa alımı 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplaımı 
Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bollum 
Lira L 

1 

4 

1 

1 

1 
1 

4 

1 500 003 

1 

1 

1 
1 500 000 

1 5 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.0ÖC 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat 
İKRAZLAR 

34.351 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci 
maddesi gereğince yapılacak ikrazlar 
karşılığı 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ge
reğince sivil savunma fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ge
reğince sigorta fonu 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

5 000 

216 487 

166 487 

50 000 

236 487 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

5 000 

216 487 

166 487 

50 000 

24 

15 000 20 000 

Orman G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 



— 50 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 '% 1 ok karşılıkları 
o,5.220 Enıekli ikramiyesi (Bu ödeneği ihtiyae 

nisbetindc artırmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.) 

35.230 Sandık yönotinı giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ 
VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YAR
DIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Orman Genel Müdürlüğü (Memur ve 
müstahdemleri öğle yemeklerinde yar
dımda bulunmak üzere) 

0 6964 sayılı Kanuna göre Ziraat Odaları 
Birliğine yardım 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 309 170 

584 170 

250 000 
400 000 

75 000 

800 000 

68 500 

62 500 

6 000 

3 177 670 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

3 5 

1 510 466 

585 460 

250 000 
600 000 
75 000 

2 000 000 

Orman (i. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Bölüm 

36.000 

Madde 

36.310 

36.320 

ödeneğin çeşidi 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

Kamu iktisadi teşebbüslerine gecen yıllar 
borçları 
Diğer gecen yıllar borçları 

Lira 

175 000 

100 000 
75 000 

Lira 

190 000 

Lira 

175 000 

100 000 
75 000 

Lira 

190 

İ1.000 

32.000 

34.000 
35.001) 

36.000 

KARŞILIKSIZ BORÇLAR 
36.400 İlâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç 

nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
YE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
KAMULAŞTIRMA YE SATINALMALAR 

Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
(BORÇ' ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

10 000 10 000 

5 000 5 000 

4 
236 487 

3 177 670 
190 000 

3 604 162 

1 500 
241 

3 510 
190 

5 441 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 
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Bölüm ıMadde 

61.000 

63.000 

72.000 

61.000 
63.000 
72.000 

61.110 
61.120 
61.130 
61.140 
61.150 

63.400 

Gelirin çeşidi 

B/2 — Vergi dı§ı gelirler 
KURUMLAR HASILATI 

Döner sermayeden yardım olarak 
Tarife bedeli 
Müsadereli mallar bedeli 
Maaşlar karşılığı 
Genel Müdürlükçe tahsil olunacak varidat 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Bağışlar 
B/3 — Özel gelirler 
ÖZEL GELİRLER 

72.110 6831 sayılı Orman Kanununum 35 nci 
maddesi gereğince yapılacak ikrazlar 
karşılığı olarak Hazineden yapılacak 
yardım 

72.400 Geçen yıllardan devreden nakit 

KURUMLAR HASILATI Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

B — CETVELİ 

1970 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

28 487 660 
95 967 512 
5 032 488 
29 000 000 
3 000 000 

161 487 660 

5 000 001 

Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm 
Lira 

158 

4 134 550 
109 523 202 
5 400 000 
36 600 000 
3 000 000 

1 

5 000 000 

161 487 660 
1 

5 000 001 

166 487 662 

1 

1 

158 

158 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 
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C - CETVELİ 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 31 . 18 . M5'6 6831 (Orman Kanunu) Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin dayanakları 

M - CETVELİ 
1971 

1. Orman Tekniker Okulu öğrencilerinden 
alınacak ücret 2 700 

2. Orman Muhafaza Memuru Okulu öğ
rencilerinden alınacak ücret 2 850 

R - CETVELİ 

1971 yılı Gemdi Rütlçe Kanununa foağlı (R) işaretli ıcebveldekıi harcama formülleri bu 'bütçe için de uygulan 

CARÎ HARCAMALAR 
Bölüm iMadde 

14.000 Hiranıet giderleri 
14.550 (Staj ve öğrenim giderleri 

Orman Fakültesinde okutulacak öğrencilerin staj ve orman içi tatbikatında giymek üzere verile 
giderleri de bu maddeden ödenir. 

