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Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurul
da : 

Bayındırlık: Baikanılığı Bütçesi kabul olun
du. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 malî 
yılı Bütçe kanunu tasarısının madde ve 
'bölümleri onaylandı ve tümü açılk oya sunul
du, oyların ayırımı sonunda kabul olunduğu 
bildirildi. 

•Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
kabul olundu. 

(Hudut ve Sabitler Sağlık Genel Müdür
lüğü 1974 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 
madde ve bölümleri 'onaylandı ve tümü açık 
oya sunuldu, oyların ayranı sonunda kabul 
olunduğu bildirildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi ıkalbul olundu. 
İstanbul, 
İstanbul Teknik, 
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Ege. 
Ankara, 
Hacettepe, 
öukuriova, 
Diyarbakır üniversiteleri ile, 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1974 
imalî yılı Bütçe ıkanunu tasarılarının madde ve 
(bölümleri onaylandı, tümlerinin gelecek birle
şim açık oya sunulacağı bildirildi. 

7 . 5 . 1974 Salı günü saat 9.30Vla toplanıl- • 
maik üzere Birleşime 7 . 5 . 1974 saat 01,35'te 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Burdur 

Necip MirkeJâmoğlıı Ekrem Kobay 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 9,30 

BAŞKAN : IBaşkanvskili Zihni 'Betil 

KÂTİPLER : İBaihriiye Üç/ok ^Cumhurbaşkanınca S. t).), Mehmet IÇamhca! (Kastamonu) 

— + 

BAŞKAN — Yüce Craıılhui'iyet Senatosunun sayın üyeleri, 57 ııci Birleslnû acıyorum,. 

III. - GÖRÜŞ 

1. — İstanbul [Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı >ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi ". d/70; \€. Senatosu : 1/248) 
(S. Sayısı : 337) (1) 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. 'Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 
1/249) (S. Sayısı :338) (2) 

3. —• Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Weclisi : 1/69; C. Senatosu : 1/247) (S. 
Say m :\336) (Dağıtma Tarihi : 30 . 4 . 1974) (3) 

4. —• Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 1/68; C. 'Senatosu : 1/246) (S. 
Sayısı : 335) (Dağıtma Tarihi : 30 . 4 . 1974) (4) 

5. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı >ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi-. 1/72; C. Senatosu : 1/250) (S. 
Sayısı : 339) (5) 

6. —• İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/73; €. Se
natosu : 1/251) (S. \Sayisi : 340) (6) 

(1) 337 S. (Sayılı basmayazı £ . 5 . 1974 ta
rihli 52 nci Birledim tutanağına eklidir. 

(2) 338 S. Sayılı basmayazı 2 . 5 . 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 336 S. Sayılı basmayazı 2 . 5 , 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(4) 335 S. Sayılı basmayazı 2 . 5 . 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(5) 338 S. Sayısı basmayazı 2 . 5 . 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(6) 340 S. Sayılı 'basmayazı 2 5 . 1974 ta
rihli f>2 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

iEN İŞLER 

7. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/252) (S. 
Sayısı : 341) (1) 

8. — Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı 've Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/75; \G. Senatosu : 1/253) (S. 
Sayısı : 342) (2) 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçesi, İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçeli, Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçesi, An
kara Üniversitesi 1974 yılı Bütçesi, Hacettepe 
Üniversitesi 1974 yılı Bütçesi, İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademileri 1974 yılı Bütçesi, Çukurova 
Üniversitesi 1974 yılı Bütçesi, Diyarbakır Üni
versitesi 1974 yılı Bütçesi açık oylarınıza su
nulacaktır. Küreler kürsüye konulacaktır. Her 
kürenin hangi bütçenin oylamjasma mahsus ol
duğu, o küre üzerine konulan bir karttan anla
şılacaktır. Sayın senatörlerin bu bütçeler için 
oylarını kullanmalarını rica ederiz. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
usul hakkında bir hususu arz edeceğim. Acaba 
küreler dolaştırılsa da, konuşmalar sırasında 
da oylansa olmaz mı? 

BAŞKAN —• Sayın Bilgen arkadaşımızın 
önerisi uygundur. Küreler dolaştırılır. Kürelerin 
dolaştırılması sırasında hazır bulunmayanlar için 
de küre yine kürsünün sağ tarafında hazır tu
tulur. O suretle oylamayı tamamlarız. 

(1) 341 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 342 S. Sayılı basmayazı 2 . 5 . 1971 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir, 
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,9. <—• 197-1 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi:; 1/65; 
(', Senatosu : 1/213) (S. Sayısı : 332) (1) 

A) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt
çe Kamımı tasarısı re Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi :l/83; -O. Senatosu, ': 1/261) 
(S, Sayısı : 350) (2) 

BAŞKAıN — Sayın üyeler, sıra, Orman Ba
kanlığı Bütçesine ıgelmiştir. Sö;z Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Abbas Cilâramındır. Bu
yurun Saym Cilâra. 

A. P. GRUPU ADINA ABBAS CİLÂRA (Gü
müşhane) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

1971 malî yılına ait bütçe görüşmeleri mü-
Tin'sobctiyle Orman Bakanlığının ve bağlı kura
llı şiarının aynı yıla ait genel ve katma büt
çeleri ile ilgili 'görüş, düşünce ve temennilerimi
zi Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grupu 
adına arz ve ifade etmek üzere huzurunuzda bil
inmiyorum. Bıı konuya ilişkin mâruzâtıma (geç
meden önce, hepinizi ıgerek grupum ve .gerekse 
şahsım adına saygı ile selâmladığımı beyan ve 
ifade etmekten kıvanç duyuyorum. 

Muhterem senatörler; yüksek malûmlarınız 
olduğu üzere, Memleketimizin ormancılık me
selelerinin önemi gün geçtikçe ağırlık kazan
mak tadır, Bugüne kadar sarf edilen büyük 
emek ve gayretler bu millî ve pek kompleks da
vanın çözümlenmesine İstenildiği ölçüde yakla-
şıtamadığını göstermektedir. Öyle ümit ve te
menni ederiz ki, sinesinde mudil ve çok çeşitli 
sosyal, ekonomik -ve kültürel problemleri taşı
yan, millî davalar manzumesinin millet ve mem
leket gerçeklerine uygun bir düzeye çıkarıl
masında, vo özellikle halk, orman ilişkilerinin 
arzu edilir biçim ve yönde d üzeni ennı esinde ve 
ormancılık kamu idaresi ile halkın ve bilhassa. 
orman içi- ve kenarı köylüler arasındaki iyi mü
nasebet ve barışın sağlanmasında Türk orman
cıları özlenen mutlu yarınların öncülüğünü yap
mış olsunlar. 

Bilindiği üzere, Adalet Partisi siyasî ikti
darı Türkiye'nin o güne kadar radikal bir çö-

(1.) 332 ,S. Sayılı basmayazı 2.5. 1971 ta-
riVdi 52 nci Birleşim tutanağına eltidir. 

(2) 550 -S. Sayılı basmayım 2,5. 197ı ta-
rddi 52 nci Birleşim •tutanağına cldidir. 

| züım yoluna bir türlü kavuşturulamamış olan 
orman ve ormancılık dava ve meselelerinin çö
zümlenmesine yaklaşabilmesi için, ilk cesur ve 
önemli adımı atmış ve öteden beri Tarım Ba
kanlığının flmnye'sindc gelişememiş büyük bir 
Genel Müdürlük olan bu teşkilâtın haklı neden
lere dayanarak 1/726 sayılı Kararname ile 

| 7 . 8 . 1969 tarihinde Orman Bakanlığı olarak 
I teşkilâtlanmasını öngörmüş ve bununla ilgili 

millî ormancılık davalarının gerek -hükümetlin* 
bünyesinde, gerekse Türkiye Büyük Millet Mec
lisi sinesinde doğrudan doğruya ele alınması ola
naklarını sağlayarak ciddî ve yapıcı girişimler
de bulunmuştur. 

Partimizin bu önemli girişimleri yine malum
larınız olduğu veçhile Partimizin topyekûn des
teklediği ve 8 . 6 . 1972 tarihinde Yüksek Mec
lislerimizce kabul edilen 1595 sayılı Orman Ba
kanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki ya
sa ile ayrıca tahkim ve teçhiz edilmiş bulunmak
tadır. 

İSayın senatörler; genel büteemiz sistemi içe
risinde 1974 malî yılma ilişkin olarak Hükümet
çe Orman Bakanlığının hizmet ve faaliyetleri 
için .15,1 milyon Türk lirası carî. 15 milyon 
Türk lirası yatırımı harcamaları ve 15,1 milyon 
Türk lirası da hizmet programlarına dağıtılama
yan transfer harcamaları olmak üzere ceman 
45,2 milyon Türk liralık ödenek teklifinde Jbu-
lunulmuştur. Fakat, bu çok kısır, kifayetsiz ve 
pek mütevazl ödenekle gereken icraatın düzen
lenmesine ve yapılmasına imkân görülemeyece
ğinin anlaşılmasına binaen, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Kanma Komisyonu bu ödeneğe bizce 
yetersiz olmakla beraber 81,2 milyon Türk li
rası daha ekleyerek, Hükümetin noksan bırak
tığı bütçeyi 126,4 milyon Türk lirasına çıkart
mak suretiyle tashih, tadil ve tanzim yolunu 
ihtiyar etmiştir. 

Hedefler uzakta ve çok büyüktür. Bu kadar 
cüzî giderlerle orman davasının çözümlenme
sinde gereken ölçüde olumlu ve etken, roller oy
nananla ya cağını peşinen kabul etmek iktiza eder. 

' Diğer taraftan, kendine özgü kanunî mevzuatı 
icabı katma bütçe sistemimizde yer alan Orman 
Genel Müdürlüğünün 1974 malî yılı Bütçesi için 
de Hükümet Hazine yardımı olmaksızın, lama-
men kendi gelirlerinden karşılanmak suretiyle 

I 308,4 milyon Türk lirası .MI-İ. 125.3 milyon Türk 
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lirası yatırını ve 8,4 milyon Türk lirası da trans
fer harcamalarına muhasses olmak üzere ceman 
442,1 milyon Türk lirası ödenek teklif inde bu
lunmuştur; fakat bazı zaruret ve 1974 konjonk
türünü kısmen dikkate aldığı sanılan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Karma -Komisyonu yine 
kendi gelirinden karşılanmak üzere adı ge
çen bütçeye 10,9 milyon Türk lirası daha öde
nek ilâvesini öngörmek suretiyle Orman Genel 
Müdürlüğü 1974 Katma Bütçesini 459 milyon 
Türk Lirasına yükseltmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü hizmet ve faali
yetlerinin gerçek program hedeflerine yaklaşa-
Ibilmesi için, böylece tefrik edilmek istenilen 
katma bütçe ödeneklerinin de gerçekten kifa
yetli olduğunu iddia ve ileri sürmek imkânsız 
.gübi görülmekte -ve 'bizde şüphe ve tereddütler 
uyandırmaktadır. Sırası gelmişken bir önemli 
noktaya burada işaret etmeyi çok ve lüzumlu 
görmekteyiz. 

Hükümetler ormancılık lıizmıet ve faaliyet
lerine fiskal zihniyetle bakmak ve Hazine yar
dımı yapılmaksızın sadece taibrip ve haralbiyete 
yüz tutmuş geniş ölçüde bakım, koruma, imar, 
ihya ve .ağaçlandırma zarureti nedeni ile daha 
fazla ödeneğe muhtaç ormanlarımızdan sağlana
cak gelirlerle iktifa etmek tutukusundan vazgeç
mek mecburiyetindedir. Bu tutum ve davranış
ta ısrar edilmesi halinde esasen yok olmaya yüz 
tutmuş ve süratli bir şekilde azalmakta bulu
nan ormanlarımızın maalesef Devlet eliyle 
planlı olarak tahribine yol açılmış olacağını 
bir kere daha bu kürsüden beyan ve ifade et
mek mecburiyetindeyiz. 

.Sayın senatörler; geniş, yaygın, şümullü ve 
pek çeşitli ormanlık kamu hizmet ve faaliyetle
rini yukarıda arz ve beyan ettiğimiz sınırlı ge
nel ve katma bütçe ödenekleri ile ıtedvir etme
ye imkân hâsıl olamayacağı bediidir. Bunun için
dir ki, ormancılık işletme faaliyetlerinin dü
zeni enebilmesi ve ormancılık kamu hizmetlerinin 
bir ölçüde destoklonebilmesi bakımından kanu
nî mevzuatı icabı Orman Genel Müdürlüğü 'bün
yesi içerisinde ayrıca döner sermaye müessesesi 
ihdas edilmiş buluıımalttadır. 

Filhakika, 1974 takvim 3-ılına ait döner ser
maye bütçesi üzerinde aldığımız bilgilere göre, 
orman işletmelerinin bu yıla müteallik birleşik 

gider bütçesinin 2 milyar 363 milyon Türk "Li
rasından ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 

ıGider 'bütçesinin tahsisat yönünden 101 mil
yon Türk Lirası sabit değerlere; 664,4 milyon 
Türk Lirası genel idare; 443,5 milyioii Türk Li
rası orman bakım; .200,4 milyon Türk Lirası 
istihsaıl; 1,4 milyon Türk Lirası imalât; 871,5 
milyon Türk Lirası nakliyat ve 30,8 milyon Türk 
Lirasının da satış giderlerine tefrik edilebildiği 
belirmektedir. 

Burada her yıl mütemadiyen ve müteselsildi 
tezayüdetmekte olan genel idare giderlerine 
ayrılan meblâğın, Türkiye ormancılığının bizini 
için halihazır ve 'geleceği bakımından çok ha
yatî ve önemi olan orman bakım (giderlerine kı-
yasem yüksekliği ve buna mukabil sözü geçen 
.giderlerin ise izafî olarak gittikçe azalması ve 
kifayetsizliğine özellikle dikkati çekmek isteriz. 

Ayrıca konjonktür enıflasyonist baskının 
ağırlığı, aşırı fiyat dalgalanmaları gibi faktör
ler muvacehesinde orman içi ve civarı köyler
le direkt ilişkisi bulunan istihsal imalât, nakli
yat giderlerinin de ihtiyaca cevap verebileceği 
şüpheli olup, 1974 yılı üretim ve tüketim tertip
lerimin gerçekleşmesini engelleyebileceği gözden 
uzak tutulmamalıdır. 

Keza, orman işletmelerinin birleşik gider 
bütçesinin harcama bakımından bölünüşü de ol
dukça enteresandır. Bu tevziata göre, rc 20,36 
oranına tekabül eden 481 milyon TL'sı yatırım, 
;% 47,ö4 oranına tekabül eden 1 milyar 123 mil
yon TL. üretim, % 22^3,1 oranına tekabül eden 
522,2 milyon TL. personel ve % 9,7ü .ura
nına tekabül eden 231 mil yun TL'sı da cari 
iharcama giderlerine inkısam ettiği anlaşılmış
tır. Bu itibarla gerÇek cari harcamaların 158,5 
milyon TL'sı gibi oldukça yüksek bir düzeyde 
seyrettiği .görülmüş oluyor. Buna yıl içinde 
gerek fiyat dalgalanmaları ve gerek tatbikatta 
sık sık görülen olumsuz tutum ve davranışlar 
nedeniyle yapılabilecek aktarma ve ek ödenek 
miktarlarının da ilâvesi suretiyle bu tür ödene
ğe ilişkin oran, o miktarın daha da tezayüdede-
bileceğini kaale almak lâzımdır. Buraya kadar 
arz ettiğimiz kısa bilgilerden anlaşılabileceği 
üzere Orman Bakanlığı camiasının 1974 yılına 
alt birleşik giderlerinin 126,4 milyon TL'sı ge
nel, 459 milyon TL. katma ve 2 milyar 36Û mil
yon TL'sı da döner sermaye bütçelerinden olmak 
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üzere ceman, 2 milyar 948 milyon TL'sına baliğ* 
olmaktadır. Bunun tasarruflu, gayelerine uy
gun ve titizlikle sarf ve maih&uHranun* yapılma
sını çok değerli ve vatanperver, feragatli, bil
gili Türk ormancılarının müsellem olan yakın 
dikkat ve alâkalarına emanet ediyoruz. 

'Muhterem, senatörler; yetkililerce, orman iş
letmelerinin 1974 yılı 'birleşik gelir 'bütçesinin 
7 milyon 134 ibin metreküp yapacağı odun satı
şından sağlanacak 2 milyar 683 milyon TL. 19 
(milyon 532 bin siter yakacak .odun satışından 
temin edilecek 388,6 milyon TL. ve çeşitli tür 
ve miktar tali orman ürünlerinin satışından el
de olunacak 4.6 milyon TL, ki, ceman 3 milyar 
122 milyon TL'na baliğ olabileceği talimin, tak
dir ve kalbul edilmiş bulunmaktadır. Bu durum 
muvacehesinde, 1974 takvim yılında orman işlet
melerinin 3 milyar 122 milyon TL'lık gelirine mu-
kabil, 2 milyar 363 milyon TL. gideri olacağı 
(saptandığımdan, aradaki müspet farkı teşkil eden 
759 milyon TL.ndan 61,2 milyon TL'nm Ana Ta
mir müdürlüklerinin, 7O0 bin TL'nin Yedek Par
ça ve Depo müdürlüklerinin ve 82,1 milyon TL' 
nm Orman Kereste Fabrikaları müdürlüklerinin 
aynı yıl döner sermaye 'bütçe açıklarına, yani 
ceman 144 milyon TL'na baliğ olacak zararları
na karşılık tahsis olunacağı anlaşılmıştır. Bu, 
irrasyonel, irrantaibl tutum ve davranışa son ve
rilerek gereken tedbirlerin alınması ve malî 
dengenin sağlanması zaruretinde yüksek dik
kat ve alâkalarınızı çekmek isteriz. 

Keza, aradaki bu müspet farkın bakiyesini 
teşkil eden 615,6 milyon TL'ndan 228,3 milyon 
TL'nin Kurumlar yengisine, 68,1 milyon TL'nin 
c/c 3 ihraeaatı teşvik fonuna, 297,5 milyon TL'nin 
tarife bedeli ve 21,7 milyon TL'nin da amortis
man karşılıklarına ayrılacağı öğrenilmiştir. Bu
rada, özellikle yurtiçi üretim ve tüketim hacmi 
dikkate alınmak suretiyle % 3 ihraeaatı teşvik 
fonuna tahsis olunacağı saptanan, oldukça bü
yük miktardaki mdblâğa ilişkin temel esas ve 
prensiplerin gözden geçirilerek, esasen mahdut 
olan özkaynaklarm lüzumsuz yere heder edilme
mesi ve bunların orman koruma ve bakım mas
raflarını kapsayacak yönlere tevcihinin dikkat
le üzerinde durulacak meselelerden 'bulunduğu
nu da ayrıca kaydetmek isteniz. 

Sayın senatörler; bilindiği üzere Orman Ba
kanlığı Anayasa, Orman Kanunu, kalkınma ve 
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plan programlarına göre ormancılık ilim ve tek
niğinin öngördüğü esaslar dahilinde, tüm or
mancılık hizmet ve faaliyetleriyle ilgili karar
ların alınması, uygulanmasınm sağlanması, or
mancılık politikasının pratik esaslarının tertip
lenmesi, icraatın hükümet ve yasama meclisle
rinde açıklanması ve savunulması ve Bakan
lığın kamuya karşı temsili hizmetlerinin yürü
tülmesiyle yükümlü bulunimaktadır. Fakat, he
nüz kuruluş ve taazzuv halinde (bulunan bu Ba
kanlığın oldukça sınırsız ve yetersiz kalan gi
derleriyle, uhdesine tevdi edilen hizmet ve faali
yetleri lâyıkı veçhile yürüttüğü kabul ve iddia 
edilemez. 

G-enel yönetim destek hizmetleri, orman köy
lerinin geliştirilmesi ve bu hizmet programla
rına dağıtılamayan çeşitli transfer harcamala
rının bölüm ve programlarda vaKi gelişmeler ve 
.hedeflerin seçilmesinide gerçekten bazı iyi ve 
verimli örneklere tesadüf edilmekte ise de, bun
ların henüz başlangıç ve tecrübe safhasında kal
dığını demonstratif özellikler taşıdığım şümul
lü ve yaygın bir uygulama alanı görme dikleri 
öğrenilmiştir. 

iSayın senatörler; malûmlarınız bulunduğu 
•veçhile Yüksek Meclislere takdim edilmiş ol
makla beraber, yasama döneminin sona ermesin
den bugün için hükümsüz sayılan Millî Park
lar, Orman Ürünleri Endüstrisi Kuruluş, Ağaç
landırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlü
ğü Kuruluş, Ormanlık Bölgelerde Hayvan Yetiş
tiriciliğinin Ormanla İlişkilerini Düzenleme 
ve Orman Yüksek Mühendisliği Hak ve Yetkileri 
kanun tasarıları ve teklifinin; Bakanlığın gaye
lerine uygun hizmet ve faaliyetlerini gerçekleş
tirebilmesi için gerçekten yenilenmesi ve ka
nunlaştırılmasına gayret ve itina edilmesi te
menni ve tavsiyeye uygun olacaktır. 

Bu mey anda 6831 sayılı Orman Kanununun 
1744 sayılı Kanun ile değişik 34 ncü maddesi
nin değiştirilmesine dair olan birleştirilmiş Ka
nun teklifi ile Kara Avcılığı Kanun teklifinin 
de ihtiyaçlara uygun şekilde düzeltilerek ted
vini ve tatbikata vazı bu alandaki boşlukların 
doldurulması bakımından yararlı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; ormanların korun
ması, bakım, imar ve ıslahı, ağaçlandırıliması, 
erozyonla mücadele ve erozyonun kontrol altına 
alınması, orman içi ve kenarı otlak ve yaylakla-
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rın ıslah ve düzenlenmesi gibi önemli konulara 
ilişkin programlara yeni olanak, ,güç ve aktftvite 
kazandırılması da miemleketimiiz için çok önem
li ve hayatî meselelerdendir. 

Temennimiz odur ki, Yüksek Meclislerimiz 
ağaçlandırma tahsisatlarını artırsın ve Türk or
mancıları Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan ve 
program (hedeflerine, miktarı az da olsa, ulaşa
bilmek İçin gösterdikleri başarılı çalışmalarını 
(bademe senelik hedef 100 bin hektar olmak üze
re yürüttoıüş bulunsunlar. 

Ayrıca, Orman Köy İlişkileri Genel Müdür
lüğü hizmet ve faaliyetlerinin artık kuvveden 
fiile çıkarak, nüfusumuzun 1/3'ünü teşkil eden 

onman içi ve kenarı köy ve köylülerimizin eko
nomik, sosyal ve kültürel problemlerinim kısa 
sürede çözümlenmesi için Bakanlığın ve bağlı teş
kilâtın değerli mensuplarının topyekûn gücü ve 
olanakları ölçüsünde katkıda bulunması, derhal 
icraata yömelinmesi, bu çok perişan ve mustarip 
vatandaşlarımızın dert ve yaralarına daha ya
kın ilgi gösterilmesi, (başlıca kaygı ve iş edinil-
melidir. 

Yakıt davacının toptan halli ile çok değerli 
odun hammaddesinin artık olarak kullanılma
sına son verilerek, onun modern ve ileri armaıı 
ürünleri ve kimya endüstrisinin hammadde kay
nağı haline getirilmesine ilişkin Adalet Partisi 
siyasî iktidarı zamanında başlatılmış olan bu ye
ni girişimlerin geliştirilmesi, (güçlendirilmesi, en
tegre orman ürünleri endüstrisinin kurulması 
ve yaygınlaştırılması, modern teknolojiden fay
dalanılacak, odun hammaddesi kaynaklarınnı 
daha yüksek düzeyde kıymet ihraç olanağı ka
zanacak mamııllene dönüştürülmesi de üzerinde 
ayrıca ve dikkatle durulacak, önemli ve ciddî 
millî meiseleıleııimizdendir. 

Orman işletmelerinin teknik ve rasyonel or
mancılığa daıha fazla yönelebilmesi için gereken 
ön ve asgari şartların yaratılabilmesi bakımın
dan, orman kadastro ve amenajman çalışmaları
nın süratlendirilmesi, sınır ve mülkiyet ihtdlâf-
laırmın kesin surette ve kısa bir zamanda hal 
çarelerine (başvurulup, âcil tedbirler alınması, 
her bakımdan öncelik kazanacak işlerden bu
lunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; son olarak birkaç cüm
le ile, aı-maueı personeli çalışma düzeni ve mad
dî olanaklara kisaca değinerek maruzatıma son 
vereceğim. 

Bilindiği üzere ormancılık çalışmalaırmın 
muvaffakiyeti makesimi orman sahasında ken
disini gösterir. Bu itibarla, son yıllarda belli 
cazibe merkezlerindeki büro hizmetlerinde özel
likle temerküz etmiş orman yüksek mühendis
lerinin,, bilhassa sıfat ve salâhiyetlerine uygun 
düşecek orman sahalarında görevlendirerek, 
her türlü ormancılık teknik tatbikatının büro
lardan fiilen ormanlara intikalinin sağlanması, 
şartları yaratılarak süratli ve devamlı bir uy
gulamaya 'geçilebileceğini ümit ve temenni et
mek isteriz. 

«Diğer taraftan, son yıllarda uygulanan yaş 
sınıfları mletioduyle yapılmış olan amenajman 
planlarının tatbikatının tabiî bir sonucu ola
rak, yer yer bazı bölgelerde dikkati çeken ve 
özel tensil sürelerinde tabiî temsilin bir türlü 
muvaffak olamadığı belir en geniş orman saha
larının ve topraklarının, henüz orman vasıf ve 
karakterleri kaybolmadan ve saha elden çıka
rak orman bütünlüğü ihlâl edilmeden bura
ların da müstacelen suni tensil yoluyle ağaç
landırılmasına çok önem verilmesini ve mevcut 
ağaçlandırma plan ve pragramlairmm daba yük
sek düzeyde tutulmasını, Bakanlığın sayın men
suplarının bilhassa nazarı dikkatlerine sunmak 
isteriz. 

iSon hesaplara göre 20 küsur milyon hektar 
olduğu tespit edilen yurdumuz ormanlarının, 
maaleisef yarısından fazlası yangın, usulsüz ke
sim, tarla açma v.s. sebepler neticesi ormanlık 
vasfını kaybetmiş ve ağaçlandırılması mutlak 
zaruret balina almıştır. Binaenaleyh toprağın su 
deposu dolayısıyle tarımın yegâne teminatı olan 
bu millî varlığın artık daha fazla heder edilme
mesi ve boşalan sahaların doldurulması üzerin
de yaşayabilmek için kaçınılmaz olmuştur. Her 
ne kadar Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi sonun
da 100 bin hektarlık saıhanm ağaçlandırılma
sı öngörülmekte ise de, elde mevcut verilere gö
re bugün ağaçlandırılması ıgoreken ortalaıma 
10 milyon hektar bozuk orman için, asgarî yüz 
sene gibi uzun bir zaman beklemek zorunluğu 
doğacaktır. Kaldı ki, 1971 ağaçlandırma prog
ramı, senelik 40 bin hektar olarak saptanmıştır. 
Bu tempioyla gidildiği takdirde ise 250 sene 
beklenilecek demektir. 
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Bu temennilerde bulunurken, gerek Orman 
İşletmelerinde ve gerek amenajman, tahdit ve 
kadastro ve benzeri hizmetlerde ailelerinden 
uzakta, her türlü yorucu ve yıpratıcı şartlar al
tında tabiatın en güç ve iş yapma olanağının zor 
olduğu sahalarda senenin asgarî 6 - 7 ayını ge
çirmekte olan orman yüksek mühendisi ve tek
nik personelinden hizmet beklerken, ihtiyar 
edecekleri külfet karşılığında nimetini de düşün
mek hakkaniyet olacaktır. 

Bu sebeple, halen sürüncemede kalan yan 
ödemelerle birbirinden çok farkı ve gayri âdil 
tatbikatı yapılan yevmiye ve tazminat aksaklık
larının biran evvel ıslahı cihetine gidilmesi 
inancı içindeyiz. 

Ayrıca, görevleri icabı bütün sene dağ baş
larında çok daha müşkül şartlar içerisinde, 
hatta hayatları pahasına dahi görev yapmakta 
olan orman muhafaza memurlariyle ölçü - ke
sim memurları ve yangın koruınıa ekiplerinin de 
maddî olanaklara kavuş'turulmasiyle hizmet
lerin daha verimli olacağı kanısını taşımakta
yız. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için 
hepinize teşekkür eder, Orman Bakanlığı Bütçe
sinin memleketimize, Milletimize ve Bakanlık 
camiasına hayırlı olmasını temenni eder, şahsım 
ve grupum adına hepinizi saygıyle selâmlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekür ederim, Sayın Cilara. 
Birlikte görüşülmekte olan Orman Bakan

lığı ve Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi hak
kında -söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın 
Lûtfi Bilgen'indir. 

-Sayın Bilgen, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA LÛTFİ BİLGEN 
(İçel) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Orman Bakanlığı ve Ortalan Genel Müdürlü
ğü 1974 Malî Yılı Bütçesi üzerinde C. H. P. 
Grupu adına eleştirilerinde başlamadan önce Yü
ce Senatoyu saygıyle selâmlarını. 

1937 yılında 3204 sayılı Kanunla teşkil edi
len Onman Genel Müdürlüğü ile 1969 yılında 
kurulan Orman Bakanlığının bütçeleri üzerinde
ki görüşümüzü kısaca ifade etmeye gayret eder
ken fazla vaktinizi almamağa çalışacağım. 

Orman Bakanlığı bünyesinde mevcut kuru
luşlardan (Bu Bakanlığa adını veren) Orman Ge
nel Müdürlüğü esas, ORÜS Genel -Müdürlüğü, 
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Orman Ürünleri Sanayii ile AEK Genel Müdür
lüğü, Ağaçlandırma ve Briozyon Kontrol ile Or -
Köy Genel Müdürlüğü, orman köy ilişMlertaıi 
sağlamakla bu Bakanlıkta anakuruluş olan Or-
mjan Genel Müdürlüğünün yaın ve yardımcı kuru
luşları niteliğindedir. Hiç olmazsa, bugünkü du-
ruimlarıyle öyle gözüküyor, elbette gelecekteki 
pozisyonlarını şimdiden kestirmek güçtür. 

Bu kuruluşlar, kendi aralarında olduğu ka
dar Devletin diğer benzerî kuruluşları ve Ba-
kanlıklarıyle de çok ahenkli bir çalışma içinde 
olmjaları halimde ancak memlekete faydalı olabi
lirler. 

Bunlardan ORÜS Genel Müdürlüğünün baş
ka kuruluşlarla sürtüşmeleri olabileceğini san
mıyorum.. Nev'i şahsına münhasır bir kuruluş 
olarak orman ürünlerini en iyi şekilde değerlen
dirmek için, birtakım sanayi kuruluşlarını, fab
rikaları bünyesinde toplamaktadır. Ancak, yeni 
fabrikalar kurmadan önce, mevcut tesislerdeki 
atıl kapasitelerin harekete geçirileceğinlden emin 
olduğumuzu belirtmek isterim,. Bu fabrikaların 
% 25 kapasite ile çalışanları bile var olduğuna 
göre, Türkiye^yi makime deposu haline getirme 
sevdasından ziyade, her makine ve tesisi 24 saat 
üç vardiya sistemiyle çalıştırarak hem kendi 
verimini artırmalı hem de Türkiye'nin çok muh
taç olduğu istihdam soramuna yardımcı olma 
hedefini gütmelidir. Ancak bu tarz işletme ile 
memleketimizde orman ürünleri tükenmezse o 
zaman yeni tesislere gidilmelidir. ORÜS'ün ellin
de bulunan fabrikaların hangisi ne kapasite ile 
çalışır, bunun detayına girmek istemiyorum, 
takdir Genel Müdürlük ve Bakanlığındır. Yeni 
Hükümetin ekonomi politikası da her türlü atıl 
kapasiteyi sonuna kadar kullanmak olduğuna 
göre, zaten, yapacak başka bir şey de yoktur 
sanırım. 

ABK Genel Müdürlüğü, ağaçlandırma ve 
erozyonu kontrol için kurulmuştur; anıta bu Ge
nel Müdürlük bilhassa erozyon kontrolü bakı
mından bütün orman knruluşlarryle ilgili olması 
hasebiyle çok daha geniş kapsamlı bir program
la çalışmak zorundadır. Ormanla ilgili her me
sele zannımca, bu, Genel Müdürlüğü .ilgilendir
mektedir. Orman yangınlarından açmalara, ka
çakçılıktan haşere tahribatına kadar dış tahrip
lerle etkileneceği gibi, Orman Genel Müdürlü
ğünün kendi hataları olan isabetsiz kesimler so-
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nucunda da zaman zam/an erozyon sahalarının 
meydana geldiği ve bunların resmî raporlara da 
geçtiği nazarı itibarc alınırsa, bütün bu kuru
luşların otokonitrollerini yapmaları gereği de or
taya çıkmaktadır. Ağaçlandırma yerlerimin ve 
türlerinin seçilmesi elbette çok ilmî araştırma
lar istemektedir; ama üçüncü Gfenel Müdürlük 
olan Or - Köy çalışmalarıyle de çok yakından 
ilgilidir. 

Or - Köy, 'bu Bakanlığın gözüdür, kulağıdır, 
«nitenleridir ve hatta etki - tepki organıdır di
yebiliriz. Bizim, orm;an davasında bugünle dek 
başarılı olamayışımız veya ifadeyi hafifleterek 
söylemek gerekirse, yeterince başarılı olamıayışı-
ınızın tek ve esaslı nedeni parasızlıktan ziyade, 
'ormanla köylü arasındaki ilişkilere gereken öne
mli yeterince vermeyişimizdir. Bir defa Devlet 
köylüyü orman kadar koruyamadığı gibi; orma
nın kaybına da mani olamamıştır. Sanki ağaç
ları tabu, köylüleri robot, ormancıları da bu ro
botla rı tabulara dokuııidurm:ada;n hareket ettir
mek için kurmakla görevli oyun kaptanı veya 
ruhsuz konularla meşgul mekanisyenler sanınrı-
şızdır. Sayın Başbakanımız Eeeviıt'in deyimiyle, 
öyle zaman olmuştur ki, ormanlar içinde yaşa
yan insanlar da olduğunu unuitmmşuz ve bu unut
kanlığın cezasını orman içi köylüleri ile beraber 
ormıanlariimız da çekmiştir. Şimdi de, hep bera
ber çile dolduruyoruz. 

Or - Köy 'konusuna değinmişken, Devlet ida
remizde çok rastlanan bir duplikasyonun burada 
da mevcudiyetine değinmeden geç enleyeceğim.. 
Köy İşleri Bakanlığındaki Or - Köy ile bu Ba
kanlıktaki Or - Köy isimlerinin de cüzî farklar 
da olsa, gayeleri ve yazılışı farklı cümlelerle de 
ifade edilse, aynı inaksaldı taşıdığına şüphe ol
mayan bu kuruluşların fonksiyonları ile bera
ber bünyelerini de birleştirmelerinde fayda var
dır. 

Dünyada en nıükıeannyöl yaratık insanıdır. 
Bünyesinde fazladan yaratılmış tek bir organ 
yoktur. Eğer varsa, bu bir istisnadır, anormal
dir ve tıbbî bir konuldur, tedavisi gerekir. Dev
let bünyesi de, bu en mıükemimel yaratığa ne 
kadar benzeyebilirse, o kadar mjükean,mctl işler, 
kanısındayım. Nasıl ki, bir insan için iki tane 
karaciğere lüzum, yoksa, iki dalak gerekli de
ğilse, Devlet bünyesinde de aynı gaye için dü
şünülen bir kuruluşun iki ayrı Bakanlıkta, iki 

ayrı kuruluş hailinde olması bana göre lüzum
suzdur, duplikasyondur, hattâ anormaldir ve is
raftır. Bunu Hükümetimizin m/ntlaka halledece
ğine güveniyorum. Hangisinin bünyesinde daha 
iyi gidişecek ve hizmet imkânı bulacaksa, orada 
kalmalıdır. Diğeri bünye ve fonksiyon bakımın
dan ona bağlanmalı, birleştirilıneli, şayet müm
kün olmuyorsa bir operasyonla radikal tedavi ya-
pıimjalıJdır. 

Orman Cfenel Müdürlüğü ve Bakanlığın 1974 
yılı bütçesini tetkik ettiğimiz zaman, geçmiş, 
yıla nazaran daha iyi bir hizmet ttaiblosu su
nulduğunu görmekle bahtiyar olduğumuzu be
lirtmek isterim. Şimdi uzun boythı rakamlar sı
ralayarak yakltinizi almak istenmiyorum. Bir tek 
örnekle bu en güzel misali orman köylüleri için 
bir dönüm noktası olarak belirtmek istiyorum^. 
Kanunen her yıl bütçenin binde biri oıım,am köy
lülerinin kalkındırılması için özel bir fona ay
rılması gerektiği halde ve bu Kanun yıllardır 
yürürlükte olmasına rağmen, (maalesef birkaç 
milyonu geçmeyen tahsisatlarla geçiştirilmiş ve 
sadece lâfı edilmiştir. Oysa k'i, 1974 yılı bütçesi
ne 82 milyarlık bütçeden binde biri olan 82 mil
yon lira ayırmak suretiyle orman içi köylüleri
nin kalkmmja hakkı ilk defa bu Koalisyon Hükü
metinde itibar görmüştür. Böylece Koalisyon Hü
kümetinin Programımda belirttiği halktan ya
na, köylüden yama olduğumu ispat ederek kal
kınmaya köylüden başlatınak üzere ilk adım,ını 
attığı meydan'dadır. Öyle ümit ediyoruz ki, önü
müzdeki yılın bütçesi 100 milyarı geçecektir. 
Tabiatıyle orman içi köylülerinin hakkı da, her 
yıl 100 milyonun üstündeki rakami|larla gele
cektir, ki bu hızla orman içli köylüsüne eğilen 
C. H. P. - M. S. P. Koalisyon Hükümeti 1977 se-
çimjlerine kadar sürecek iktidarı devrinde elin
den geçecek normal dört bütçe ile en aız 500 -
600 milyon lirayı sadece bu maksat için sarfe-
derdk halka verdiği sözü yerine getirecektir. 

Sosyal devlet anlayışını iktidarı boyunca 
«ürdürecek olan Hükümetimiz, ormjan içi köyle
rinin perişan halini çok iyi bil inekte ve kanayan 
bir sosyal yarayı katı olarak tedaviye kararlı 
görünmektedir. Bizim, sadece kanımızca değdi, 
bildiğimize göre de fukaralığın .kaymağı orası
dır, halk - devlet münasebetlerinin, en çok bo
zulduğu yer ve dolayısıyle itimat krizinin kay-

• nağı orasıdır, işsizlik ordusunun ihtiyat birlik-

- 9 -



C. Stoatosu B : 57 7 . 5 . 1974 O : 1 

1 erinin kaynağı orasıdır, şehirlerde çok hızlı nü
fus artışının kaynağı orasıdır, gecekonduların 
sermayesi orasıdır da, onun için Hükümetliniz o 
kesiniji mutlaka refaha ve insanca bir yaşama 
düzeyine ulaştırmak kararındadır. 

Zira, Anayasamızın 14 ııcü maddesinde «...her
kes yaşama, maddî ve manevî varlığını geliştir
me haklarına ve kişi hürıiyetine sahiptir...:, 
•den/mektedir. Bu Anayasa enirine göre, orman 
içi köylerimin yaşama hakkını her şeyden ve her 
işten önce sağlatma zorunluğu vardır. 

1974 Orman Bakanlığı ve Orman G-enel Mü
dürlüğü bütçe raporlarımdan Öğrendiğimize gö
re : Orman köylerinde işgücü ve gelir incele
mesi konularında yapılan çalışmalar sonucunda 
'15 722 orman köyünde 8 317 138 nüfus vardır. 
Bu kadar köyün bir yıllık toplam, geliri ise sa
dece 1,3 milyar liradır. Aile başına düşen bir 
yıllık brüt gelir, 996 liradır. Ne gariptir ki, o 
'kesimin % 61 "i de işsizdir. 

Tâ 16 ilci asırda bile Osmiıanlı Devletinde iş
letmek içlin emaneten verilen toprağın en küçük 
ünitesi tımar idi ve yıllık gelini 1 000 afcçeniın 
'altında olan toprakları Devlet hesaba katmıyor, 
vergi almıyor, onun üstünde yaşayanlardan hiç
bir mükellefiyet beklenmiyordu. Bu sadece bir 
hoşgörü değil, o devrin bir asgarî ücreti, bir ge
çim indirimi idi. 

Beş asır önceki 1 000 akçenin bugünkü değe
rini hesap edersek, 20 nei asır Türk köylüsünün 
ne kadar geri bırakılmış olduğunu görmek 
mjüm,künldür. 

Oysa ki, Anayasanızın dibacesinde «...bütün 
fertleri kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bö
lünmez bir bütün halinde ııı^llî şuur ve ülküler 
etrafında toplayan...» şeklinde yazılan cümle 
her Türk'ün memleketin tasasına katıldığı oran
da, kıvancından payını almak hakkını ifade et-
ımektedir. Amıa, gel gör ki, bir düzen değişikliği
ne mjecbur .kalışımız da bu Anayasal hakkın hal
ka hakkıyle verilmemiş olmasının tabiî bir so
nucu olduğu halde, hâlâ mevcut bozuk düzenin 
sürdürülmesini isteyenler vardır. 

Ne yazık ki bizim şimaliye kadar en çok ih
mal ettiğimiz husus halk - omııan •ilişkileridir. 
Bunun da sebebi gerçek orman hududunun tat
minkâr bir şekilde belirtilmemiş, tespit edilme
miş olıııasıdır, tahdidin yeteri kadar hızla ya
pılma maşıdır, veya yapılamamağıdır. Tahdit gör

müş sayılan pek çok yerlerde ise, daha fa.zla 
ihtilâf çıkmış, her ihtilâf nıahıkem/eden geçtikten 
sonra yeni yeni orman tahditlerine ve orman içi 
köylüsünün tedirginliklerine yol açmıştır. Hal
buki, bugüne kadar Orman Bakanlığının yap
ması gereken en âcil iş, tahdidi yapılmayan yer
lerin son süratle işlemlerini yapmak ve eksik 
yerlerinkini tamamlamakla beraber eskiden tah
dide tabi tutulup da hukukî ve ilmî nitelikten 
mahrum, olan mmaimelelerin yeniden gözden geçi-
i'ilımesiydi. Eğer, ihmal şimdi de devam ederse, 
bir müddet sonra ne gözden geçirecek orman, 
ne de mücadeleye dayanacak orman içi köylüsü 
kalacaktır. 

Her bütçe konuşmasında belirtmek zorunda 
kaldığım, biyolojik bir gerçeği tekrar ederek 
halkla sosyal münasebetlerimize gelmpk istiyo
rum. Sosyal bir olayın izahına mesnet olan biyo
lojik vakıa şudur : Dünya yaratıldığından beri 
canlılar arasında (nebattan insana kadar) de
vamlı bir mücadele vardır ve kıyamete kadar 
da süre'cektir. Zira, tabiatın sırrı bu noktada
dır. Jeolojik devirlerde hayvanlar arasında ha
yat sahası mücadeleleri olduğu gibi nebatlar ara
sında da büyük yer değiştirgeler olmuştur. Bu 
da bir hayat mücadelesi sonucudur. Zaman ol
muş kutuplardan ekvatora doğru çeşitli iklim
lerin ağaçları, yaşama sahalarını değiştirerek 
genişletmişler, zaman olmuş aksi yönden ilerle
meler kaydedilmiştir. Bütün bu hayat sahası 
mücadelesi nebatın kendi jenerasyon kanunla
rına göre olmuştur. 

İnsansız devirlerin geçirdiği jenerasyon mü
cadelesine bugün insanlar müdahale ve yardın^ 
etmektedirler, öyle bir çağda yaşıyoruz ki, in
sanlar istedikleri çeşitleri, istedikleri yerlerde 
yetiştirilmeye çalışıyor ve başarıyorlar. Hele bu 
tür çalışmalar laboratuvar denenmelerimi geçirip 
pratiğe intikal ettirilince insan müdahalesi iyi
den iyiye kendini hissettiriyor. Bu denenmeler 
sayesinde alman sonuçlar sadece ilim adamla
rının üniversite laboratuvarlarında veya araştır
ırca istasyonlarında yaptıkları çalışmaların sonu
cu da değildir. 