14.888 işçi eğitim kampları giderleri 
(Orman Genel Müdürlüğü işçi eğitilm kampları yönetmeliği gereğince yapılması gereken bilûm 
nir. 

Orman O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 



Biölüm Madde 

14.889 Diğer alım ve giderler 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş ki/linetlerine I e çalışacakların, ilgil 
lacak ödeme ve giderle t' hu maddeden ödenir. 

23.000 Malkina, teçhizat ve taşıt adamları ve onarımları 
23.112 "Pajşırt; alımları 

237 sayılı Kanun gereğince Orman Genel Müdürlüğünce sıaltınajlııuacak ta 
Aded alınacak taşıtın cinsi Nerede kullanılacağ 

'Tarım selkitörü 
3 4 X 4 Arazi binek Orman av üretme hizmetleri için 

12 4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) Orman s mır kuma hizmetleri için 
5 4 X 4 »' » » Orman yangınlariyle savaş hizm 
2 4 X 4 » » » Orman haşere mücadele hizmetl 

12 4 X 4 » » »' Orman amenajman ve envanter 
2 4 X 4 » » » Orman millî park hizmetleri için 
1 4 X 2 Dizel kamyon (7 tonluk) Orman araştırma, hizmetleri için 

Eğitim sektörü 
L 4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) Orman okulları hizmetleri için 

237 sayılı Ktnun gereğince Orman Köyleırinıi Kallcınıdırma Genel Müdürlüğünce 
lahmacals taşıt listesi 

10 4 X 4 Arazi pikap Etüt proje heyetlerinde 
10 4 X 4 Arazi binek iBölge müdürlük! erin d e 
1 4 X 4 Arazi Steyşin Vagon Ankara Bölge Müdürlüğünde 

237 No. lıı Kamın gereğince Ağaçlandnlmıa ve Erozyon Kontrolü Genle! Müd 
1971 yılında alınacak taşıt listesi 

Tarım sektörü 
2 4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) Fidan üretimi hizmetleri için 
.1. 4 X 4 Arazi kaptıkaçtı Tohum temini hizmetleri için 
1 4 X 2 Dizel kamyon (7 tonluk) Fidan üretilin i hizmetleri için 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1494) 
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T - CETVELİ 

237 No. lu Taşıt Kanununun 11 noi maddesi g-ereğince Orman Oenel Müdürlüğü Ka 
demirbaşlarında kayıtlı taşıtlara ait cetvel 

Arazi Arazi Arazi Arazi 
Senesi binek Pikap pikap kaptıkaçtı panel Kamyon Otobüs Y 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1 
1 
1 
1 

3 
1 
3 
21 
9 

1 
2 
1 

1 
9 2 1 1 
6 1 

26 1 
1 1 1 
2 1 

2 4 
1 8 1 

4 
6 2 1 

36 
43 7 1 
40 
30 5 1 
20 1 

8 1 1 

46 4 244 5 1 18 7 
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T - CETVELİ 

237 No. lu Taşıt Kanununun 11 ncd maddesi gereğince A.E.K. Genel Müdürlüğü 
Bütçe demirbaşlarına kayıtlı cetveldir. 

Arazi Arazi Arazi Arazi 
Senesi binek Pikap pikap kaptıkaçtı panel Kamyon Otobüs Y 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
3957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

5 
1 
1 
2 
2 

1 
3 

8 
6 
3 
5 

2 

39 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

7 

1 
5 
3 
2 

5 
5 
11 
1 
15 
10 
10 
7 
6 
7 

4 

110 

2 

1 

2 

5 

4 
2 
4 
3 
1 
4 
1 

2 
5 
12 
5 
18 

5 
4 
7 
2 

1 79 

1 

1 
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