Halkın da kendine göre birtakım, amprik ça
lışmaları vardır. Asırlardan beri devaım edege-
len gözlemler sonucumda alman bilgiler halk 
tarafından da tıpkı birer laboratuvar çalışma
ları gibi denenmekte ve uzun zaman içinde de ol-
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sa, çok müspet neticeler alınmaktadır. Böylece 
neyin, nerede, ne zamdan ye naisıl daha iyi yeti
şebileceğini orman içi köylüsü de öğrenebilmek-
ıtedir. Ekmeğini topraktan çıkaran insanlar za
manla ekmek çıkaracak topraktan mahrum; kal
mışsa veya başka bir meslek sahibi de olama.-
mışsa, nafaka çıkaracak toprak aramaktan baş
ka ne yapabilirdi? Hattâ, bu aramada önüne 
orman da çıksa ona sahip olacaiktır. Aksi hailde 
başkalarının topraklarına göz dikecektir, ki hu
kuk devletimde buna müsaade edilemez. Müsaa
de edilemez, ama aç insanlar karşısında hukuk 
prensipleri de ancak bir raddeye kadar işler. 
Eğer hukuk prensipleriyle bu vatandaşlara ya
şama hakkını sağlayamazsak, sosyal kanunlar 
'etkisiz kalır. Onun yerine doğa kanunları üsler, 
nitekim, işlemektedir de. Toprak reformu. gecik
tirildiği için, topraksız köylüye vaat edilen top-
raık hâlâ verilemediğine veya sanayi devrıimi ya
pılıp, kendisi topraktan kurtulamadığına göre, 
açlığının giderilmesi için toprak bulmaktan baş- ; 
ka ne çaresi vardır! Orman içi köylüsü ziraatle 
meşgul ise ve yeterince de toprağı yoksa, bunu 
orman içinden arayacak ve bulacaktır. Aslmtla 
bu, doğa kanununun işlenmesidir ki, buna biz 
«Orman tahribi» diyoruz. O ise, «Yaşamca hak
kım» diyor. Biz «suçlusun» diyoruz, o «açım» 
diyor. Burada haklı olan kimdir 1 

Orman içi köylüsü yaşamja hakkını kullan-
mjak için ağaç türleriln'in yer değiştirme müca-
deüieisine müdahale ve yaddım, otmjekte, tabiatıyle 
meyveli ağaç tarafını da tutmaktadır. Elbette 
bu mücadelede insanın tuttuğu taraf kazanacak
tır. Kasıl ki, gecekondu mücadelesinde gecekon
ducular ergeç kendilerini kabul ettirmişlerdir ve 
bundan sonra da hep böyle olacaktır. O halde, 
bu sosyal akımım önüne geçmek değil, onu iyi 
ıkainalize etmek lâzım olduğu gibi, ormıan içi 
köylüsünün bu hayat mjüeadelesini kınamak, ce-
zalandırmjak değil, gerçekçi -bir görüşle onu da 
kanalize ederelk hem ormanı ve hem, de orman 
içi köylüsünü kurtarmak lâzımjdır. Yukarıda be
lirttiğimiz gibi bu mücadele Anayasamızın 14 ncü 
madde'siinde belirtilen her vatandaşın yaşama 
hakkı ilkesine uyguln bir harekettir. Zira, yine 
Anayasaya göre, Devlet 14 ncü maddenin tahak
kuku için, her vatandaşa yaşama halkkı sağla
yacak şekilde iş bulacalktır. Sosyal devletin ana-
vasfı da budur. Anayasamızın mihrakı ve bütün 
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ruhu bu 14 ncü maddede yazılı vatandaşın ya
şama hakkıdır. Diğer bütün Anayasa maddeleri, 
vatandaşın yaşama hakkının tahakkuku için 
konmuştur. Cumhuriyetçiliğimiz de, lâikliğimiz 
de, devrin^ciliğiıniz de ve tek kelime ile sosyal 
devlet oluşumuz da hep halkın bu yaşama hakkı 
içindir ki, bizim; halkçılık anlayışımızı ifade eder. 
Yaşama hakkı her şeyin esasıdır. Sosyal dev
let eğer bu vazifesini yapamazsa, vaıtandaş bu 
hakkını tahakkuk ettirmek için kendi gücünü 
ıkullanmak zorumda kalır ki, doğa kanununun 
işlemesi demek olan bu noktaya gelmeden sos
yal devlet gereken zıemini hazırlamalıdır. Vatan
daşın yaşama hakkını kendi gücüyle tahakkuk 
ettirmesi elbette kanunî olacaktır; ama kanun 
gerçekçi değilse, ya da uygulamja halktan yana 
değilse bu çelişkideki sueu sadece orman içi 
köylüsüne yüklemek doğru olmaz. Ne yazık ki, 
bugüne kadar böyle otobüstür. Böyle bir halikı 
kullananın mükafatı hukuk devletinde ceza de
ğil, sosyal devletin gereği olmalıdır. Gerçi or
man suçlarını da affeden bir af teklifinin ka
nunlaşmasını şu anda bütün Türkiye beklemek
tedir. Fakat suçluların affı ile suçların kalka
cağını sanrnak hayaldir. Bu 'kanunla köylüyü şu 
ana kadar işlediği orman suçundan dolayı affet
sek dahi eıitesi gün gene suçlu durumıa düşecek
tir. Çünkü, geçimini sağladığı ormandan açm,a 
arazisinden çıkacak değildir. Bunu yapamayınca 
da mer'i kanunlara göre teikrar suçlu duruma 
düşecejktir. Köylüyü affetmekle açlığı giderile
meyeceği için sadece çıplak af değil, geçimini 
sağladığı toprağın tapusu ile beraber kendisine 
verilmesi gereğine inandığımız içindir ki, biz 
C. H. P. ve M. S. P. koalisyonu olarak bunu öne
riyoruz. Daha 1969 seçim, bildirgemizle C. H. P. 
olaralk bunu ilân ettik. 1973'de tekrar ilân et
tik. Şimdi aynı konuda ısrar ediyoruz ve 1977 
seçimle riıne kadar sürecek iktidarımız süresin
de bunu mutlaka halledeceğiz, Hükümjetim.ize 
güveniyor ve bekliyoruz. 

Bunu temin için Anayasamızın 131 nci mad
desinin «Orman vasfını kaybetmiş yerlerin top
raksız köylüye verilebileceği» şeklinde değiışti-
riılmjesini 1969 seçim bildirgemizle Türk Ulusuna 
taahhüt ettik. Seçimlerden sonra da bu taaihlhü-
dümüzü yerine getirdik. 1973 seçim, bildirgemiz
de de tıpkı 1969Ma söylediğimiz gibi «...orman 
'köylüsünü, yaşayabilmek için suç işler durumca 
düşmieıkten, suçluluk duygusu ve ezikliği içinde 
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bulunmaktan, hapislerde sürünmekten kurtara
cağız...» dedik ve işte şimdi çıkaracağımız Af 
Kanunu ile onları kurt a ıhmağa çtılışıyoruy Bir 
daha .suçluluk dııramuaıa düşmesinler diye de de
ğiştirdiğimiz Anayasanın İSİ ne i tm.addesimıı 
yeni şeklinin emrettiği kanunî değişikliği sâğla-
maik için 6831 sayılı Kanunun bazı maddelerini 
değiştiren 1744 sayılı Kanunu çıkararak halka. 
vaat ettiğimiz hususları gerçekleştirmeğe çalışı
yoruz. C. H. P. - M. S. P. Koalisyon HükiVmeti-
ııin bunu da gerçekleştiireceğine güvenimiz tam
dır. Hükümetin bu müspet uygulamasını gruplar 
olarak devamlı desiı ekleyeceğiz. 

Hükümet Programında ormanı içi köylüsüne 
vaat edilen imkânlar daha üç ayını doldurma
yan Koalisyon Hükümeti tarafından gerçekleş
tirilmeğe başlanmıştır. Örneğin, ormanda çalışan 
•orman içi köylülerine nakliye için, kesim için, 
sürdürme için % 27 zam yapılmıştır. Böylece 
orman içi köylülerinin işçilik kazancı artırılmış
tır. Bizim iktidarımıza kadar kapatılan 154 böl
genin bir kısmını bu kısa süre içinde açan Hükü
metimize huzurunuzda teşekkür eder, diğerleri
nin de süratle açılmasını temenni ederiz. 

Orman dava;smm bütün yükünü çeken orman 
yüksek mühendislerinden, orman muhafaza me-
mtırlarma kadar her kademede çalışan her tür
lü personelin gayretlerine teşekkür eder, onla
rın da maddeten ve manen tatmin edilmesini te
menni ederiz. 

Yukarıda birkaç kez belirttiğim, gibi bugün 
için o racanla ilgili icraatın başlangıç noktası or
man tahdidinin süratle, yapılarak nerenia or
man, nerenin değil olduğunun belli edilmesidir. 
Maalesef, bu husus yıllardan beri ihmal edil
miştir. Her yıl bütçe müzakerelerinde herkes 
bundan şikâyet eder. Hemen her yılın raporunda 
da 30 adet komisyon veya ekip bir türlü 40 ola
maz. Onun da bir kısmı yıl sonuna kadar dağı
lır. Zira, orman tahdit komisyonlarında çalışan 
hâkimlere yeterli ücret verilemediğinden hâkim 
ya da hukukçu bulunamaz. Raporlar hep böyle 
yazar. Biz de bunları üzülerek okur, acı acı söy
leriz, fakat her şey orada kalır. 

1974 Bütçesinin bu tahdit işini bir başka tür
lü ele aldığını görmekle memnun olduğumuzu 
belirtmek isterim. Orııı,a_J. tahdit korniş unların-
daki ekipler üçten beşe çıkarılmak sureti} le1974 
yılında 75 ekip faaliyete geçecektir. 1973 v- 4a-
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ha sonraki yıllarda bu ekipler temin edebildiği'' 
eleman oranında 250 \e daha fazlaya çıkabile
cektir. Bunun ol a. bileceğine, gerçekleşelb'ileeeğinö 
şu bakımdan güvencem vardır. G831 sayılı Ka
nunu değiştiren 1744 sa.yılı Kanunun 12 nci mad
desi aynen şöyle der : «...orm,aıı kadastro ko
misyonu ve kadastro ekiplerinde bilfiil çalışa
cak başkan, üye ve teknik elem/iularca verile
cek yan ödemeler de bütçe kanunları ile tespit 
edilen miktarların azamileri üzerinden Ödeme, ya
pılır.» Daha yeni çıkan bu Kanun maddesi Or
man Bakanı için oldukça, sağlam, bir dayanak ve 
'kullanışlı bir alettir. Ancak, bunun süratle uy
gulanabilmesi için 31 Mayıs 1974 sonuna kadar 
Hükümetin yetkisinde bulunan Personel Kanu
nunda kararnameler ile değişiklik yapılırken bu 
hususun nazarı itibar e alınarak gerekli tedbirin 
getirilmesi ve kılıcın kınından çıkarılarak savaş
çılara teslim, edilm,esi lâzımdır. Bunu da Hü
kümetten hassaten rica. ediyoruz. 

Bu gibi kanun ve kararname ile alınaeaık 
tedbirler ve sağlanacak imkânlardan sonra Or
man Bakanı ve Orman Genel Müdürlüğünden ta
lep ederiz ki : 

Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlü
ğü bütün başka işleri âdeta bir kenara istercesi
ne topyekûn imkânlarını tahdit ve kadastro için 
seferber etmelidir. Ankara'dan başlayarak iller
de ve ilçelerdeki bütün kadroları bu iş için sefer
ber edilmeli; eğer mevcut mevzuat yetmiyorsa, 
yeni tasarılar da gelmeli; bizden, Parlamentodan 
yardım, istenmelidir. Komisyon ya da ekip sayı
sının tahdidi yerine süratle ormanın tahdidi ta
mamlanmalıdır. Kısacası, bir orman tahdit se
ferberliği yapılmalıdır. Gerçi kanun bu müddeti 
10 yıl olarak tespit etmiştir; ama bana öyle ge
liyor ki. yepyeni bir ruhla, imanla ve imkânla 
bu işe ihtilâfların ve orınan davalarının en çok 
okluğu yerden başlayarak, O. İL P. - M. S. P. 
Koalisyon Hükümetinin Ana\ asal hakiki olan 
1977 seçimlerine kadar olan iktidar süresi içinde 
bu iş tamamlanabilir. Elbette bu iş bir Kolom.b 
yumurtası kadar basit ve kestirme değildir, ama 
şimdiye kadar bizleri korkuttuğu kadar da 
komplike ve imkânsız değildir. Zordur, ama bu
nu imkânsızla karıştırmağa hakkımız da yoktur, 
sanırım. 

Bu tahdit işini en son hız i a- \ apıp topraksız 
kinl ine yerleşim sabaları veremezsek, ormanda-
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ki sömürü düzeni devanı edecektir. Bugün or-
•mşan sıçmalarını aslında çok fukara insanlar ya
pamıyorlar. Onların Devlete gücü yetmiyor; 
ama öyle güçlü kişiler vardır ki, hükümete de, 
devlete de, iktidarlara da yakınlık alışkanlıkları 
dolayısıyle 5 - 10 dönümlük tapuya dayanarak 
veya ona da dayanmayarak lOO'leree dönüm aç
ma yaptırarak o yerleri kendine mal etmekte 
Devlete karşı gücü yetmediği için açarak elde 
edemeyen güçsüz köylülere dönüm/ünü 4 - 5 bin 
liradan satmaktadırlar. Bu sömürü düzeninim 
•nasıl işlediğini bundan önceki yıllarda bütçe gö
rüşmelerinde söyledim,. Yor ıgösterdim, örnekler 
verdim; fakat bir türlü tedbir alınmadı. Aynı 
insanlar şu anda bile orman yeni yeni sahalar 
açarak .aç, sefil köylülere dönümünü 5 - G bin li
radan satmağa devanı ediyorlar, o köylülerin ye
tiştirecekleri sebzeleri de haldeki kendi dükkân
larında satma mecburiyetinde bıraktıkları gibi, 
seçimlerde rey hakkını da ipotek, altına alıyor
lar. 

Düşününüz ki, bir yerde orman vasfını kay
betmiş yerler vardır. İçinde de toprağa muhtaç 
aç, sefil, işsiz köylüler vardır; fakat oradan ya
rarlanamıyorlar. Mevcut kanunlarımız ve muta
assıp ormancılık zihniyetimiz, tatbikatımız bu
na maııi oluyor. Aıua, güçlü bir adam araya gi
riyor, aynı yeri orada çalışan insanlara yevmi
yesi 40 - 50 lira hesabiyle açtırıyor, dönüm başı
na birkaç yüz lira işçilik ödedikten sonra elde 
ettiği sahayı aynı amJeleye dönümünü 5 - G bin 
liradan taksitle satıyor. Onun sebzesini dükkâ
nına bağlıyor ve bu sahalım sömürüsü tamam
lanınca başika bir saha bulunuyor. Köylülere bu 
şekilde tarla temin etmeden başka imkân kalını
yor, çünkü kendi başlarına açmaya başladıkları 
zaman hapsi boyluyorlar. İşte biz bugün bu in
sanları affetmek istiyoruz. 

Orman içi bölgelerdeki bu dramın önlenebil
mesi için aynı yerlerde orman reformu ile bera
ber toprak reformu uygulamasının, da yapılması 
gerekmektedir. Clerei, Toprak Reformu Kanunu 
uygulamasının Güneydoğudaki geniş araziler
de ve sosyal denıgenüıı çok bozulk olduğu yerler
de başlaması isabetlidir; fakat bu toprak re
formunun ormanlık bölgelerle ilgili yönü de 
vardır, ki hem, ormanı koruyup geliştirmek hem 
de orman içi köylüsünü kalkındırmak başlıca 
amacıdır. Böyle orman - köylü ilişkilerinin çok 
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f bozuk, mücadelenin ağır, ormanın tehlikede ve 
orman içi köylüsünün de sefalet içinde olduğu 
bölgelerden birkaç tanesi 'olsun toprak reformu 
ve orman reformu müşterek tatbikatı için, pilot 
bölge olarak seçilip o tip bir çalışmaya başlana
bilir. Bunun için bütün Türkiye'nin şartlarını 
ihtiva, eden bir veya birkaç il bulunabilir. Bu
yandan Güneydoğu'da toprak reformu tatbika-

j ti yapılırken, kanuılaştınnija bedeli istemeyen 
böyle o muinli bir ilde de başka bir uygulama 
yapılır. Böyle bir il veya birkaç il bu maksat 
için 'güzel bir pilot bölge olabilir. 

Yukarıda önerdiğimiz gibi muhtelif Bakanlık
ların ortak gayretiyle kurulacak orman kadas
tro toprak reformu komisyonları bu ile gider, 
süratli bir çalışma ile en çok dört yılda ölçüleri 
yapar; bir ya nidan, orman olain yerle olmayan yer
leri ayırırken, bir yandan da toprağa muhtaç. 
olanları tespit eder. Ancak böyle bir hareketle 
aracılardan arındırılır ve gerçek muhtaçlar or
man vasfını kaybetmiş yerlere yerleştirilir. Dağ
lık bölgelerdeki yerleri hakiki ornijan içi köy
lülerine yeterince ve tapusu ile birlikte verir
sek, tüm, ormanlar kendiliğinden boşalır. Yayla
larda geçimini ancak temin ettiği yüzlerce dö
nüm arazîsini vadi ve sahillerdeki 15 - 20 dönüm
lük bir yerle başabaş değişmjeye hazır, kamulaş
tırma bedeli istemeyen luı köylülerin bugünkü 
haleti midyelerinden faydalanıp hiçbir kamulaş
tırma parası ödemeden bu işe bir noktada el koy
mak gerekmektedir. Bu suretle köylülerin terke-
deceikleri yüzlerce dönüm onman Anayasanın 
«.Ormanların genişletilmesi» emrine uygun bir 
şekilde Orman Bakanlığının, Orman Genel Mü
dürlüğünün elinde kalır. 

Aksi halde, ormanla ilgili illere toprak ve 
orman reformu sırası gelinceye kadar orman 
sömürü düzeni devam edecektir. Bunun son ör
neğini 25 Nisan 1974 tarihli gazetelerin yazdı
ğına göre bir ilçede gördük, öteden beri siyasal 
güçleri elinde tutanlar gerçek ormanı tahrip 
ederek yukarıda arzettiğim mekanizma ile mil
yonlar kazanıyorlar, onların adına başka insan
lar hapislere giriyor. Artık Devletin devleti iği
ni gösterme zamanının geldiğine inanıyorum. 
Eğer topraksız vatandaşa Devlet toprağı veri-

I lecekse, Devlet bir aracı sokmadan kendisi ver
melidir. O vatandaş da Devletin varlığına ina-

j narak doğrudan doğruya Devletten toprak is-
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temeledir. Sömürgen de Devletin varlığını his
sederek umudunu kesmeildir, helâlinden iş yap
malıdır; ama böyle bir yere yerleşen, bu yolla 
para kaptıran köylüleri şu anda işgal ettikleri 
topraktan çıkarmak da vicdansızlık olur. Sö
mürücüye kaptırdıkları paralarını Devlet ola
rak alıvermek, kurtarıvermek ve tarlanın tapu
suna sahip kılmak gerekir. 

Bu son olayda vak'a mahalline derhal bir 
müfettiş göndererek duruma el koyan Sayın Or
man Bakanına huzurunuzda teşekkür ederiz ve 
neticeyi bekliyoruz. Bu olay sadece mahallî bir 
konu değildir. Türkiye'ıün hemen her yerinde 
şimdiye dek hep olagelen orman ve toprak 'sö
mürüsü olaylarının bir proto tipi olduğu için 
bunların üzerinde duruyor ve ancak bir düzen 
değişikliği ile bundan kurutulabileceğimize ina
nıyoruz. 

İşte orman düzeninde yapılacak bu değişik
likler, orman .köylüsünün insanca yaşama hakkı 
ile orman varlığımızın korunması gereği arasın
daki sunî çelişmeyi ortadan kaldıracaktır. 

Gerçekleştireceğimiz bu düzen değişikliği ile 
orman köylüsü, yaşaj-abilmek için suç işler du
ruma düşmekten, suçluluk duygusu ve ezikliği 
içinde bunalmaktan, hapislerde sürünmekten 
kurtulacaktır. 

Bu düzen değişikliği ile köylü - Devlet or
man yabancılığı sona 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 mutlu-
laşması yolunda, orman varlığımızın daha iyi 
değerlendirilmesi yolunda, orman ürünleri sa
nayiinin gelişmesi yolunda seferber edilecektir. 
Bu seferberlikte Orman Genel Müdürlüğü ve 
Orman Bakanlığının bütün mensuplarıyle bera
ber olduğumuzu burada belirtmek isterim. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Bugünkü fikirlerimizi ve gelecek için düşün

celerimizi C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına arz etmiş bulunuyorum. 

Bu bütçenin Orman Bakanlığına, Orman Ge
nel Müdürlüğüne ve C. H. P. - M. S. P. Koalis
yon Hükümetinin iyi uygulaması inancı ile bü
tün Türk milletine hayırlı olmasını diler, hepi-

— 14 

nize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Bilgen. 
Sayın senatörler, Orman Bakanlığı ve Or

man Genel Müdürlüğü 1974 malî yılı bütçesi 
hakkında kişisel görüşlerini belirtmek üzere söz 
almış bulunan sayın senatörlerin ad ve soyad
larını sırasiyle arz ediyorum. 

Sayın Hilmi Nalbantoğiu, Sayın Nazım İııe-
beyli, Sayın Mümin Kırlı. 

Sıra Sayın Hilmi Nalbantoğiu'nda. Buyuru
nuz Sayın Nalbantoğiu. 

ITTLMÎ NALBANTOĞİU (Emmini) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

Bendeniz de Orman Bakanlığının bütçesinin 
görüşüldüğü sırada birkaç temennimi arz ede
ceğim. 

Yakacak tahsislerinin ters yönlü nakliyeleri 
gerektirecek şekilde yapılması yanlıştır. Bu hu
susa dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Bilfarz, 
Erzurum yakacak tahsisi için ta Çanakkale'den 
veya Burdur'dan tahsis edilmiş olması; gidip de 
oradan yakacak getirmeyin demektir. Bunu te
barüz ettirmek istiyorum. 

10 milyon orman köylüsünün sorunlarına sü
ratle çözüm yolu bulunmalıdır, ki Bakanlık da 
bu gayret içerisindedir, buradaki konuşmacılar 
da buna değindiler. Ben tabiî konuşmaları din
lemeden evvel notlarımı aldığım için bundan da 
bahis etmek zorundayım. Bir de bazı köylere 
orman ihtiyacı için orman bölge şefliklerine e 
gösterilen hasis tutumu da anlayamıyorum. 

Diğer bir konu, bugün ıhalk arasında ninni 
evi veya orman personelinin kamp ve mesire ye
ri ölçü ve düşüncesine göre kurulduğu söylen
mekte olan millî parklardan birkaç tanesinin de 
parti felsefemize uygun olarak, bademe kıymet
li bakanımdan Doğu Anadolu'da kurulmasını is
tirham etmekteyim. Orman personelinin kamp 
ve mesire yeri olsa bile, halk deyimiyle «Ninni 
evi» olsa bile, birkaç tane millî parkın da Doğu 
Anadoluda kurulmasını ben de istirham ediyo
rum1. 

Diğer bakanlık bütçelerinde konuştuğum sı
rada arz ettiğim gibi, Orman Bakanlığında da 
herhalde bir teşkilât reorganizasyonu lâzımdır 
ve hatta belki bir zihniyet reorganizasyonu lâ
zımdır. Günkü, artık Orman teşkilâtı bazı yatı-
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rımlarmda Doğu Aııadoluya; «Ankara'nın do
ğusuna» dedim Sayın Erbakan gücendiler, şim
di de Sivas'ın doğusuna diyeceğini: geçmesini 
istirham etmekteyim. Gerek Bakanlık, gerek 
Genel Müdürlük veya başmüdürlük teşkilatla
rındaki ormancılarımızın yemeklerini -artık kan
tin ve evlerinde değil, yazı ve raporlarını bile 
çanı diplerinde yazmayı adet haline getirmeleri
ni öneriyorum. 

Ormancılığımızın veya şimdiye kadar'ki Or
man teşkilâtımızın tatbikatının hazin durumu
nu «Palandöken dağında kavalımın sesi var, 
çam dibinde yaslanmış bir edalı su çağlar» man
zaramızı ve şiirimizi bize unutturmuş, olmasını 
re bu tabloyu canlandığamanıış olmamızın öfke
siyle seyrediyorum. Cam dibinde çaldığımız ka
valımızın sesi yerine, öyküsünü şu kubbede bir 
hoş seda bıraksın diye bu kürsüye getirdim. Bu 
tempo ve teşkilât, zihniyeti değişmezse, umudum 
yine de içinde kalacaktır biliyorum. 

Erezyon konusu ciddi bir sorundur. Memle
ketin topraklarından ve hele doğu ve güney 
Anadolu topraklarından yılda milyarlarca met
reküp toprağın hudutlarımız dışına sularla ta
şınması durumu vücudumuzun en önemli uzuv
larında kapanmış ve üstü kabuklaşmış örtüyü 
tırnakla kaşımak gibi bir şeydir. Çok yakında. 
çare bulunmaz ve bu yaralar merhemle kapatıl
maz ve tedavisine gidilmezse, kanayan yaranın 
üzerine tütün de ekseniz, ki kanamayı durdur
mayacaktır; yani erozyon devam, edecektir. Bu 
yara kazınmasını durdurmamız millî bir zorun
luluktur. Erezyonu önleme konusunda gerekli 
önemi artık vermeliyiz. 

Millî ormanlar teşkil etmeliyiz. Bolu dağın
da Atatürk ve îmönü Ormanlarını teşkil şerefli 
bir iş ve fakat böbürlenecek, övünülecek bir iş 
değildir. Marifet, böyle bir gayreti Deveboynun' 
da, Kargapazarın'da, Azizye'de, Allahûekber' 
de, Kop'ta, Malazgirt'te, Sivişli'de, Koeatepe'de 
de yapmaktır. Yoksa, 'istanbul'a giderken ara
bamın motorunu soğutmak ve yorgunluğu gider
mek için yapılan ağaç koruluğu yapanlara bir 
mefahir sağlamaz. 

OR - KÖY uygulamaları behemahal doğudan 
başlamıalıdır. Bu Hükümetin felsefesi de budur 
ve hele zihniyet ve felsefesine yüzde beşyüz 
inandığım Bakanımızın felsefesi de budur, ken-
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I dişi de Doğu Anadolu çocuğudur ve kırsal alan
lardan yahut başka deyimle geri kalmış yöreler
den her hizmetin başlatılmasını diğer bakanlık
larda olduğu gibi, Orman Bakanlığından ve Sa
yın Bakanımdan da özel olarak şahsen istirham 
etmekteyim. 

Huzurunuzu işgal ettiğim için özür diler, te
şekkür ederim, saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nal-
bantoğlu. 

Sayın Nazım İnebeyli?. Yoklar. Sayın Mü
min Kırlı?.. Buyurunuz efendim. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Konuşmamnıı esasını bir ormancı olmadığım 
için tabiatiyle teknik mevzular teşkil 'etmeye
cek; ama teknik 'mevzuların hallinde köylüye 
ve orman teşkilâtımıza çok şeyler getirecek olan, 
çok şeyler getireceğine inandığım ekonomik ve 
sosyal bakımdan orman köylerimizi umumiyet
le köylerimizi kalkındırmamız için neler yap
mamız lâzımdır esası teşkil edecektir. 

Bütün siyasî partilerimiz seçim öncesinde ve
ya seçimden çok önce Mecliste veya Senatodaki 
konuşmalarında köylünün kalkındınlmasından, 
köylünün sömürüldüğünden, köylünün güçsüz 
halde bırakıldığından ve bunun kasten yapıldı
ğından bahseder dururlar idi. 14 Ekim seçimle
rinden önce bütün partilerimiz köylüyü kalkın
dırmak, orman köyüne yardım elini uzatmak lâ
zım geldiğinden bahisle şimdi Meclislerimize gel
miş bulunuyorlar ve köylünün kalkındırılma
sında, kalkınmanın köyden başlamasından lâ
zım geldiğini söyleyen Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi bugün Hükümetin büyük kanadını teş
kil etmektedir. 

Köylerimiz içinde orman köylerinin çok ay
rı bir değeri, çok ayrı bir yeri olduğuna inanı
yorum. Bugün orman köylerimizin aile sbaşma 
yıllık geliri, birkaç sene önce yapılmış bir araş
tırmaya göre, zannediyorum bin lira civarında 
bir yekûn tutuyor. Eğer bu köyler, yine o araş-

j tırmaya göre, senelik 15 bin liralık bir gelir se
viyesine ulaştırılmazlar ise, orman köylüsü elini 
ormandan çekmeyecek, onu tahrip etmek için, 
geçimini ondan sağlayabilmek için ormanın için
de bulunmaya, devam edecektir. Şu halde, yapı-

j laeak şey, tüm köylerimiz içinde, daha ziyade 
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orman köylerimize yönelmemiz icap ettiğini bi
ze göstermektedir. 

Köylerimizde bugün esası itibariyle büyük 
potansiyel yatmaktadır. Cumhuriyet Hükümet
lerimiz bu potansiyeli kullanabilmek için eok 
güçsüz vaziyette ele aldıkları köy davamızı, 
bütçelerine koydukları ödeneklerle güçlü hale 
getirebilmek, bu potansiyeli kullanabilmek yo
lunda adımlar atmışlardır. Köye yol, köye su. 
'elektrifikasyon ve köyün diğer dertlerini halle
debilecek diğer mevzular. Bunlar, köyün kal
kınmasına, gördük ki, kâfi gelmemiştir. Şu hal
de, köyün kalkmdırılabilmesi için ne yapmak lâ
zımdır?.. Biliyoruz iki, bugün köylerimizin istih
sal ettiği her türlü meta, Türkiye'nin şehirleri
nin beslenmesinde, şehirlerinin diğer birçok ih
tiyaçlarının temin edilmesinde esası teşkil et
mektedir. Güçlü zümrelerimiz de umumiyetle şe
hirlerimizde yaşamaktadır. Bu güçlü zümrelerin, 
kendilerine gıda temin eden köye ve köylüye 
yardım ellerini uzatması lâzımdır. Bu, tabiatıy-
le uzatsınlar demekle elde edilecek bir şey de
ğildir. Eğer bunlar bir nizam, bir intizam içine 
alınır, koordinasyon bakanlıklar arasında yürü
tülür ve bu işler dediğim gibi bir intizama so
kulursa, zannediyorum ki, 'köyümüze 1977 sene
sine kadar Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Söz
cüsünün ifade ettiği gibi, iktidarda kalmak ola
naklarınız içinde, çok şeyler yapabilirsiniz. Biz 
bunu öneriyoruz; ama eğer köye bu yardım eli
nin uzatılmasına Halk Partisi - Millî Selâmet 
Partisi Koalisyonu olarak işbirliğinizi tamam
lamaz ve köye yardım elininin uzatılmasına ma
ni olursanız, köylünün eli yakanızda olacaktır 
Sayın Bakanım. 

Orman köylüsü, benim anladığım kadarıylc, 
bugünkü bütçemizde de bulunan çok az ödenek
lerle kalkmdırılmak imkânına kavuşturulamaz. 
Köylümüzün kalkındırılabilmesi için, benim 
önerdiğim bu güçlü zümrelerin, güçsüz o köylü
ye yardımı veya bulunabilecek diğer yollar su
retiyle iktisaden kuvvetlendirilmesi, sosyal açı
dan kuvvetlendirilmesi gerekir ve orman köy
lüsünün elini, ancak bu şartlar yerine getirile
bilirse ormandan çekebiliriz. Eğer bu el orman
dan çekilmezse, biz de burada çok seneler mem
leketimizin ormansızlığmdan, memleketimizin 
ormanlarının yetersizliğinden, daima tahrip 
edildiğinden bahseder durur, Sayın Orman Ba

kanlığı yetkililerimiz de «Biz ne yapalım, eli
mizden bu kadar geliyor» demek mecburiyetin
de kalırlar. 

Elbette, ormandan gelen gelirlerle orman 
köylüsünü tam manasıyle kalkındırmak müm
kün değildir. Orman köylüsüne görülmüştür, 
ki, ne kadar ormanın yardımı ona verilirse ve
rilsin, bugünkü durumundan daha fazla bir se
viyeye onu getiremeyecektir. Şu halde Sayın Ba
kanlığın yetkililerinin orman köylüsüne güç ge
tirecek. onu her bakımdan yumruğunu vurduğu 
zaman sesini dinletebilir hale getirecek esasları 
ortaya koyacak bir çalışmanın içine girmesi lâ
zımdır. 

Orman köylerine başka ne yapabiliriz? Ben 
zannediyorum ki. orman köylerimizde turizm 
araştırması bugün pek iltifat edilmeyen bir mev
zu halindedir. Halbuki, Avrupa'nın birçok mem
leketlerinde ormanlar turizm bakımından elve
rişli hale sokulmuş, bakımlı, zengin insanların 
yahut orta halli insanların yahut kitle turizmi
ne mütemayil insanların oraya gitmek suretiyle 
ormandan istifade ettikleri bir yer haline geti
rilmiştir. Biz, 'memleketimizde bu turizm araş
tırmasına değer vermek, onu tatbikat sahasında 
koymak suretiyle, zannediyorum, ormanlarımız
dan ve orman köylülerimizi istifade ettirmek 
bakımından çok: şeyler kazanabiliriz. Ormanla
rımızda meselâ şırıl şırıl akan, içinde bol oksi
jen bulunan sularımız vardır. Bu sularda 'arka
daşlarımızın söylediğine göre alabalık yetişmek
tedir. Bu sular boşuna akmakta ; yukarılarda 
alabalık yetiştir, aşağıda başka şeyinden istifa
de et. Zannediyorum ki, bu çalışmanın da Or
man Bakanlığımızca yapılmasında ve orman 
köylümüze bu yardımın da getirilmesinde, onun 
iktisaden güçlendirilmesi bakımından büyük 
faydaları olur. 

Orman köylümüz, köyde mahsul yetiştirir, 
şehirde satılır, orman köylümüzün sattığı bu 
mahsulden kendisine tek kuruş verilmez. Borsa
lardan satılan bu mahsulden yüzde muayyen bir 
miktar alınmak suretiyle orman köylümüzün ye
tiştirdiği bu mahsulden çok az bir miktarı, (Top
lana toplana büyük miktarlar eder bunlar) ke
silmek suretiyle orman köylüsünün istifadesine 
sunulabilir. 

Zannediyorum ki, orman köylerini kalkın
dırmak için tek tek atılımlarla değil, köy kal-
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kındırma kooperatifleri kanaliyle; tabiatiyle 
sayın İktidarımızın da öyle düşündüğünü zan
nediyoruz, demokratik manada kalkındırma koo
peratifleriyle bu köylerimizin kalkındırılması
nın çok daha seri, çok daha iyi olabileceğini 
tahmin ediyorum. 

Bu sözlerimle konuşmamı bitiriyor ve Ba
kanlığımızın bize takdim etmiş olduğu bütçenin 
memleketimize, milletimize, orman köylerimize 
ve umumiyetle köylerimize fayda getirmesini 
diliyor, 'hepinize saygılar sunuyorum. (A. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kırlı. 
Sayın Ali Oğuz, buyurunuz efendim. 

ALÎ (X. ÜZ (istanbul) — Muhterem Balkın, 
muhterem arkadaşlarım, muhterem Bakan vt 
Ormar; Bakanlığının muhterem ve mümtaz ida
recileri ; 

Orman Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle bil
hassa meslekten olan arkadaşlarımız bakanlık
la ilgili ve memleketimizin hakikaten ehemmi
yetli bir meselesi olan orman mevzuunu gayet 
güze1 dile getirdiler. Benim mesleğim olmamak
la beraber, huzurunuzda ben de kendi şahsî gö 
nişlerimi sizlere arz etmek istedim. Bu mesele
nin hakikaten avukatlık mesleğimle bir ilgisi ve 
münasebeti yok; ama memleketin bir evlâdı ola
rak benim de senelerden beri düşündüğüm bazı 
mevzular vaı. Bunlardan olur ki Sayın Baka
nımız belki bir ışık alır da bu hizmetlerde bi
zim, de 'bir katkımız, çorbada bir tuzumuz bu
lunur. 

Muhterem arkadaşlar; yüce Dinimiz biliyor
sunuz ki ağaca çok ehemmiyet vermiş. «Bu sa
niye kıyamet kopacak olsa dahi ağaç dikiniz» 
emri Allah Resulünün emridir. Buna ıttrba 
edersek kesmek şurada dursun, mutlaka sürat
le dikmek yolunda olduğumuzu ve memleket 
halkının da. bu yolda olduğumu görürüz. Bu, 
herçeyden evvel bir terbiye ,bir kültür mesele
sidir. Eğer memleket bu kültürden mahrumsa 
dikmek yerine mutlaka kesecektir, tahrip ede
cekte r. 

Muhterem arkadaşlar; Fâtih hazretleri bir 
/alim değildir, ama ona izafe edilen bir söz var. 
Gerçeklik derecesini meslekten olan arkadaşla
rım herhalde daha çok araştırmışlardır; ama 
«Ormanımdan bir dal kesenin kolunu, bir ağaç 
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kesenin başını keserim» derken, herhalde ifrada 
gitmiş değildir. Bir hakikati ortaya koymak 
istiyordu, bir disiplini ortaya koymak istiyor-

> du, bir işin ehemmiyetini ortaya koymak istiyor
du. Yoksa bir ağaç için bir baş kesecek, bir dal 
için bir kol kesecek ızalim değildi; ama işin 
ehemmiyeti o kadar mühim ki, eğer bunun üze
rine eğitmezsek netice bu olacak diye bize bir is-
! ikamet gösterilmiş oluyordu. Nitekim bugün
kü acıklı manzara işte bu başıboşluğun netice
sidir. 

Muhterem kardeşlerim; ağacın bir servet ol
duğunu anlatmaya hiç lüzum yok, bugün dünya 
bunu kabul letmiş. Neler elde edilmiyor ki? Ta
buttan, kâğıda kadar her şey muhakkakki ondan 
elde ediliyor, öyle ise üzerinde çok titizlikle 
duracağımız bu mevzu memleketin ana davala
rından biridir. 

Peki ne yapmak lâzım öyle ise? Büyük bir 
ağaç dikme seferberliği içerisine girmek lâ
zımdır. Yroksa memlekete kültür kazandırıp da, 
tahribatı önleyeceğiz ve bu seferberliğin netice
si alınacak ve ormanlarımız kurtulacak ümidi 
ile beklersek, bunun neticesinde çok gerilerde 
kalmış oluruz. Bunu sadece muhterem Orman 
Bakarından ve 'mensuplarından beklemeye de 
hakkımız yok. Bütün memleket 7 den 70'e bu 
noktanın içerisine girmek lâzım. 

Muhterem arkadaşlar; bunu mecburi bir an
garya haline getirelim demek istemiyorum dik
kat buyurun; ama bunu sevdirir halkımıza mal 
edersek, 40 milyon insanın hepsine bir ağaç dik
menin faziletini, faydasını ve mjenıleket sevgisi 
işaretini, hatta ibadet olduğunu öğretirsek sene
de insan başına 40 milyon ağaç eder. Herkes bu
nun ya karşılığını vermek ister veya seve seve 
bizzat kendisi diker. Bunun insan başına 10 ağaç 
olduğunu düşünürseniz bu muazzam bir rakama 
baliğ olur. Bunun bir senedeki yekûnu nihayet 
400 milyon, 10 senede ise milyarlara varan ağaç 
ortaya çıkar. Bunu küçümsememek lazımdır. 
Bir adımdır, bunun arkasından daha büyük 
adımlar gelerek davayı bir parça daha ileri gö
türmek mümkün olur. Bakanlık bütçesinde ola
bilir, dernek veya cemiyetlerle olur velhasıl bir 
teşvik unsurunu ortaya koyarsak bir adım at
mış oluruz, faydadır. 

j Bir de muhafaza politikamız var, arkadaş -
I larım dile getirdiler. Eğer politikanın elinden, 
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siyasî baskıların elinden bu davayı kurtaramaz
sak, kuvvetli olan açacak^ kuvvetli olan kesecek, 
aıüfuzu olan bundan faydalanacak ve kiminle 
işbirliği yaptığım da herkes bilecek; ama bu ta-
tahribata, bu servet erimesine kimse mani ola
mayacak. Evvelemirde bu kabil menfaat kaygı
larımdan uzak bir politika içerisinde olmamız 
lâzım. 

Crman köylerinin durumu haikikaten yürek
ler acısıdır. Bu köyleri ormanın içerisinde bu-
lurndıırduğumuz müddetçe bu tahribata mani ol
mam] v mümkün değildir muhterem arkadaşla-
rım. Öyle ise, senelerden beri söylenilen; fakat 
yapılamayan bir hadise var. 

Bunların ya bir araya toplanması veya nakli 
veya onların ağaçlara ellerini sürmeyecek bir 
işle, bir meşgale ile meşgul olmalarını temin mec
buriyetindeyiz. Aksi halde bunları orman içeri
sinde bırakırsak, mutlaka ve mutlaka bunların 
kesmeye devam edeceklerinden şüpheniz olma
sın. 

'Arkadaşını dedi ki, - «Senede aile başına bin 
lira düşüyor.» Bir ailenin içerisine bin lira gi
rerse muhterem arkadaşlar, bununla yer mi, 
giyinir mi, çocuğunu tahsil mi ettirir, yoksa 
tedavi ihtiyaçlarına mı verir? Eğer, çocuğu ra
hatsızlanır da şehire inerse, yüz lira doktor, 
ikiyüz lira ilâç parası ile zaten bir yıllık gelirinin1 

% 30'unu bir defadaki rahatsızlığının tedavisi 
için verecek demektir. Bu hazin bir manzara
dır. «Sö3"leme yüzsüz edersin, aç koyma hırsız 
edersin.» derler. Ne güzel sözdür. Eğer onla
rın dertlerine deva bulmazsak, mutlaka alaca
ğımız yan veya geçersiz tedbirlerle ormanın tah
ribatını önleyemeyeceğiz. Bundan haberiniz ol
sun. 

«Orman yollarının yapılması muazzam bir 
hâdise. Bakanlık için ağır bir yük. Nasıl olur? 
Biz zaten köyler, şehirler arasındaki yolları ya
pamıyoruz. Buna nasıl sıra gelir? Gibi düşü
nülür; ama biz bunu yapmadığımız takdirde gö
rüyorsunuz ki, yangınlara müdahale imkânı ol
muyor veya orman içi ürünlerinin nakli müm
kün olmuyor. İçiniz sızlıyor. Bakıyorsunuz 
bir ağaç devrilmiş veya artıklar var. Bunların 
naklini yapmanız veya değerlendirmeniz müm
kün olmuyor. Niye? Yol yok. Yapacaksınız, 
birkaç milyon lira sarf edeceksiniz. Belki bu
nu neticesi alınmayacak. «İktisadî değil, rantabl 

— 18 

7 , 5 . 1974 O : 1 

değil.» diyorsunuz* «Orman içi yol ile ne nak
ledeceğim?» diyorsunuz. «Böyle seyrüsefer im
kânları küçücük bir orman artığı için değer mi?» 
diyorsunuz; ama bir zaman geliyor ki, o çok 
mühim bir dava oluyor. Yangın zuhur ediyor, 
vasıtanızı içeri sokamıyorsunuz ve bunun neti
cesinde de milyarlarca liralık servet kül olup 
gidiyor. Demek ki, yol şart. Avrupa'da bunun 
Örneklerini gördük. Her tarafta şehir içi yolla
rı gibi yollar yapılmış. Niye? Hem nakil im
kânları, hem turistik imkânlar, hem de bir yan
gın vukuunda derhal söndürme imkânları doğ
muş oluyor. Onun için orman yollan da çok 
ehemmiyetli bir mevzu, 

Muhterem arkadaşlar; mevzııum olmamakla 
beraber aklıma gelen birkaç tavsiyeyi muhterem 
Bakana ve sizlere huzurunuzda arz ettim. Beni 
dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepinize 
saygılarımı arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Başka söz isteyen sayın senatör yok. Orman 

Bakanı Sayın Ahmet Şener, buyurunuz efendim. 
ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab

zon Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler ; 

Bakanlığımın bütçesi üzerinde grupları ve 
şahısları adına, konuşma yapmış olan ve bu ko
nuşmaları ile tenkit ve temennilerde bulunmuş 
olan arkadaşların bütününe Bakanlığım adına 
saygılar sunarım. 

Saym Başkan, kıymetli senatonler; Türki
ye'de ormanlarımızın durumu ve niteliklerini be
lirtir kısa bir özetlemede bulunmak istiyorum. 
Bu özetlemeden kastım, ormanlarımızın bugün
kü durumunu, sahasını, envanterini tespit et
mek içindir. 

Orman sahalarımız 20 115 114 hektardır. Bu
nun c/c 101 normal vasıflıdır, % 60'ı fakir ve 
yetersizdir. 

Koru ormanlarımız 6 115 455 hektardır. İyi 
ormanlarımız 4 780 186 hektardır. Bozuk or
manlar 10 935 641 hektar, baltalık ormanlarımız 
1 989 573 hektardır ve bunların iyi olan kısmı 
1 989 573 hektar, bozuk olan kısmı da 7 189 900 
hektardır.. Ormanlarda dikili servet olarak iyi 
koruda 757 564 694 metreküp istihsal yapıla
bilir. Bozuk koruda ise 812 285 308 metreküp 
olarak tespit edilmiştir. Ayrıca baltalık orman-
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lar da 151 860 666 ster kabuklu gövde mevcut
tur. 

Mevcut ormanlarımızın senede artım miktarı 
22 164 751 metreküptür. Bu korularda olan 
verim miktarını tespit eder. Baltalıklarda ise 
7 324 001 metreküptür. 

Sayın Başkan, yukarıda verdiğimiz rakam
lar orman varlığımızın verim gücünü göstermek
tedir. Bunu toplumun faydasına arz etmek iğin 
ormanlarımızı yangından, usulsüz kesimden, bit
kisel ve hayvansal zararlardan, usulsüz otlatma
lardan korumak suretiyle ekonomik ve sosyal 
yönden bozuk ormanları düzeltmek gereklidir. 
Ormanlarımızdan kesilen emvalden dünyada 
insan, hayvan ve tabiat için sanayi dahil 4 bin 
çeşit yerde ağaç mamulleri kullanılmaktadır. 
Bugün orman emvalinin Türkiye'de genellikle 
yakıtta kullanılması çok zararlı ve ilkel bir du
rumdur. Halbuki orman daha ziyade orman 
emvali işleyen sanayie hammadde veren bir var
lık olmalıdır. Bunu tahakkuk etirmek için, kul
lanılacak odun üretim miktarlarının 1972 - 1987 
yılları arasında yılda ortalama % 7,6 ve 1987 -
1995 döneminde % 5,5 artması öngörülmüştür. 
Bu üretim düzeyine ulaşabilmek için, kullanıla
cak odun verimliliğinin % 60'dan % 70'e çıka
rılması, amanejman planlarında idare sürele
rinin kısaltılması, yakacak odun yerine diğer 
vakit maddelerinin hızla ikamesi; likit gaz, kö
mür, elektrik gibi şartlarına bağlı olarak odun 
tüketimi fazlasının, odun işleyen sanayii dal
larına yıldan yıla artan bir oranla aktarılması; 
bu hususta hızlı gelişen ağaç türlerinin yetişti
rilmesi şarttır. Kâğıt sanayii bugün % 75 tom
ruk işlemekte olup, bunu da süratle sanayi odu
nuna çevirmek gerekmektedir. Bu duruma eri
şebilmek için kullanılacak odun dengesini uzun 
dönemde değiştirerek, % 80'den, % 20 oranına 
eriştirilmesi şarttır. 

Orman Bakanlığının bu konudaki bulunan 
politikası, malûmlarınız olduğu üzere 1595 sa
yılı Kanun ile kurulmuş bulunan Bakanlığımı
zın amaçları, aynı kanun ile ormanların geniş 
anlamda korunması ve gözetilmesi, orman top
raklarının kaybının önlenmesi ve su havzaları
nın doğal dengesinin sağlanması, ormanların 
ekonomik, teknik icaplara göre yönetim ve işle
tilmesi, nitelik ve nicelik itibariyle geliştirilme
si ve üretimin devamlı ve rasyonel şekilde artı
rılması, orman sahalarının genişletilmesi; bu 
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J amaçların gerçekleştirilebilmesi için orman -
köylü ilişkilerinin düzenlenmesi, köylülerin kal
kındırılması bakımından ilgili kuruluşlarla iş
birliği yapılarak, gerekli tedbirlerin alınması ve 
Bakanlık hizmetleriyle ilgili olanların uygulan
ması, sanayinin orman ürünlerine olan ihtiya
cının karşılanması ve orman ürünleri sanayiini 
geliştirilmesi şeklide tespit edilmiş bulunmakta
dır. 

Sayın senatörler, muhterem Başkan; Orman 
Genel Müdürlüğü ve Orman Sanayii Genel Mü
dürlüğü, Orman - Köy İlişkileri Genel Müdür
lüğü ve Ağaçlandırma ve Erezyon Genel Mü
dürlüğü olmak üzere dört Genel Müdürlük ha
linde, Bakanlığım çalışmaktadır. Bu çalışma
lara 1974 yılı bütçesinde verilecek olan ödenek
lerle devam edilecektir. 

Orman Genel Müdürlüğü, katma bütçeli bir 
idaredir; Türkiye'de ormanların işletilmesinde, 
korunmasında vazifeli bulunan bir Genel Müdür
lüktür. Ormanlarımızın 10,5 milyon hektarlık 
kısmı bozuktur. Demin arkadaşlarımın değindik
leri gifoi, bir kısım sahaların ağaçlandırılması ge
rekmektedir. Toprakların muhafazası bakımın 
dan hakikaten bu şarttır. Sayın Nalbant oğlu' 
nun belirttikleri gibi, memleketimizde orman 
içinde yaşayan vatandaşların bahçelerinde, hatta 
ziraat arazilerinde, meralarında ve ormanlarda 
toprak erozyonu yüzünden kayan toprakların 
miktarı hepinizin bildiği ve birçok defa. da ifade 

| edildiği gibi Kıbrıs Adası kadar büyüktür. 

Bugün memleketimizde 15 722 orman içi ve 
orman yakınında köylülerimiz vardır. Bu köyler
de bir deyime göre 8-9 milyon insan ve 60 mil
yona yakın hayvan yaşamaktadır. Biraz sonra 
arkadaşlarımızın beyan ettikleri fikirlere gerekli 
cevabı arz etmek üzere bazı noktalara değinmek 
istiyorum. 

Orman içi köylerimizin kalkınması konu
sunda arkadaşlarımız tümüyle birleştiler. Bu 
köylerin kalkınması en önemli sorundur. Çünkü 
memleketimizde yapılmış bulunan bir etüde gö
re, senelik ortalama geliri bin lira olan orman içi 
köylüsünün bu parayla geçinebilmesinin müm
kün olmadığı hepimizin malumudur. Bu mikta
rın 15 bin liraya kadar ulaştırılması gerektiğini 
ifade eden arkadaşımızın sözü doğrudur. Bunu 
gerçekleştirmeye ve orman içinde bulunan köy 

I leriıı ve bu köylerde yaşayan insanların, bugün-
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kü halinden kurtarılarak, kalkındırılmasına ve 
hayvanlarının verimliliğinin artırılmasına mut
laka önemle, eğileceğiz. 

Dün Hayvancılık Kongresinde hey an ettiğim 
bir husus, bugün bazı gazetelerde yanlış akset
miştir. Bu vesileyle orada söylediğimi aynen ifa
de etmek isterim: 

Bugün orman içinde bulunan bir aileye ve
rilmesi gereken bir kültür ineğinin verimi, Tür
kiye'de en yüksek tahsil yapmış olan bir üniver
site mezununa verdiğimiz maaştan yüksektir. 
Çünkü bir kültür ineği günde 15 kilogram süt 
vermektedir. Bu 30 günde 450 kilogram süt eder. 
Bu da kilosu 3 liradan 1 350 lira eder. Halbuki, 
üniversite mezunu bir genç mezun olduğu za
man 1 250 lira maaşla tayin edilmektedir. Dün 
bu mukayeseyi de yaptım. Bugün, elbetteki ga
zeteler, malumunuz bazı maharetleriyle bir keli
me almak, ya da bir kelime çıkartmak suretiyle 
başka türlü mukayeseler yapmaktadır. O da ba
sının kendi hakkıdır. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü arkadaşıma te
şekkür ederim. Kendisi bir meslekd aşımdır. Grup 
adına konuşan bu arkadaşımın bazı eleştirileri 
olmuştur. Elbetteki muhalefetten gelecek ve bi
ze bu konuda tevdi edilecek olan fikir buketinin 
içinde çiçek de olacaktır, bazı ufak tefek diken de 
olacaktır. Biz bunları hoş karşılamaya mecburuz 
ve bu buketin içinde bulunan dikenleri inşallah 
çiçeğe tahvil etmek için kendilerinin temenni et
tikleri hususları, biz de iktidar ve Hükümet ola
rak, Bakanlığımızın mensuplarıyla birlikte, 1974 
yılında bulunan bütçe sarfiyatımızda dikkate ala
rak yerine getireceğimizi kendisine arz ederim. 

' Ancak, Sayın Abbas Cilâra konuşmasında 
«Hükümetin ormancılığımıza fiskel zihniyetle 
baktığına temasla ormanların kendi kaynakların
dan başka Hazineden de bir yardım görmediğini, 
sadece tahrip ve lıarabiyete yüz tutmuş geniş öl
çüde bakım ve korunma, imar ve ihya, ağaçlan
dırma zarureti nedeniyle daha fazla ödeneğe 
anuhtaç ormanlarımızdan sağlanacak gelir ile 
iktifa etmek» ... tutkusunda bulunduğunu ifade 
ve beyan etmişlerdir. 

Hemen arz edeyim ki, Hükümetimiz orman
larımıza yalın kat, fiskel açıdan bakmakta ve onu 
ekonomik ve sosyal, tabiî özellikleriyle millî bir 
varlık olarak kabul etmektedir. Onu yalnız reel 
değerleriyle değil, aynı zamanda çok yönlü kol-
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lektif faydalarla bir arada mütalâa etmekte ve 
bir işletme bütünlüğü olarak ele almaktadır. Or
mancılık tekniği icaplarına uygun olarak ve 
kalkınma planlarının doğrultusunda hazırlana
rak, yıllık programlara alınan projelerin gerek
tirdiği ödenekler, bütçede yer almış bulunmak
tadır. Halbuki arkadaşımız, gerektiği kadar yer 
verilmemiş olduğunu ifade etti. Nitekim, Orman 
Genel Müdürlüğünün ve Ağaçlandırma ve Eroz
yon Kontrol Genel Müdürlüğünün 1973 ve 1974 
bütçesi rakamları incelendiğinde, ağaçlandırma 
giderlerinde % 42, Orman Genel Müdürlüğü gi
derlerinde ise % 28,9 genel olarak da % 30,1 
ortalama bir artış bulunmaktadır. 

Bir noktaya daha işaret ederek, bir başka 
konuya geçeceğim. Şöyle ki; Orman Genel Mü
dürlüğü katıma bütçesinde yer alan gelir kaynak
ları incelendiğinde orman ürünleri envanterleri
nin tarh ve tahsil edilen tarife bedelleri bir tür 
Hazine yardımı mahiyetinde olup, katma bütçede 
yer almış bulunmaktadır. Sayın arkadaşımın bu 
konudaki eleştirilerine cevap olarak bunları arz 
ediyorum. Yine Adalet Partisi Grupu adına ko
şan arkadaşımın temennilerini bir ışık olarak ka-
•bııl edeceğim. Bunların yerine getirilmeside ikti
dar Hükümeti olarak bizim bir vazifemizdir. Me
rak buyurmasınlar bu konuda denetimlerini 
daima bekleyeceğim ve uyarılarına da Hükümet 
olarak yapacağımız icraatta iltifat edecek; Ana
yasa, plan ve program içinde bizlere bir yardım
da bulundukları takdirde, daima bu yardımları
nı vazife olarak kabul edeceğimi arz ederim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konu
şan Sayın Lûtfi Bilgen arkadaşımızın değerli 
eleştirilerine teşekkür ederim. Orman Bakanlığı 
mensuplarına büyük iltifat gösterdiler. Ben Ba
kanlıkta bulunduğum müddetçe Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına siyasî kanadı teşkil edece
ğim. Teknik elemanlarımın gayret ve çabaları 
Cihetteki benim tekniğimin ve benim bilgimin üs
tünde clduğu için, o arkadaşlarımın ve Bakanlı
ğımın mensuplarının yapmış oldukları icraatın 
siyasî yönü, sizin adınıza tomsilen orada bana 
ait olacaktır. Onların 'ancak siyasî tercihlerinin 
tayinlinde arkadaşlarıma yardımcı olacağım. 

Diğer gruplara 'ait konuşmacı arkadaşlarınım, 
Orman Bakanlığının teknik elemanlarına ve men
suplarına gösterdikleri iltifata ben de huzuru
nuzda teşekkür ederim. 

20 -
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Sayın Lûtfi Bilgen fabrikaların üç vardiyada 
çalışalbilme imkânlarının olalbileeeğini re bıı üç 
vardiyanın neticesinde eğer auta kalan bir kısım 
varsa, o zaman 'genişletilmesinin d aba faydalı ola
cağını beyan ektiler. Takdir buyururlar ki, bu
gün 16 tane kereste fabrikamız vardır; bunların 
tek vardiya ile kapasiteleri 485 bin metreküptür. 
Bu rakam 1973 yılında 444 bin metreküp idi. 1974 
yılı programi'mız 540 hin metreküptür. Fabrika
larımız tek vaı'diya ile çalışmaktadır. Kereste 
fabrikaları malumları veçhile üç vardiyada çalı
şamaz. Gerek makine yönünden, gerek işçi yönün
den çalışması mümkün değildir. Çünkü işçileri 
ihtisas niteliği taşımaktadır. Onun için, İki var
diyada çalıştırdığımız yalnız yonga fabrikaları
dır. Doğru, o filere iştirak ediyoruz. O temennile
rini, o fabrikalarda tatbik etmek olanaklarını bul
duğumuz an yerine -getireceğiz. Kendilerine işti
rak ediyoruz, o yönde de çalışmalarımız olacak
tım 

154 işletme kapatıldığını beyan etmişlerdir. 
Doğrudur. Ben geldiğim zaman 'böyle buldum. 
154 işletme kapatılmış, 54 işletme açılmış, (Bu 
154?ün içinde) ve müracaat edenlerin bu tarihe 
•kadar 'birkaç tanesi yeni'den açılmıştır; fakat bu 
konudaki teknik elemanlarıma ve yetkililere ver
diğim yeni bir emirle müracaat edenlerin amile 
edilmesi için tetkikatlarını yaptırıyorum. Bu yüz 
adet işletmenin içinde işletme müdürlükleri var
dır. Ekserisi de (bölge şeflikleridir. Bunların eski 
bale getirilmeleri için çalışmalar yapıyoruz, Neti
ce aldığım zaman tahmin ederim ki, bunların 
% 80 - 90'ının 'tekrar açılması mümkün ora çak
tır. Ben (teknik icaplara ve teknik raporlara bağ
lanarak açılmış olan 'bir işletmenin kapatılması 
taraftarı değilim. Orman içi ve -orman yakınında 
bulunan köylerin hizmetlerini, köylünün ayağına 
götürmek 'bizatihi Hükümet ve Parlamento dü
şüncesidir. Köylünün ayağına gidecek olan böy
le 'bir hizmetin oradaki merciini kapatmak, bu 
hizmetin oraya gitmesini güçleştireceği için, mut
laka yeniden açılmasını ben arzuluyorum. Arka
daşlarıma da bu nitelikte talimat verilmiş ve bu
nu yerine getirmek için de gerekli teşebbüslere 
'başlanılmıştır. Arz ederim. 

Orman Bakanlığı, orman içinde çalışan işçile
rin sosyal re işçi haklarım verme imkânına ve ni
teliğine sahip değildir. Orman Bakanlığına bağlı 
yerlerde çalıştırdığımız işçiler vardır. Çok ente-
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resan bir niisal vereyim. YSE Genel Müdürlüğü
nün (bir dozercisi bir köyde çalışırken, Orman Ge
nel Müdürlüğünün dozercisi ile çarpışsa, bu çar
pışma neticesinde YSE Genel Müdürlüğünün iş
çisi yaralansa, bütün sosyal haklarını alma hak
kına haizdir; ama Orman Genel Müdürlüğünün 
veya Orman Bakanlığının bir 'işçisi veya dozerci-
'sinin ayağı (kırılsa veya ölse, sosyal ve işçi hakları 
yönünde'n hiçbir kuruş (kendisine yardım etme im-
ıkânına sahip değiliz. Böyle bir adaletsizliği önle
mek için, tarım - orman iş kanununu sûra! ti e hu
zurlarınıza -getirteceğimi ve hu husustaki çalış
maların da devam ettiğini beyan etmek isterim. 

Sayın Doktor Lütfü Bilgen arkadaşımız, tah
dit ve kadastro komisyonlarının genişletilnresi hu-
'susundan bahse't iler. Bunların Bakanlığın en 
önemli konuları olduğunu, kendi secim bölgesi bu
lunan İçel'de ve Cenupta, bilhassa makilik bölge
lerinde bu sorunun. çok önem kazandığını ileri 
sürdüler. Doğrudur. Burada «enderce bunun sa
vunması yapıl m aktadır. 

Geçen sene 6831 sayılı Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hususunda tadaden ve bu
rada çıkan 1744 sayılı Kanunun hükümlerine gö
re tüzükleri yapılmış ve hu (tüzüğün tümü gö
rüşülmüş, maddelerine geçilmiş, en kısa zaman
da çıkmak üzeredir. Bu çıkar çıkmaz hali hazırda 
Orman Bakanlığına 'bağlı (bulunan 14 kadastro ko
misyonu, şimdilik 15te çıkarılacaktır. Eskiden 14 
kadastro komisyonu vardı ve her komisyon üç 
ekiple çalışırdı. Şimdi beher komisyonu beş ekip
le çalıştırmak •suretiyle 75 ekiple faaliyete ge
çeceğiz. Bu komisyonlara teknik elemandan zi
yade, hukukçu eleman bulmak yönünden zorluk 
çekmekteyiz. Bakanlığımla, bu hususta aynı kana
atteyiz. Bu elemanları temin ettiğimiz an, bu 75 
ekibin çok daha üstüne -veya 15 komisyonu da
ha fazla miktara çıkartmak üzere süratle bu tah
dit 'komisyonlarını faaliyete geçireceğiz; yani or
manın kendi, vatandaşın kendi arazisine, hudut
larına çekilmesini (bu sene temine gayret edece
ğiz. Nasip olursa Danıştay dan bu tüzük gelir gel
mez, hu tüzüğe 'göre derhal faaliyete başlayaca
ğız. Konunun ıstıraplarını duyuyorum. Hakika
ten öyledir. Ben Erdemliye (bir konu için gittim. 
Arkadaşım teşekkürde bulundu; vazüfenıdl. Bu 
konu basma aksetti. Basına akseder eıtmez mahal
linden aldığım -gerekil bilgiye ve Bakanlığımda 
'ilgililerle yaptığım temasa gö-rte oraya bir müfe't-
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tisin gönderilmesini zararı gördüm. Bu sadece 
İçel'de değil; Karasu'da, Akçakoca'da, Antalya' 
da, Muğla'da vardır. Mümkündür ve böyle 'de
vam etmektedir. Bu bir ıstırap konusudur, ama 
bir şeyi 'burada açıklamaya mecburum. Bunu sa
yın Senato 'bilmelidir. 

Tespit ettiğime göre fakir köylüler, bu ma
kiliklerin içinde, yani orman içi köylerde yaşa
maktadır. Cenup'ta bu makiliklerden açmalar 
yoluyle elde edilen arazilerin daha evvel bâzı 
kimseler tarafından; yani kapitalist, parası olan 
zengin insanların yaptığını tespit ettim ve mü
fettişi onun için gönderdim. Bu kimseler va
tandaşı gönderiyor, ona diyor ki, «Sana yevmi
yeni veriyorum, orman aç» ondan sonra o va
tandaşın elde ettiği 1 - 2 dönümlük açmayı yi
ne o vatandaştan satın alıyor; 1 000 lira, 2 000 
lira, bilmiyorum rayiçleri nedir, şimdi tespit 
edilip gelinecek. Bu şekilde o fakir vatandaş 
suça itiliyor; fakat asıl suç sahibi olan teşvikçisi 
keka yatıyor. Bakanlığımın başında bulundu
ğum sürece mutlaka bu hususla mücadele edece
ğim. Bunun mücadelesi kanunî olacaktır, Ana
yasa çerçevesi içinde olacaktır ve bu husustaki 
komisyonların süratle kurulması suretiyle bu
nu önlemeye gayret edeceğim. Bütün arkadaş
larımla aynı fikirdeyim ve bu hususta Bakanlı
ğımın yetenekli elemanları da vardır. Bu hu
susu mutlaka yerine getireceğimizi Sayın Sena
tonun huzurunda arz ediyorum. 

Memleketimizde, bilhassa Cenupta yabanî 
delieelikler vardır. Bu en önemli sorunlardan 
bir tanesidir. Bugün Bakanlık makamına gelir 
gelmez, bu konu yine basma aksetmiştir. Bu 
delieelikler Muğla'da, Antalya'da, İçel'de ve da
ha birçok yerlerde vardır. 

Sayın senatörler şunu ifade edeyim ki, bu
gün memleketimizde bir yabanî zeytinlik deni
len ekonomik potansiyel vardır. Bu potansiyeli 
mutlaka. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri bir 
neticeye başlamalıdır. Ormanı meyilli olan ve 
erozyona karşı toprağı tutan deliceliklerin orma
nın daha düz olan yerlerinde binlerce dönümü 
olanları vardır. 3573 sayılı Yabanî Zeytinleri 
Aşılama Kanununun 8 nci maddesine göre «Be
her aileye 20 hektar yabanî zeytinlik verilebi
lir.» diye bugün bilfiil yürürlükte olan hükmü 
vardır. Ama, Anayasanın 37 nci maddesine 
göre, «Orman sahaları daraltılamaz.» ibaresi 
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i yürürlükten kalkmadı, durduruldu. Şunu arz 
edeyim ki, zabıtlara da tescil etmek isterim; bu 
Bakanlığın başında bulunduğum müddetçe, bu 
hükmü yürütmeye gayret edeceğim ve bunu ele 

I alacağım; ama benden sonra gelen herhangi bir 
i Bakan arkadaşıma da aynı şeyi yapmasını tav

siye ederim. 
Anayasanın 37 nci maddesinin enirini yerine 

getirmek kayıt ve şartıyle 3573 sayılı Kanunun 
bu hükümlerine göre orman arazisi Devlete kal
mak üzere Orman Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı 
müşterek olarak aşılatmak suretiyle (kanun yet
ki veriyor) rahatlıkla meyvelerini o köylünün 

I tüzel kişiliğine vermek mümkündür. Orman sa
hası Devletindir, zentinlik Devletindir. Ba-

I kanlık olarak en azından döner sermayem var-
dır, bu memleketin zeytin istihsaline ve potan
siyeline bir katkıda bulunmak için imkâna sa
hiptir. Ama bu her nedense o söylediğim 
Anayasanın 37 nci maddesinin son fıkra
sına göre, bu durdurulmuştur; yani Anan ; 
yasaya aykırı kanun telâkki edilerek bir nevi 
yürütülmemektedir. Bunu sayın Senatonun bil
mesinde büyük fayda vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu arkadaşımız, Erzu
rum'a yakacak tahsislerinin İsparta'dan, Çanak
kale'den yapıldığını söylediler. Bu doğrudur. 

I Ben de milletvekili sıralarında oturduğum za
man, Trabzon'a da Çanakkale'den yapıldığını 
gördüm. Onun için söyledikleri doğrudur. Yal
nız bazı hususları da bilmekte fayda vardır. Bu 
tahsisin en yakın bir yerden yapılması imkân 
dahilinde olduğu zaman bunu en yakın yerden 
yapacağımızı şimdiden burada zabıtlara geçmek 

I üzere vaat ediyorum. Ama, istihsal müsaade et
mezse, o takdirde en yakın bir başka yerden bu 
tahsisin yapılmasına gayret edilecektir. 

Şunu ifade edeyim, Sayın Hilmi Nalbantoğ
lu arkadaşım demek ister ki, «Siz evvelâ ihti
yaçları tespit ediniz, istihsali ona göre yapınız» 

Bu doğrudur, fakat Erzurum'un yakınında 
I bulunan ormanlarımız e tâ bakımından, verim 

bakımından, amenajman planları ve kesim ba
kımından eğe:.' müsaitse bunu yapabilirim, ama 
değilse mecburum daha müsait olan bir başka 
yerden vermeye. Onun için bu husus büyük bir 
sorundur. Dikkate almaya mecburuz, bu suretle 
inşallah yerine getirir ve sizi de memnun etmeye 

I muvaffak oluruz. 
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«Bazı orman bölge şeflerinin bazı köylere 
karşı zihniyetlerinin iyi olmadığını ifade ettiler. 

Kişisel zihniyetler bu memlekti o kadar et 
kilemez. Sayın arkadaşım bunu 'Minelidir. Asıl 
olan topluca Bakanlığın zihniyetidir. Bakanlık 
zihniyeti vatandaşlarımıza hizmet götürme aş-
kiyle mücehhezdirler. Bu Ibakanlığm başında 
bulunduğum müddetçe de bende aynı iştiyakla 
hareiket edeceğim; ama bir bölge şefi, iki bölge 
şefi eğer bir zihniyette ise, kendilerinden rica 
edeyim, bunların isimlerini versinler, onları mut
laka bu zihniyetten kurtarmaya yardım etim iş 
olurlar, ben ide bu zihniyetin nerede tekasüf 
ettiğini bilmekle bana da vazifimi yapma olana
ğını vermiş olurlar. Açık söylüyorum, sayın Se
nato Ibu hususta hilçıbir huzursuzluk duymasın, 
ben hiçjbir partizan zihniyetle ve peşin hükümle 
vazifeye gelmiş değilim. Ama, eğer vatandaşa 
hizmet etmeme gibi bir zilhniyelt varsa, her ne 
•olursa olsun, mutlaka bunu vatandaşa dönük 
hizmete tevcih ettirmek vazifemdir. Arkadaş
larımla .birlikte size söz veriyorum. 

Dinlenme evleri veya eğitim evleri konusu
na gelice : Sayın arkadaşım, Orman Bakanlığı
nın .muhtelif yerlerde eğitim merkezleri vardır. 
Biz iç eğitim bakımından kurslar açarız. Bunlar 
ekseri daha ölü mevsimlerde açılır. Meselâ kı
şın ve sonbaharda açılır. Onun için şilindi he
men hemen bizim kurs mevsimimiz bitmiştir. 
Bu eğitim merkezlerini boş okluğu için yazın 
kamp olaraık da kullanırız. Elbette dağın başın
da annesiyle, hastasıyle vazife gören bir tefcni-
ikere veya orman mühendisine veya muavinini 
mutlaka 15 günlük bir kampı da bu Devlet, bu 
Hükümet ve yüksek kurul esirgemez. Dağın 
başında her yönüyle hizmet gören bir meslek
taşımın bu eğitim evlerinde yıllık izni sırasın
da 15 günlük kamp yapması, denizden istifade 
etmesi ve dinlenmesi onun da hakkıdır, bizim 
de hakkımızdır, herkesin de hakkıdır ? Ama, 
'kendilerinin buyurdukları husus hakkında not 
>almış vaziyetteyim. Bu notun gereğini süratle ye
rine getireceğini. 

Millî parklar konusunda Ovacık'tan Tunce
li'ye vatandaşlar geldiler ve bana isteklerini 
bildirdiler. Ovacık'ta böyle ıbir millî parkın ku
rulmasına ve ıdolayısııyle oradaki balıkçılığın 
ilerlemesine yardım ettim. O zaman Ovacıklıla
ra para yardımı yapılmıştır. Sizin söyledikleri

nizi de hemen not eMim; bu konu için Şark'ta 
da etütler yaptıracağız ve inşallah gelecek sene 
bu etütler sonu daha çok imkânlarla huzurunuza 
gelmemiz mümkün olur. Haklısınız, onların da 
millî parkları olmalıdır. Onların da dinlenme 
yerleri olmalıdır. Birisi deniz kenarımda olur, 
diğeri dağda olur. Bu miimkündür, bunu da 
yerine getirmeye gayret edeceğim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sağ 
olun. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Teşkilâtın reorganilzasyona ihtiyacı 
okluğunu ifade ettiler. 

Takdir edersiniz ki, iher devrede hizmet ve
ren teknik ele'manlarm ve diğer hizmet eden 
arkadaşlarımın bir reorganizasyona gitmesine 
her vekâlette olduğu gibi, Orman Bakanlığın
da da ihtiyaç vardır. Bu vazife yönünden de 
'olabilir. Bir (A) şahsını bir yerde istihdam eder
ken orada yıpranmış olabilir; fakat kabiliyeti 
itibariyle «Bu noktada daha iyi vazife görür» 
denmek suretiyle değişiklik yapılabilir ve bun
lar tabiî olan personel rejimi ilcinde Türkiye'nin 
bütün 'bakanlıklarında öngörülen bir husustur. 
Elbette ki, Orman Bakanlığında da bu işe devam 
edilecektir. 

Ormancıların artık evlerinde veyahut da dai
relerinde veyahut şehirlerde değil çanı diplerinde 
yemeklerini yemesini tavsiye eden a ikada şiarım iz 
oldu. 

Aslında hizmeti köye götürmek için kalkınma
ya köyden 'başlamayı vaat eden bu Hükümetin bir 
takanı olarak, sizin sloganınızı b'iifi'ii yerine ge
tirmeye mecbur olduğumuz hissi ile icaibediyorsa, 
o çamın dibinde, ama 'bir piknik şeklinde g'clip 
'bir zevki sefa olarak değil, meşakkatle yemek ye

meye hazırım. 
«Ağaçlandırma faaliyetlerinde teşkilâtın zih

niyeti. değişmelidir.» deniyor. 

Ağaçlandırma konusu 'bir ormancının 'birinci 
vazifesidir. Bir 'ağacı keseıken, İş'lc'iiıken, p'la.ıı ve 
programa göre elbette yerine yengini •gjvirmek 
gereği vardır; ama 'bu ıbir imkân meselesidir. E'l-
'be'tt'e ki, buna ait bir umum •müdürlük kurulmuş
tur. Bunun manası, ^izin buyurduğunuz fikrin 
'benimsemnes'i anlamındadır. El'be'tıte ki, 'bu husus 
doğrudur. 

Erozyon konusunu zaten biraz evvel söyledim. 
Hakikaten 'bu konu memlekette birçok bakanlığı 
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vo kuruluşu 'ügiiendiien bir konudur. Tanın Ba
kanlığını, Köy İşleri Bakanlığını, Orman Bakan
lığını, İmar ve İskân Bakanlığını, Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığım ve topyekûn Türki
ye'yi ilgilendiren bir konudur. Bu problem elbet
te ki, orada bulunan floranın; yani bitkinin yetiş
tirilmesi ve toprağı örtme siyi e giderilebilir. İster 
mera nebatlarıyle olsun, isiterse ağaç veya çalı 
olsun, erozyonu önlemek için bunları mutlaka ye
rine monte etmek zcruniuğu vardır. 

«Atatürk ve İnönü ormanları için övünmeyin, 
'böbürlenmeyin.» dendi. 

Atatürk ve İnönü İçin 'bu memleketi kurtaran 
iki asker ve iki lider olarak yanyana bu memle
kete 'büyük hizmetler yapmış kişilerin hâtıraları
na ormancılar camiası Olarak onlara bir anıt dik
meyi uygun mütalâa etmişlerdir. Biz sadece or
mancılar olarak, ben de onlaım başında bulunan 
bir arkadaşları olarak hiçbir zaman bununla 
övünmedik ve kabullenmedik Bir vazife yaptık. 

«Palandöken dağlarında. Kep dağında veya 
Malazgirt gibi yerlerde bu ormanları yetiştirin, 
ormancılar olarak o ormana istediğiniz anıtı di
kin» diyorsunuz Ben de size İştirak ediyorum, 
ormancı arkadaşlarım da iştirak ediyor. Bu sizin 
söylediğiniz de bir temennidir, 
verine getirmek de A'azifemizdir. 

liisaaMan nuru 

«Orman köylerinin kalkınması •konusuna do
ğudan başlanılmasının doğru olduğunu» ifade rt-
tiler. 

Sayın Nalbantoğiu arkadaşım hudut koydular. 
«Sivas» dediler. Benim için fakirliğin farkı yok
tur. İstanbul'da bulunan bir fakir insanla Tun
celi'nin Pülümür'ünde bulunan bir fakir arasında 
fark yoktur. O fakirlik parasızlık, kredisizlik, 
topraksızlık, açlık, sefalet ise, her yerde bunlar 
aynıdır. Ankara'nın Altındağ'ında bulunan fa
kirlikle İçel'de, Trabzon'da. Erzurum'da veyahut 
da Tunceli'nde bulunan fakirlik aı aşında büyük 
bir fark vardır; ama toplum kalkınması yöünden 
arzuluyorsamz, geri kalmış bir bölge olmak hase
biyle doğunun öncelikle ele alınması gereğine biz 
de inanıyoruz. Hükümet Programının da icabı 
olarak kalkınmaya doğudan başlamak suretiyle ele 
almanın zoruııluğu olduğunu kabul ediyoruz. Bu 
bir Hükümet takdiridir ve mutlaka böyle olacak
tır. 

Orman köylerinin kalkınması konusunda, bu 
sene Fon Yönetmeliğinin (<r) fıkrasına alt olan 

kararnameyi Resmî Gazetede yayınlanmak üzere 
dün imzalamış bulunuyorum. Diğeri de Sayış-
taydan çıkmak üzeredir ve bunlar çıktıktan sonra 
bu kuruluş yeni bir kuruluş olması hasebiyle sü
ratle bu sene faaliyette geçecektir. Bu konuda bize 
vermiş olduğunuz paranın da çok fazlasıyle yete
ceğini tahmin etmekteyim. Köylere kredi vermek 
için yapılan yönetmelik de 'hazırdır. Orman Ba
kanlığı Köy Kalkınma Yönetmediği, bunu derhal 
yürürlüğe koyup, arkadaşlarımla birlikte sizleıe 
hizmet etmeye devam edeceğim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sağ 
olun. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayın Mümin Kııiı arkadaşımızın ko
nuşmalarından dolayı kendilerine özellikle teşek
kür ederim. 

6831 sayılı Kanunun değişen 34 ncü madde
siyle; yani 1744 sayılı Kanunun hükümlerine 
göre 'geçen sene bu 34 ncü maddeyi değiştirmek
le beraber sonradan üç grupta teklifleri olmuştur 
ve bu teklifleri Hükümet tasarısı olarak getirme
ye gayret ediyorduk; fakat gecikir diye 'ben bazı 
önerilerde kendilerine iştirak etmek suretiyle 
şimdi zannedersem Senatonun Bütçe ve Plan Ko
misyonundan çıkmış ve huzurlarınıza belki bu 
bütçe müzakerelerinden sonra gelme imkânını bu
lacaktır. 

Bu memlekette orman içi köylerinin kalkın
ması konusunda, kooperatiflerin şaı't olduğuna 
kendim inanmısınıdır. Bunu Hükümet olarak da 
inanmışız. Sayın arkadaşım da aynı yönde ifade
de 'bulunduğu için kendilerine teşekkür ederim. 
Oünkü, Komisyonda da yine yardımlarını gör
düm. 

Bu memlekette demokratik sistem içinde Ana
yasanın 51 nei maddesinin esprisiyle mutlaka kuv
vetli kooperatiflerin kurulması suretiyle ve bu ko
operatifler vasıta siyle orman içi köylerinin kal
kınmasının mümkün olabileceğine inann oruz. 
Oünkü, orman içinde yaşayan köylünün elinde 
2 dönüm arazinin bile 'tapusu yoktur. 2 - 3 dönüm 
arazinin tapusu olsa. toprak değer baremi bakı
mından kendisine ancak 1.00 - 200 lira, bilemedi
niz 500 lira, kanunları, nizamları bir kenara İt
mek suretiyle 1 000 - 1 500 lira kredi verebil ir
siniz. Bu krediyle hayvan mı alacak, arıcılık mı 
yapacak, tavukçuluk mu yapacak, kendi imkânla
rını mı araştıracak, çocuklarına mı bakacak? Bu 

24 — 



C. Senatosu B : 57 

mümkün değildir, arkadaşlarım. 0 halde ne yap
mak 'lâzımdır? Topluca bir kooperatif; yani halk 
kooperatifleri 'kurmak lâzımdır. 

Bugün 'halen yürürlükte 'bulunan 6831 sayı
lı Kanunun 40 n'cı maddesinde kooperatiflerin 
kurulmasına mütedair hükümler vardır; ama 
!bu kanundaki kooperatifler yedi kişilik idare 
h ey eti kb'o p e rat if 1 e r idin*. 

(Ben bir Hükümet üyesıi olarak bu koopera
tiflerin Ibu memlekete faydalı olacağına kani 
'değilim. Çünkü, birisi müdür, diğer muhasebe
ci, bir diğeri üye. Bunların ne yaptığından 
halkın haberi yok. Bu memlekette halkın % 
60 - TOlinin üye olduğu kooperatiflerin kurul
ması suretiyle benim, yolun yapımını onlara 
vermem imkânı olacak, onlara arıcılık kredisi 
vermem imkânımı olacak, onlara tavukçuluk 

'krediDsi vermem ilmkânım .olacak ve «onlara besi 
ineği, kültür inekleri vermek imkânı olacak 
ve böylelikle köyün kalkınması imkânı sağlan
mış olur. Aksi takdimle mümkün değiMir, ar
kadaşlarını. Bugün bu kooperatifler kurulma
dığı müddetçe onman içi köylerimin kalkınma
sında nutuklardan ileri hlç'hir adımın atılması 
mümkün değildir. Bunu sayın .Senatoya arz 
eldeyim. 

ıSayın arkadaşım, köylünün beslenmesinden-
bahsettiler, şehirlerin de hu köylere yardımcı 
olmasını önermişlerdir. Haklıdırlar. 

Düşününüz, eiskiden Devlet bütçesi buradan 
çıkıyordu; evvelâ hizmetler şehir ve kasabanın 
etrafında 'bulunan köylere gidiyordu, dozerler 
«raya gidehüliyordu. Biraz daha sürdüğümüz 
zaman ova köylerine kadar gidiyorduk; ama, 
sıra köylerine geldiği zamanı 'bütün tahsisat'ar 
biliyor, mevsim ve 'Zaman da bitiyordu. Ben söz 
vermiyorum, bu konudaki fon yönetmeliği çı
kar çıkmaz OR-KüY Uranım Müdürlüğü; yani 
Orman Bakanlığı olarak hizmete mutlaka ilk 
defa orman içi köylerinden başlayacağız, çaresi 
yok. Bunu rahatlıkla, söylüyorum ve bunu ra
hatlıkla biliniz ki, ilk defa bu yönetmelikle ver
diğiniz paraların sarfına orman içi köylerden 
başlayacağım. 

Arkadaşım, «Oksijeni bol olan şırıl şınl su
lar akar» diyor. Doğrudur, kendilerine iştirak 
ediyorum. Bu sene alalbalıkçılık konusunu önem
le c'e aldıracağım. Yani, işletmelerde, bölge 
şefliklerinde, 'başmüdürlüklerde bu konuda or-
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man köylerinin içlinde masraflı bir şekilde beton 
havuzlarla falan değil, toprak havuzlarda ye
tiştirilmesi iiçi'iı -çalışmalar yapılacaktır. Ben 
Bolu'da gördüm, bir vatandaş toprak havuz
lar yaptı. Ona yardım etmek için Bakanlık ola-
ıi'ak rica ettim, Ziraat Banfcasiyle gerekli te
ması yaptım ve hakikaten bu vat a nidasın gö
rülmeye değer havuzları vardır. 200 bin balık 
yumurtası koydu. Havuzlar .'balıklarla, dolu. 
Cinsi de yeşil alaibaHık. Bunların tanesini de 7,5 
liraya satıyor. Bütün lokantacılar, -diğer alıcı
lar orada. Beni davet ..ettiler, gittim, yarını saati
mi ayırdıfm ve göldüm. 200 bin balık yumurta
sı koymuş; bunların yarısı yok olsa .100 bin ba
lık eder ve bunları 7;5 liradan satınca elde etti
ği paranın hesabını «iz yapınız. 

Arkadaşımın hu konudaki fikrine iştirak 
ediyorum. Balıkçılığa gerekli yardımın yapıl
ması için çalışmaların Orman Bakanlığı bakı
mından süratle ele alınimasmııı zorunlu olduğu
na inanmışımdır ve arkadaşlarıma da hu ko
nuda talimat vermişimdir. 

Arkadaşlarım; temenni ederiz ki, bu mem
leketin istikrarı ve hayrı için .devamlı olalım. 
Hizmet edelbildiğiimıiz müddette vazifeye devam 
edeceğiz; ama arkadaşımız «İktidarda kaldığı 
müiddetçe .orman içi köylerinin kaîkın'maSj..» 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Efendim, sözcü
müzün lâfını ben tekrar ettim. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Tamam, anlıyorum, Sayın Kı r ı . 

İster sözcü arkadaşım öyle söylesin, ister 
söyletmesin. Gayet tabiî grupiar arasında bu 
gibi münakaşalarda, elbette ki, biılbirlerirJdeıı 
fikirler trJanSfer edilecektir. Bu tabiî olan bir 
giydir ve herkes her lâftan istifade etmeye gay
ret edecektir. Bu politikanın bir niteliğidir. 

'Bunda hiçbir sakınca yoktur. İster arkadaşım 
söylesin, ister siz söyleyin; ikiniz de benim kar
şımda muhterem birer grup üyesi arkadaşlanm-
smız, mesele yoktur. Ancak, siz, «Eğer orman 
içindeki köylülerin kalkınması temin edilmezse 
Sayın Bakan, ben ve bu köylülerin elleri yaka
nızda olacaktır.» dediniz. 

Ben size şunu arz edeyim, sayın arkadaşım : 
Ben o kadar rahatım İd, sizin huzurlarınızla ra
hatım. Sizin olmadığınız yerde rahatlık olmaz, 
demokrasi olmaz. Bu, demokrasinin bir icabıdır. 

Ben mutlaka onman içi köylerinde kalkınma
ya yönelik programımızı tatbik edeceğim. Bu ko-
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nuda, teknik arkadaşlarımla beraber azimliyim. 
Elbette Parlamentonun da arzusu budur. Bu ol
duğuna göre, ben zannediyorum ki, hiçbir zaman 
o köylünün eli benim yakamda değil, benim elim 
onun elinde olacaktır ve bu şekilde kalkınacağız. 
Bunu bilesiniz. 

«Verilen yardımların kullanılma yeteneği ol
malıdır» buyurdular. Doğrudur, verilen yardım
ların evvelâ bilgi yönünden yeteneği olmalıdır. 
Sadece bir para vermek kâfi değildir; bir jer-
sey ineği vermek, bir newhemşin tavuğu ver
mek, bir arı kovanı vermek, ipek böcekçiliği 
için ona bir hizmet getirmek, köy el sanatları 
için ona bir hizmet getirmek için evvelâ eğitim 
lâzımdır. Bu doğrudur. Verilen imkânları yete
nekli bir ele vermek lâzımdır, ona bilgi vermek 
lâzımdır. Bunu da OR - KÖY Genel Müdürlüğü 
ele almıştır, hatta kadrolarımızda pedagoji bö
lümünden mezun olmuş olan kişiler de vardır. 

«Turizm araştırması yapılması lâzım olduğu
nu» ifade ettiler. Çok doğrudur, imar ve iskân 
Bakanlığı ve Turizm Genel Müdürlüğü ile Or
man Bakanlığı bu konuda bir protokol imzala
mıştır. Bu protokol benim imzamı da taşımakta
dır ve bu konuda gerekli araştırmalar, hatta 
bu araştırmalarda birbirimize danışmadan bir 
vaziyet almak da mümkün olmayacaktır. Bunu 
da ele almış bulunuyoruz. 
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Sayın Ali Oğuz arkadaşımızın yaptığı ko
nuşmadan dolayı kendilerine teşekkür ederim. 
Bilhassa kendi yeteneği ile ağaç dikmenin kut
si bir vazife olduğunu ve bu memlekette dinle 
bağdaştırarak, 40 milyon insanı o istikamete 
sevketme konusunda bu kürsüden yaptıkları ko
nuşmayla bize yardımcı olmalarından dolayı 
kendilerine dakikaten şükranlarımı arz ederim. 

Bu memlekette en büyük fayda bu olacak
tır. Ben de istirham ediyorum, memlekette 40 
milyon insan vardır, buyurduğunuz gibi 40 mil
yon insan birer ağaç dikmiş olsa 40 milyon ağaç 
eder. 10 ağaç dikse çok iyi; ama birer ağaç dik
seler, diktiklerini de muhafaza etseler kâfidir; 
ama maalesef dikilmiyor, muhafaza edilmiyor. 
Dikilene de sahip çıkılması yalnız Devletin, Or
man Bakanlığının ve ormancıların gayretleriyle 
değil, Türk milleti olarak buna sahip çıkılırsa, 
elbet teki en büyük faydanın temin edileceğine 
kailiyim. Buna ben de iştirak ediyorum. 

Arkadaşımız, muhafaza politikası olarak ba
zı hususları ortaya koydu. Türkiye'de maalesef 
süre gelen sistem bu; ama bizim bütün arzumuz 
budur, programımız odur, niyetimiz de odur. 

Kuvvetliler kesiyor, kestiriyor yine zayıflar 
cezalandırılıyor ve kestiğinden de istifade etmi
yor. Enterasan olan bu. Orman emvalinden asıl 
kesen ve köylü istifade etmiyor. Bugün memle
ketimizde 5 bin küsur kereste tüccarı veya ka
çakçısı vardır, bunlar istifade ediyor; ama 8-9 
milyon insan suça itiliyor. Bizim de mücadele
miz bununladır. 

Türkiye'de yol yapımına değindi arkadaşı
mız. Türkiye'deki yol yapımı artık eskiden dü
şünüldüğü gibi değildir. «Gidemediğimiz yer bi
zim değildir» felsefesiyle hareket edildiğine gö
re, orada bulunan bir köy var; peşinde orman 
var veya onun üstünde orman var. Bu ormana 
gitmek için yol gereklidir. Orada insanoğlu ya
şıyor, aile vardır, isterse 10 aile de olsun bunun 
ekonomisini düşünmemek mümkün değildir. On
lar, Toprak reformu bakımından kaldırılıp baş
ka yerde istihdam veya ikamet ettirilirse ona 
diyeceğim yoktur; ama sen burada oturacaksın 
denilecek, sonrada ekonomik değildir diye ben 
sana yol getirmeyeceğim denilecek. Bu zihniyet
te değilim, bu zihniyette de olmayacağım. Onu 
beyan ederim. Orman içi yollarının yapımında 
arkadaşlarıma verdiğim direktifde budur. 

Orman içi köj-lerindc yetiştirilen mahsulle
rin kıymetlendirilmesi konusu mevzubahistir. 
Elbette ki, bu konuda orman içinde ne var? 
Hayvancılık vardır. Düşünün, Türkiye'de tere
yağını dışarıdan getirmeye kalkıyoruz. Bir ta
raftan orman içi köyleri kalkındırmak için biıı-
bir türlü çare arıyoruz, oralara iyi niyetlerle 
milyonlar vermeye gayret ediyorsunuz; bir ta
raftan da muayyen bazı şirketler Kolanda'dan 
Fransa'dan veya bir başka yerden tereyağı it
hal edecek, orada elde edilen tereyağının fiyatı 
da 20 liraya düşerse, bu köylüler kalkmabilir 
mi? Bu mümkün değildir. Evvelâ Hükümet ola
rak o mahsulün taban fiyatını tespit etmek su
retiyle lâzım gelen yardım yapılmalıdır. Bu da 
Hükümetimizin en önde gelen vazifelerindendir. 
Taban fiyatlarını ve orman içi köylerinin kal
kınması hususunda mahsullerinin kıymetlendi
rilmesi yönünden arkadaşımızın fikirlerine iş
tirak ediyorum ve bu konudaki fikirlerinden do
layı da kendilerine teşekkür ederim. 
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Ben ormanıma giderken düz bir yolda git
mek mümkündür; ama 2 - 3 kilometre sapağın
da kılçık bir yolla veyahutta yolu oradan ge
çirmek suretiyle 900 ailelik bir köyü ihya ede
ceksem, beni burada suçlasanız dahi, sizin kar
şınıza suçlu olarak çıkmaya kabul ederek, ben 
o yolu yaptıracağım. Açık olarak söyleyeyim. 
Sosyal icap bunu ıgösterir ve bunun yapılması
na da hiçbir arkadaşım karşı çıkmaz. Bunun en 
doğru yolu, budur. Efendim, bu taraftan 1 ki
lometre orman yolu geçerken, 2 kilometre or
man yolu uzağmdadır. Bu sefer YSE'i harekete 
geçireceksiniz. Benim imkânım var, bana para 
verdiniz dozerim var, elemanım var, imkânım da 
var, benim dozer oradan geçse günah mıdır? 
Yani, orada bulunan para başka, buradaki pa
ra başka mıdır? Hayır, ben açık ve seçik söylü
yorum, bunu böyle yapmaya kararlıyım. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Or
man Bakanlığı bütçesi üzerinde bütün grup söz
cüleri ve şahsı adına konuşan arkadaşlarımın 
belirttikleri (hususlara benim not edebildiğim 
kadarıyla fazla vaktinizi almadan cevap vermiş 
bulunuyorum. Eğer bu konuda soru soracak ve
yahutta izahına muhtaç olunan bir husus var 
ise, bekliyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın arkadaşla
rın soruları var. 

ALÎ OĞUZ (istanbul) — Sayın Başkan sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz, sizden önce 
Sayın Bakana soru soracağını bildiren arkada
şım var, o sorularını sorsun, sonra siz sorarsı
nız. 

Sayın Alâeddin Yılmaztürk, buyurun soru
larınızı sorunuz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakanın arzu ettikleri tak
dirde yazılı cevap vermesi şartıyla bir iki sorum 
vaı*. 

1. — Kapatılan 154 işletmenin 54'ü açıldığı
na ve 100 adedi de açılmadığına göre, bu işlet
meleri kapatılırken ilgili teknik heyetin müta
laası alınmamıştır. Niçin kapatılmıştır? Eğer 
bugün açılma yoluna gidilecekse, ilgili teknik 
heyetlerin mütalaası alınacak mıdır? Benim bil
diğim kadarıyle işletmelerde orman emvalinin 
değerlendirilmesi kesimi, imali, satışı gibi işler 
ağırlık taşır. Onun dışında, ağaçlandırma çalış-
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I maları daha az yer ve zaman alır. Bu bakımdan, 
eğer orman emvalinin işletmeye tabi olacak kıs
mı çok azalmış ise, o zaman bu işletmeler şayet 
açılacaksa görevleri, çalışmaları ne istikamette 
olacaktır? Birinci sualim bu. 

İkinci sual, orman suçlarının affına dair 
özel bir kanun getirmeyi düşünüyorlar mı ve bu 
sene böyle bir çalışma var mıdır? 

Üçüncü sualim, üniversitelerin çoğaltılması 
çalışmaları meyanmda acaba açılması mutasav
ver üniversiteler arasında, orman fakültesi me
zunlarına insangücü ihtiyacı bakımından Orman 
Bakanlığının ihtiyacı var mıdır ve bu ihtiyaç 
vaı' ise, üniversite bünyesinde mevcutlara ilâve
ten bir orman fakültesi düşünülmekte midir 
Zira tekniker mevzuunda kapatılmalar olmuş
tur. Acaba, yüksek orman mühendisine ihtiyaç 
var mıdır? Yar ise, fakülteler kâfi midir veya 
daha fazla fakülte açılması düşünülmekte mi
dir? Şayet böyle bir düşünce var ise bu fakül
tenin Bolu'da açılması mümkün müdür? 

Dördüncü sualim, bu biraz özel olacaktır. 
Benim vilâyetim Bolu'da Orman Bakanlığı ça
lışmaları, orman yolları planlamasında köy yol-
larıyle orman yollarının beraber çalışmaların
dan çok büyük istifadeler kaydettik. Hemen he
men diyebilir ki, orman bakımından çok zengin 
olan Bolumuzun köy yollarında Orman Bakan
lığına büyük hizmet katkısı olmuştur. Bu husu
su burada şükranla kayıt ettikten sonra, bir is
tirhamımı belirtmek isterim; turistik bakımın
dan büyük önem taşıyan Bolu yedi göller or
man yolunun tamamlanmasında, bu sene özel 
yardımları ve katkıları olacak mıdır? 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayın Başkan, bu soruların tümüne 
bu an cevap vermek mümkün olmakla beraber, 
sayın arkadaşımın eline resmî bir vesika vermek 
üzere, zaten yazılı olarak vermemi kabul ettik
lerini söylemişlerdir, yazılı cevaplandırayım. 
Yalnız bunların bana tevdiini istirhamı edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Ali Oğuz' 
un da soruları var Buyurunuz efendim. 

ALÎ OĞUZ (istanbul) — Efendim, Sayın 
Bakanın vermiş oldukları geniş izahattan dola
yı kendilerine teşekkür ederim. Sorulan sualle
re gayet anlayışla cevap vereceklerini belirtti
ler. Benim bir tek sualim olacaktır. 
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Tekel Bakanlığının bugünlerde kaçak çayın | 
kanser yaptığı şeklindeki ikazı karşısında, pa
ket çayın fakir ılıalkımızea zor kullanılması ger
çeği ortada iken, memleketi her gün bir tehlike 
tehdit ediyor demektir. Bu vaziyet karşısında, 
ıhlamur kilosu 120 liraya çıkmış bir orman ürü
nü olarak çok ehemmiyet kazandı. Acaba, Or
man Bakanlığımız orman ürünleri meyaııında 
ıhlamurun yetişmesi için ve diğer orman ürün
lerinin geliştirilmesi meselelerinde fayda temin 
edebilmesi için bir faaliyet içinde midir, böyle 
bir hazırlığı var mıdır ve ne safhadadır'? Onu is
tirham ediyorum. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Yazılı olarak mı istersiniz, şimdi mi 
söyleyeyim? 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Nasıl isterseniz. 
ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De

vamla) — Sayın Başkan, arz edeyim. Sayın Te
kel Bakanı arkadaşımızın bu konudaki demeci
nin bir tetkik, bir tahlil neticesi olduğuna ka
iliyim, herhalde böyledir, böyle olması gerekir, 
o kısmına değinmeyeyim. Ancak, ıhlamur bu
gün bu memlekette eczanelerde dahi satılmak
tadır. Evlerde hemen hemen çayın yan koludur. 
Orman Bakanlığı olarak bu ıhlamur ağaçlarının 
amanejmanmda; yani hem yetiştirilmesinde, 
hem kesiminde dikkatli olunmaktadır ve onları 
çiçeğinden istifade edilmesi için sizin bu ikazı
nızı bir vazife telâkki ettim ve buna önem ve
rileceğini de şurada beyan etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Kutluk. 
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın 

Başkanım, Çanakkale'nin Gelibolu yakasındaki 
250 bin kişilik şehitliğin üzerinde yükselen or
manlarımız maalesef bir ihmal yüzünden birkaç 
sene evvel yanmıştı. Bu ormanların yeniden ih
yasının elbette düşünüldüğünü ve gerekli çalış
maların yapıldığını biliyorum. Her sene o yöre
mizi görmek, orada vefat eden ecdadının hatıra
larını yâd etmek üzere birlerce turist gelir ve 
güzel memleketimizin o kısmında dinî vazifele
rini yaparak ayrılırlar. Büyük bir fırsat, büyük 
bir imkân; memleket turizmi için de, memleket 
ormancılığı için de güzel bir çalışma sahasıdır. 
Bu itibarla, daha evvel Gelibolu yarım adasın
daki bu harp sahalarının bir millî park haline 
getirilmesi için 'büyük çalışmalar vardı. Zanne- j 
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diyorum ki, son günlerde bunlar biraz tavsadı 
gibi... 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, eğer söz istiyor
sanız adınızı yazayım, konuşma olanağınız var; 
fakat soru sormuyorsunuz geniş ölçüde açıkla
ma yapıyorsunuz. Eğer söz istiyorsanız, konuş
ma olanağınız var adınızı kaydedeyim sıranız 
gelince size söz vereyim. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Çanak
kale - Gelibolu yakasındaki bu yörelerin millî 
park haline getirilmesi için ne gibi bir çalışma 
vardır? Bunu soruyorum, bir. 

İkincisi; atadan, dededen ve sülâleden kal
ma orman içerisinde arazilerimiz vardır. Orman 
tahkik komisyonları yıllarca ailelerin,kullanmış 
oldukları bu araziyi ormana inkılâp ettirmek 
suretiyle vatandaşı arazisiz bırakmış durumda
dırlar. Vatandaş perişan durumdadır. Sayın Ba
kanlığımızın bu orman içindeki arazileri, yıllar
ca kullanmış oldukları sahiplerine iadesi için 
herhangi bir çalışma ve herhangi bir çabada bu
lunup bulunmadıklarını öğrenmek istiyorum. 

Üçüncüsü; biliyorsunuz 10 kilometre mesa
fedeki köylerimize ihtiyaç malı verilir. Seçim 
zamanında bütün vatandaşlarımızdan edindiği
miz şikâyetlerden birisi de, köylümüze verilen 
ihtiyaç malları maalesef en çürükleri, en kötü
leri, en işe yaramazlarıdır. Vatandaş bunun için 
üzüntü duymaktadır, üzüntü çekmektedir. Or
man Bakanlığımızın bu hususta verilecek mallar 
için teşkilâtına daha yakından, daha ciddî şekil
de davranması için herhangi bir emir verecek
ler mi, statüsünde bir değişiklik yapacaklar mı? 
Bunu arz ediyorum, Sayın Başkanım. 

Saygılarımı sunarım. 
ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De

vamla) Sayın Başkanım, müsaadenizle arz edi
yorum. 

Çanakkalenin Gelibolu yakasındaki harp sa
halarının bir millî park yapılması hakkındaki 
kararname, benden evvelki sayın Bakan arkada
şım tarafından teklif olunmuş, bu iş tahakkuk 
etmiş ve bir millî park haline getirilmesi karar
namesi de çıkmıştır. Bunun için 1974 yılı büt
çesinde, Bütçe Karma Komisyonuna bir öneriyle 
gelinmiş ve para da talebedildiği halde sayın 
komisyon tarafından uygun görülmemiştir; ama 
Ibuna rağmen, arkadaşım gayet rahat etsinler, 
döner sermaye .imkânları çerçevesi içinde bu sene 
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lâzım geleni yapmaya gayret edeceğim; gelecek 
sene nasilbolursa kendilerinin de gayretiyle bunu 
artırmak suretiyle süratle ele alacağız. Hükümet 
olarak, Devlet olarak millet olarak onu yaşatma
ya mecburuz. 

Orman içinde bulunan tapulu olan sahaların 
bazıları ormanla, yani Devletle şahıs arasında ih
tilâf lıalıinde, davalı. Buyurduğunuz gibi tapulu 
olanları var, tapusuz olanları var ve ağaçlandır
ma yapılırken tel örgü çekiliyor, hayvanı düşü
nülmüyor. Vatandaş, ister Devletin ister kendisi
nin olsun şimdiye kadar kendisininmiş gibi kul
lanmış; fakat son zamanlarda bu ağaçlandırma
lar yapılırken tel örgüler çekilmiştir. Bu konu
da, bana gelen birçok müracaatlar var. Ağaçlan
dırmalar yapılıyor ve orada bulunan vatandaşa 
yasak ediliyor. Yaprağını oradan alırdı, çalısmı 
oradan alırdı, kürek sapını oradan alırdı, balta 
sapını, oradan alırdı, elverişli bazı ufak şeyleri
ni oradan alıyordu, hayvanı da otluyordu. Bu, 
belki suçtu; ama (bir alışkanlıktı. Bumı birden, 
tabirimi mazur görün, çocuğu memeden keser 
gibi kestiğiniz zaman eibetteki figanlar başlar. 
Bunun önünü almak için Ağaçlandırma Genel 
Müdürü ve diğer arkadaşlarımla bu konuda fikir 
birliğindeyiz. Tedbirli olarak onları da sızlatma
dan orman ve vatandaş münaseflbietini sağlamak 
üzere gerekli tedbirleri aldık. Bunu merak etme
yin, inşallah kimseyi sızlatmayız. 

İkincisi; 10 kilometre mesafede bulunan köy
lere verilen zatî ihtiyaçlar meyanındadır. Takdir 
edersiniz ki, bu vatandaşla işletme arasında bu
lunan bir alış veriş mânasını taşımaktadır. Odun, 
«iteri 3 lirayı, 4 lirayı geçmemek üzere en ucuz 
olarak kendilerine verilir; ama bu odun buyur
duğunuz gilbi çürük olmuştur, yanlıştır. Ben bu
na şimdi muttali oldum, dikkate alıyorum. Bu 
konuda bir kanun değişikliğine bir tüzük deği
şikliğine lüzum yok, bu nihayet ilgililere verile
cek bir emir meselesi olacalktır. Onu yerine getir
meye amadeyim. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Ergin, soru 
sorana sırası sizin, yalnız bir 'saniyenizi rica ede
ceğim. 

Değerli senatörler, birleşimi açtıktan sonra, 
acık oyunuza sunulan 8 bütçe hakkında oyları
nızı kullanmak için küreler dolaştırılırken hazır 
bulunmayan sayın senatör varsa lütfen oylarını 
kullansınlar. 
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Soru sorma sırası sizin Sayın Süleyman Er
gin. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yoz
gat) — Sayın Başkanım bir tek sualim var. 
Malûm olduğu üzere, çam ağaçları çok güç yeti
şen, uzun zamana ihtiyaç gösteren ağaç türle-
rindendir. Şimdi ormanlarımızın geliştirilmesi 
konusunda, noel münasebetiyle kesilen ağaçla
rı bu çam ağacının yetiştirilmesini engelleyen 
bir faaliyet olarak nitelendirmekteyim. Gerçi 
noel ağaçları için bazı fidanlıklar bahis konusu 
ise de, bu ağaçlar aşağı - yukarı 8 - 10 sene
lik ağaç olmaktadır. Bence parasından daha çok 
çıplak yerleri ağaçlandırmak daha önem arz et
mektedir. Acaba bu konuda, noel ağacı yetiş
tiren fidanlıkların noel için kesilmesi yerine, 
çıplak dağlarımızın ormanlaştırılması konusunda 
her hangi bir şey düşünülmekte midir? 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Müsaade buyurursnız arz edeyim Sa
yın Başkanım. 

'Ben, 12 senelik parlamento hayatında Bütçe 
ve Plan Komisyonunda üye bulunmaktaydım. 
Hemen hemen her Orman Bakanlığı bütçesinde 
Sayın Süleyman Bey arkadaşımızın ifade ettiği 
husus sorulmaktadır, haklı olarak sorulmakta
dır. Oürikü, bunun bilinen tarafları var, bilin-
meyen tarafları var. Aslında noel zamanında 
memleketimizde bulunan ve noel bayramını kıvt-
layan ecnebiler var, buna kendileri için bir ih
tiyaç duyuyorlar. ElbetteM bu ağacı Avru
pa'dan getirmelerine imkân yoktur; ama biz, bu 
kıymetli görüşleri, bu şikâyetleri de dikkate ala
rak bunları asgarî zararla; aslında fiyat yönün
den zararı yoktur, pahalı veriliyor, onu arz 
edeyim, bir ağacın fiyatı bakımından çok daha 
fazla pahalı veriliyor; ama buna rağmen, sefa
retlerin ve konsoloslukların: ihtiyaçlarını gider
mek için bunu vermede zaruret vardır. Bu za
ruretin dışında, sizin buyurduğunuz bir ikazdır. 
Daha tedbirli olarak ele alınmak suretiyle, la
zımsa fidanlıklardan verilmesi, değilse ona gö
re bir seyrekleme yapılacak olan yerden veril
mesi lâzım. Yofesa gelişi güzel bir düzende ve
rilmesine taraftar olmadığımı ben de ifade ede
yim. Bir düzene sokmaya gayret edeceğini. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 57 nci Bir
leşimin açılması sırasında açık oyunuza sunulan 

29 — 



C. Ssnatosu B : 57 

8 bütçe hakkındaki açık oylama işlemi bitmiştir. 
Saym Bekir Sıtkı Baykal. 
BEKİR SITKI BAYKAL (Ordu) — Sayın 

Başkan, Türkiye'nin en fazla yağış alan mıntı
kası Karadeniz Bölgesidir. Sayın Bakan da bu
nu pek iyi bilirler, kendi mıntıkalarıdır. Bura
daki orman işletmelerinin yapmış olduğu yolla
rın ham olması itibariyle istihsal edilen emvalin, 
bilhassa kayın ormanlarında yapılan istihsalle
rin zamanında fabrikaya ve piyasaya gelebilme
si için yollar müsait olmamakta ve ağaçların ar-
daklaşmasma yol açmaktadır. Bu yolların stabi
lize yapılması düşünülüyor mu ve her açılan 
yolun hemen akabinde bu stabilize işi yürütüle
cek midir? 

Bunu öğrenmek istiyorum. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Arz edeyim Sayın Başkanım, 

Sayın Başkan, Sayın Bekir Sıtkı Baykal ar
kadaşımızın bu mesleğin kıymetli bir elemanı
dır. Bu konu sadece Karadeniz de değil, Tür
kiye'nin her tarafında mevzuubahistir. Yeni 
yapılmış olan genç bir yolun, o killi toprakların 
içinde hemen stabilize edilmesi mümkün değil
dir. Bu, yol kaidelerine uygun düşmez, derhal 
stabilize edilmez. Ancak, bir felsefemi kendisi
ne arz etmekle cevap vermiş olayım. Ben, pren
sip olarak, sadece orman emvali taşınacak di
ye yol yapmayacağım. Orada insanların da ge
lip geçebileceğini, o köylerin de istifade edebi
leceği zihniyetiyle yol yapacağım için elbetteki, 
stabilizesini de ele almaya mecburuz. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Saym Sait Mehmetoğlu. 

SAtT MEHMETOĞLU (Mardin) — Saym 
Başkan, malûmunuz Mardin yöresi meşeliktir. 
Bir müddet önce yol kenarında bulunan bölgeler 
dikenli telle çevrilmiş ve hakikaten mesire yeri 
haline getirilmiş idi. Bu kere şu manzarayı gö
rüyoruz. Dikenli teller çalınmış af buyurun 
hayvan merası haline getirilmiştir. Acaba, Sa
yın Bakanımızın bu konuya eğilir, bu örnekleri 
artırır ve o yörenin mesire yerlerini geliştirirler 
mi? Bu husustaki fikirlerini öğrenmek istiyo
rum. 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Saym Başkan, şunu arz edeyim. Sa
yın arkadaşını hiç merak etmesinler. Bu notu 
bir vazife olarak telâkki ettim ve en yakın bir 
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zamanda bunu tetkik ettireceğim. Mardin gibi 
florası kıt olan ve ihtiyacı bulunan; oradaki va
tandaşların da elbette istirahat zamanlarını ge
çirmek için serin bir yere kavuşturulması husu
sunda gerekli çalışmaların yapılacağını kendile
rine arz etmek isterim, Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Saym Celâlettin Coşkun? Yok
lar. Saym Nejat Sarlıcalij 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Benim 
soruma Sayın Bakan yazılı olarak da cevap ve
rebilirler. Sorum, bundan bir müddet önce in
şaatına başlanan ve tahminen bir yıl kadar ön
ce inşaatı durdurulan Balıkesir Kâğıt Fabrika-
siyle ilgilidir. Orman Bakanlığı yönünden bu 
konunun geçirdiği safhalar nelerdir, neden in
şaata ara verilmiştir ve bugün bu mesele hangi 

noktadadır? 

ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De
vamla) — Sayı nBaşkan, bu konu teknik bir 
konu, planla ilgili bir konu, başka bir mües
seseyle de ilgili bir konudur; Sanayi Bakanlığı 
ve SEKA ile ilgili bir konudur. Aslında yanım
da buna ait notum da olmasına rağmen, kendi
sine bir vesika vermek üzere müsaade ederse
niz yazılı olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Başka soru yok efendim. 
ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (De

vamla) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; hepinize teşekkür eder, bütçenin memle
kete ve Millete hayırlı olmasını temenni ederim. 
(Alkışlar)! 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Saym senatörler, Orman Bakanlığı ve Or

man Genel Müdürlüğü bütçesi hakkında mensup 
oldukları siyasî partiler adına iki saym arkada
şımız, bu bütçeler hakkında kişisel görüşlerini 
belirtmek üzere de dört sayın arkadaşımız söz 
almış bulunuyorlardı. Altı arkadaşımız konuş
malarını yaptıktan sonra sırada söz almış başka 
arkadaşımız bulunmadığı için, Saym Bakan ko
nuşmalarını yapmaya başladılar. Saym Baka
nın konuşmalarını yapmakta oldukları sırada iki 
saym senatör daha söz istediler. Sayın Kâzım 
Karaağaçlıoğlu, Saym Ömer Lütfi Hocaoğlu. 

ÖMER LÜTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Saym Başkan, bendeniz Tarım Bakanlığı büt
çesi üzerinde söz istedim. 

BAŞKAN — Affedersiniz, Tarım Bakanlığı' 
için. 

30 — 
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Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, buyurun efen
dim. 

M. KÂZ] M KARAAĞAÇLIOĞLU (Afoyn 
Karfi hisar) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun muhterem üyeleri; 

Sayın Bakamın, Orman Bakanlığı Bütçesi 
hakkındaki göırüş ve kanaatlerini dinlerken, ben 
de son sözü almak suretiyle birkaç hususa değin
meyi faydalı buldum. 

Sekiz seneyi mütecaviz bir zaman Bütçe Kar
ma Komisyonunda kendileri, mem/leket meselele
rine inanmış bir parlamenterim meselelere cid
diyetle eğilişi içerisinde memleketin birtakım 
problemi erini canı gönülden dile getirmiş ve on
ları savunmaık suretiyle bütçede d'eğerli hizmet
ler görmüştür. Bugün de Bakan olarak burada 
yapmış oldukları konuşmjalardan salisen sonde-
rece mütehassis oldum. Kendilerinin göstermSiş 
oklukları orman problemine karşı inanmış bir 
insanın arzusu içerisinde bir hizmet getirmıe ça
bası ve gayreti içellisinde olmaları beni cidden 
mütehassis etti. 

Muhterem arkadaşlarım; hangi kanattan 
•olunsa olsun, Türk •Milletinin köklü meseleleri-
ne, onun devasal proplemlerine gönülden eğil
miş ve demjokratik rejimin icaibı içerisinde Tür.k 
Milletinin inancına ve felsefesine ters düşmjeyem 
bir üslûp içerisinde meselelere sahip çıkmış olan 
insanların yanındayız. Adalet Partisi olarak 
Tüık Milletine taş diken, insanları takdir e,tm,ek 
ve onlara yardımcı olmak ancak bir şartla, de
mokratik rejim/in icahı içerisinde Türk vatanda
şının siyasî ve içtimaî kanaatlarına ters düşme
yen bir üslup içerisinde, onların, halkın benim
seyeceği bir hizmet anlayışı içerisinde olur. 

Böylece şalhsî görüşlerimi kısaca birkaç pa
saj halimde ifade etmek suretiyle maruzatıma de
vam edeceğin}. 

Değerli arkadaşlarım; orman, inancıma göre 
odur ki, vaita.n demektir. Üzerinde yaşadığımız 
.toprakların varlığı, onun üzerinde uçsuz, bucak
sız yeşeren yeşilliklerin gölgesi altında mesut ve 
'hür insanların çalıştığı, yaşadığı topraklar ol
malıdır. 

Orta Asya Türklerin cenneti idi, medeniyetin 
ilk beşiği idi. Oılta Asya'dan Batıya doğru göç
ler, Orta Asya'nın .kuraklığı, çölleşmesi ile ol
muştur. Küçük xVsya dediğimiz Anadolu'ya gel
diğimiz zaman buraları da cennet gibiydi. Î401 -

1İ402 tarihlerinde Ankara Savaşında Timur'un 
fillerini sakladığı ormanlar henüz yoktur. Bü
tün bunlar zankan içerisinde, hatta kısa zaman 
içerisinde tahrip olmuş ve Türkiye çöle doğru 
gitmiştir. Türkiye artıik yaşanmaz hale geliyor. 
Gronöble de bir Polonyalı mühendisin bana bir 
münakaşa vesilesiyle söylediklerini huzurunuz
da üzülerek ifade etmıek istiyorum,. 

Polonya'nın talihsizlikleri ile ilgili bir konu
da münakaşa ederken, o arkadaşla yaptığımız 
konuşma esmasında ben bir aralık dedim ki, 
«Bizim, tarihî kitaplarımızda şöyle bir ifade var
dır: Vistül'dem Türk süvarileri su içmedikten 
sonra, Polonya'da siyasî huzur olmaz.» demiştim. 
O da bana cevap olarak dedi ki, «Biz Polonya 
olarak belki bugün hayatta var oluruz; amı,a si
zin tarihî seyriniz içerisinde Küçük Asya deni
len Anadolu'nun yeşilliklerini çöle çevirdiğini
zi unutmayınız. Eskiden ata binip, kılıcı kuşa
nıp, Orta Avrupa'ya kadar milletleri dize getir
diğiniz devirler geçmiştir. Teknoloji, para devri, 
ilim devri, politikalar devri başlanmıştır. Siz va
tanınıza sahip olun, vatanınız çöl oluyor. Orman
larınız kalmadı.» demişti. Bu bir orman mühen
disi idi. O arkadaşla uzum konuşmalar yapmış
tık. 

Muhterem arkadaşlarım; hakikaten Türkiye 
çöle dönüyor. Kliması değişmiş, iklimi,! değişmiş
tir. Erozyon devamlı olarak artmakta. Kıbrıs 
kadar bir toprak kütlesi her gün denizlere ' su
lar vasıtasiyle gitmektedir. Binaenaleyh, Tür
kiye'nin sosyal ve ekonomik yapısı içerisinde en 
büyük ağırlığı da teşkil eden tarım kesiminde 
yaşayan c/c 65 insanın, bugün ümidi yağacak 
olanı Cenab-ı Hakikin verdiği yağmura bağlıdır. 
Çünkü orman kalmamış, iklim değişmiş, sulama 
imkânları para istiyor, yatırım istiyor, teknik is
tiyor. Bütün bunları yerine getirmek üstelik za-
ma.n istiyor. Bu meseleleri bu zaman ölçüleri 
içerisinde halledehilmıek kolay bir şey değil. O 
'hakle geliniz ormanlara ,salhip olalım. 

Her yanı 20 milyon hektarlık olan orman
larımızın bugünkü 778 bin 'kilometre karelik 
Türkiye'nin vüsaitma nispet edecek olursanız sa
nırım ki. % 18 vöya % 20 civarında bir rakama 
ulaşırsınız. Bu çok küçüktür. Yaşamak için lâ
zımdır. Sosyal ve medenî insanın ihtiyacı için lâ
zımdır. Turistik görüşler için, ekonomi için lâ
zımdır. Kalkınan sanayilerin en m/ühim madde-
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terinden birisi kerestedir, orman ürünleridir, i 
'Bunları değerlendirınelk lâzımıdır. Binaenaleyh, 
ormaaıa verilecek ağırlık bence bir vatana duyu
lacak olan saygıların en büyüğüdür; ama bu
günkü bütçe ile bugünikü tutum ile orman m a 
znunun meselelerini halletmek müınkün değil
dir. Genellikle bir bakanlığın meselelerini halle
derken, idarî ve siyasî tasarrufların ötesinde 
'kanunlar mevzuatlar, kanunlara dayalı olarak 
çıkartılmış olan o bakanlığın hizmet yönetmelik
leri, kadroları, bilgili ve tecrübeli elemanlar m:ü- [ 
him unsurdur. Bunları yan yana getirecek, telif I 
edecek politikalar ve zamdan falktörünü de nazarı 
dikkate alırsanız, bu zaman ölçüleri içerisinde 
Türkiye'de bu meseleleri halletmek çok yönleri 
olan bir proplemdir. Sadece bir Orman Bakanlı
ğının ve onun başında bulunan Sayın Bakanın 
ve arman hizmetlilerinin samimî inançları ile bu 
dava hallolamaz. Bu davanın bakanlıklar arası 
çok iyi bir koordinasyonunu .sağlamak lâzımdır. 
Hatta bunun ötesinde Türkiye'de en büyük güç 
olan eğitilmiş güç olan, yetiştirilmiş disipline 
'kuvvet olan Ordudan da, erozyon ve ağaçlandır
ma yönü ile faydalanmak lâzımdır. Batı demok
rasilerinde bile bu konu ele alınmış, Amerika' 
da ordu erozyona, taş'kun kontrolüne vakit vakit 
görev verilmek suretiyle vazifelendiriilmiştir. 
Çünkü topyekûn bir ekonomik kalkınma aslın
da Millî Savunma güçlerinin de temelini teşkil 
eder. Binaenaleyh, ekonomiye, sosyal hayata 
katkısı olabilecek her hizmeti meşruiyet sınırla
rı içerisinde kalmak ve hiyerarşik kademeler 
içerisindeki disiplini bozmamak şartı ile Türk 
ekonomisine, Türk sosyal yapısına ve Türk •top
lumunun kalkınmasına faydalı halde kullanmak 
lâzımdır. Binaenaleyh, bunu bu yönleri ile dü
şünmek icap eder. 

Orman çalışmaları içerisinde ağaçlandırma, 
erozyon çalışmaları içerisinde Devlet Su İşleri
nin, toprak muhafaza yönünden Toprak Su İş
lerinin Orman İdaresi ile Orman Bakanlığı ile 
koordine bir sistem halinde çalışmasını temin 
edebilecek olan bir görüşü, ama sadece lâfta 
olan değil, kuvveden fiile çıkan, tatbikata çıkan | 
bir görüşü getirmeye mecburuz. Artık her bünye { 
kendi sınırları içerisinde, her bakanlık ,!her j 
umum müdürlük kendi görüşleri içerisinde meşe- i 
leye nüfuz etmek ve dolayısiyle mesuliyetlerini 
ifa ettiği kanaati içerisinde bulunmak devrini i 
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çok sreride bırakmıştır. Devlet, kollektif. bir 
devlet 'haline gelmiştir; Devlet, anonim bir hiz
met devleti haline gelmişltir. Hükümetler de, 
kadrolar da birbirinden zıt, birbirine sıritını çe
virmiş müesseseler halinde işler bir mekanizma 
olmaktan çıkmıştır. Birlik ve beraberlik içeri
sinde eğilmek lâzımdır. Ormanın ekonomik, tu
ristik, endüstriyel yönü vardır. Bütün bu saha
ları birlikte mütalaa etmek sadece bir Orman 
Bakanlığının bünyesi içindeki kuruluşlara in
hisar ettirildiği takdirde, muvaffakiyet şansları 
çok azdır. Bunu bunun dışına taşırmak lâzım
dı?. 

Ağaçlandırma konusunda büyük çapta gay
retler var. Bugün yapılan hizmetlerin aslında 
•beklenen .neticeyi istihsal etmekten uzak olduğu
nu ifade etmek isterim. Bütün bunlar aslında 
demonstratif mahiyette çalışmaların ilerisine 
geçememiş, yaygın bir ağaçlandnuna hizmetini 
tahakkuk ettirmek gücüne de sahip olamamış
tır. İşte bunun içindir ki, Orduyu, diğer mües
seseleri. hatta her endüstri dalında falbrika kü
r ü an. baraj yapılan, sulama şeüekesi yapılan 
yerlerde Devlet ilgililerinin müsait olan yerlere 
ağaç dikmek suretiyle bu gayrete yan katkı-
laıı olmalıdır. Hatta özel bir kanun getirmek 
suretiyle teknisyenlerin vereceği amenajnıan 
planları içersinde yeni ağaçlandırmada plantas
yonlarına, köylerde, kasabalarda, belediye sı
nırları içerisine geçirmek suretiyle Türkiye'de
ki ağaçlandırma seferberliğine büyük bir güç 
katmak lâzımdır. Bugün komşumuz İran kendi 
«Beyaz Servet» dediği petrol kaynaklarının ver
miş olduğu imkâna dayanarak, yılda 150 mil
yon ağaç dikiyor. Bunu gittikçe de artırıyor. 
;1 milyon 9'C'O bin kilometre karelik olan İran'ın 
çöl olan sahalarını, yeıaltı, yerüstü su kaynak
larını develope etmek suretiyle de oradaki bu 
yetiştirmeye yeni imkânlar sağlıyor. Belki Tür
kiye'nin malî imkânları sınırlıdır, belki o dere
cede bir çalışmaya Türkiye'de, imkân hasıl 'Ola
maz; ama kolektif bir çalışma sistemi içerisin
de sanırım ki, meseleyi halletmek mümkün 
olaibilir. 

Tın istik yönü ile de orman lüzumludur. 
Aıtık Türkiye 19'2'3'ierin toplumu değildir. Ça
ğın gelişen şartları içersinde Türk toplumu sos
yal yapıda hüyük değişikliklere nıazhar olmuş
tur. Çalışan insanların istirahat etmesi lâzım-
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dır. Türkiye'de iç turizme cevap verecek olan, 
istirahat edebilecek... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, zamanı
nız doluyor eîendim. 

M. KÂZIM KARAA&AÇLIOÖDU (Devam
la) — Ben son sözü istemiştim. 

BAŞKAN —Son söz de on 'dakika ile sınırlı. 
M. KÂZIM ICAKıAAĞAÇLIOĞLU (Devam

la) — Peki Sayın Başkanım, bağlayallmı müsaa
de ederseniz. 

Ben bu turistik mevzuu bir yana bırakıyo
rum. Aslında Orman köylerinin kalkınması ile 
ilgili olan çok mühim gördüğüm bir konuyu de
ğerlendirmek işitiyorum, yüksek izinlerinizle. 
Sayın Başkanım Zamanımın tahditti olduğunu 
ifade buyurdular. Onun için o konuya değinece-
c eğrim 

Muhterem arkadaşlarım, 7 - 8 milyon insan 
orman köylerinde yaşıyor. Bunların hayat stan
dartları hepinizin malumu olduğu gibi... 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Karaağaçlı-
oğlu. 

Şimdi «Bağlayacağını»1 dediniz. Başka konu
ya temas etmek istediğinizi söylediniz. Kaç da
kikaya ihtiyacınız varsa söyleyin, yüce Senato
nun (muvafakatime arz edeyim. 

M. KÂZIM KAEAA&AÇLIOĞLU (Devam
la) — Efendim, sadece orman köylülerinin! kal-
ıkındırılıması konusunu beş altı dakika içersnı-
de bitiririm. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Karaağaçlı da
ha .altı dakika konuşmak için tasviplerinizi rica 
(etmektedirler. Tıasvibinize sunuyorum. Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

M. KÂZIM KAPuAAĞAÇLIOĞLU (Devam
la) — Çok değerli arkadaşlarım, ben yanlışlık 
yaptım özür dilerim. Ben .son sözü aldığım için, 
bunun zamanla tahditti olmadığını tahmin ede
rek hirkaç prohlemi yüce Heyetinize arz etmek 
istemiştim. Maalesef, Sayın Başkan ikaz ettiler, 
zamanımız çok azmış. Şimdi orman köylüleri
min kalkınması ilgili ve mühim addettiğim bir 
ıkonuya geçmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; orman içinde yaşa
yan 7 - '8 milyon civarında insan vardır. Yıllar
dan beri bütün hükümetler bu orman köylüle
rine hizmet götürmeyi bu kürsülerden ve hükü-
ımet programlarından bütün Millete beyan 
'ederler., Bütün siyasî partiler bu meseleyi canı 
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gönülden o'muzladıklarını ifade ederler; fakat 
gelin görünüz ki, yıllardan -beri orman köylüle
rinin derdine deva olabilecek, hakikaten köklü 
bir hizmeti Türk köylüsüne götürmek mümkün 
olamamıştır, bugünkü mevzuat ve malî imkân
lar içersinde de bu köylüyü kalkındırmak, ha
yata bağlamak ve ormanları tahripten vaz geçi
recek yeni bir iş sahası bulmak mümkün değil
dir ve uzun zamana vabeste olan bir hizmettir. 
Ibu itibarla .orman köylülerini kalkındırmanın 
iki yolu vardır. Bunlardan bir tanesi, sayın Ba
kanın da ifade ettikleri gibi kooperatifçilik di
yorlar. Kooperatifçilikle ilgili olan konular mut- . 
laka ıbiligi, sermaye, tecrübe ve !bu elde etmiş 
oldukları ürünlerinde marketini dediğimiz pi-
yasalama, -gibi zincirleme birtakım unsurları 
'bünyesinde taşır. Bunları 'birilikte halletmediği
miz takdirde, onlara lâzım gelen im alî imkânları, 
kredileri, pazarlamayı, tekniği ve zaman içersin
de onların gelişmesini sağlamladığınız müddetçe 
mutlaka aç olan o insanlar ormanı kesmeye de
vam edeceklerdir. Buna mani olamazısınız. Bir 
taraftan bir kaşık vereceksiniz, Öbür taraftan 
kepçe ile gidecektir, Buna mani olmak müm
kün değildir. Bunun tek inandığım iki yolu, 
•birisi süratli bir endüstrileşmek suretiyle, en
düstride meydana gelecek olan istihdam ola
naklarından en önce priyorite vereceğimiz or
man için köyleri olması lâzımdır. Bu insanları 
sosyal dengeyi bozmadan, siyasî istikrarı tehli
ke tevlit etmeden yumuşak bir eğimle elediği
miz ve siyasilerin sosyal ve siyasî istikrara kat
kısı olabileceği için teenni ile yapılması lâzım 
geldiği hususunda hemfikir oldukları bir kayı
şı temin etmek mecburiyetindeyiz, 

İkinci .büyük saha; Türkiye'de Orta Anado
lu'da ve Aşağı Fırat ' ta bundan evvel de ifade 
ettiğim 'gibi geniş sulama potansiyeli vardır. Ta
rıma dayalı endüstrilerin kurulması bu sahalar
da mümkündür. En büyük potansiyellerden bir 
tanesi Beyşehir Projesidir. Beyşehir Gölünde
ki 6,5 milyarlık suyu Konya Ovasına getirmek 
suretiyle yapılan çalışmaları süratle intaç ettir
mek suretiyle bu sahada tarımda yeni istihdam 
imkânları sağlamak lâzımdır. Bunun yanı sıra 
Aşağı Fırat (Havzasında 800 bin hektarlık ara
zi, ki 80 milyon dekanlık bir tarım sahası de
mektir, 13 milyon insanı o sahada istihdam 
edebilme imkânlarını da bu yönden değerlen-
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dirmek lâzımdır. Aksi halde, yapılacak olan di
ğer hizmetler .cılız, zayıf ve uzun zaman periyo
du içerisinde gerçekleşmesi sehebiyle verimli 
olamaz, kısa zaamnda orman davası problemle
rini halletmekten öteye çok beklemek mecburi
yetini getirir. Bu itibarla, bu iki potansiyeli 
gerek tarım sahasında, gerekse endüstri saha
sında çok dikkatli bir yaklaşımla hu meselele
rin üzerine eğilmek ve orman problemlerini 
bunun içerisinde halletmek lâzımdır. Ne 4753 
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, ne de 
yıllardan beri... 

BAŞKAN — Sayın Karaağaejlıoğlu, Divan
daki diğer üye arkadaşlarım, görevimi yapma
da gerekli dikkati göstermediğimden dolayı be
ni uyarmaktadırlar. Lütfen konuşmanızı bağla
yın. Çünkü aldığınız süre de bitti. 

31. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devam
la) — Bağlayayım efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; bir de orman 
ürünlerinin ihracı ile ilgili konu vardır. Tür
kiye kalkman bir memlekettir. 

BAŞKAN — Lütfen başka konuya geçme
yin, sözünüzü keseceğim, bağlayınız lütfen. 

M. KÂZIM KABAAĞAÇLIO&LU (Devam
la) — Çok teşekkür ederim... 

BAŞKAN — Sağımdaki, sorumdaki Divan 
üye'leri beni görevimi yapmadığım yolunda 
yermektedirler, uyarmakta değil. Lütfen kolay
lık gösterin. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devam
la) — Sayın Başkanım, Türk ekonomisine olum
suz etkisi olan kereste ihracına daha devam ede-
cekmiyiz? Metremikâbı 1 200 liraya çıkmış. 3 
milyonluk geçici işçiye istihdam olanağı yara
tan inşaat sektörünün en büyük ihtiyacı olan 
bu keresteyi hâlâ ihraca devam mı edeceğiz? 10 
•milyon dolarlık gelir sağlayacak diye Türkiye' 
de kerestenin pahalanmasına Hükümet müsaa
de mi edecek? Müsaade edin de bunları söyle
yelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, Danış

ma Kurulu tarafından alınan kararı yüce Sena
to tasvip etmek suretiyle konuşmaları sınırla
dı konuşma kürsüsüne yumruğunuzu vurarak 
yaptığımız uyarıdan dolayı bizi yermeye hak
kınız yok. Her iyi şey, evvelâ o kararı alan Mec
lis üyelerinin, o kararın gereğine uymaları ile 

ancak gerçekleşebilir. Senatonun aldığı karara 
saygı gösteriniz ve saygı gösteriniz (benim gös
terdiğim titizliğe; konuşma kürsüsüne hiddetle 
yumruğunuzu vurmayınız, 

M. KÂZIM KAEİAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) >— Sayın Başkanım, yıllardan beri 
bu kürsüden konuşurum. En çok saygı göste
ren arkadaşlarınızdan biriyim. Ancak bana gös
terdiğiniz hassasiyeti diğer konularda başkala
rına da gösterirseniz çok memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın üyaler, benim haklı, ay
rımsız, iayncasız muamele yaptığımı çok iyi bi
liyorlar. 

Sayın senatörler, Ankara Üniversitesi 19174 
malî yılı Bütçesi açık oylamasına 9l2 sayın üye 
katılmıştır; 82 kabul, 9 ret, 1 çekinser oy kul
lanılmıştır. Bütçe Cumhuriyet Senatosunca ka
bul «dikiliştir. 

Ege Üniversitesi 1974 malî yılı Bütçesinin 
açık oylamasına 102 sayın üye katılmıştır; 92 
kabul, 9 ret, 1 çekinser oy kullanılmış ve bütçe 
Cumhuriyet Senatosunca kabul .edilmiştir. 

İstanbul üniversitesi 1974 malî yılı Bütçesi
nin açık oylamasına 100 sayın üye katılmıştır; 
85 kabul, 14 ret, 1 çekinser oy kullanılmıştır. 
Bütçe Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiş
tir. 

İstanbul Teknik üniversitesindeki '1974 malî 
yılı Bütçesinin açık oylamasına 103 sayın üye 
katılmıştır; 88 sayın üye kaibuil, 14 sayın üye 
ret, 1 sayın üye çekinser oy kullanmışlardır. 
Cumhuriyet Senatosunca bütçe kalbul edilmiş
tir. 

Hacettepe Üniversitesi 1974 malî yılı Bütçe
sinin açık oylamasına 10(1 sayın üye katılmış
t ır ; 92 kabul, 7 ret, 2 çekinser oy kullanılmış ve 
Bütçe Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiş
tir. 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1974 
malî yılı Bütçesinin açık oylamasına 100 sayın 
üye iştirak etmiş; 9!2 kabul, 7 ret, 1 çekinser oy 
kullanılmıştır. Bütçe Cumhuriyet Senatosunca 
kabul 'edilmiştir. 

Çukuroa Üniversitesi 1974 malî yılı Bütçesi
nin açık oylamasına 8*8 sayın üye iştirak etmiş ;• 
ı85 kabul, 12 ret, 1 çekinser oy kullanılmıştır. 
Bütçe Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Üniversitesi 1974 malî yılı Büt
çesinin açık oylamasına 99 sayın üye iştirak et-
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miş; 85 kabul, 13 ret, 1 çekinse** oy kıılllaııılmış-
tır. Bütçe Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler, Orman Bakanlığı Bütçesinin 
Ibölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

A) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 9 040 611 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 3 366 087 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Orman köylerinin geliştirilmesi 26 880 490 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 87 149 301 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

Bölümleri tümü ile ve cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Orman Bakanlığı bütçesinin milletimiz ve 
memleketimiz için uğurlu ve hayırlı olmasını di
leriz. 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/83; C. Senatosu : 
1/261) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 
30.4.1974) (1) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğünün 
(bütçesinin bölütmlerine geçilmesini oylarınıza 

(1) 350 S. Sayılı basmayazı 2.5.1974 tarihli 
52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

I sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
I Ibul edilmiştir. 
I Bölümlere geçmezden önce, iki önerge var 
I okutuyorum. 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin : 
I a) 112.03.2.001 orman kadastro yatırımları, 
I makine teçhizat ve alımları projesi Bütçe Karma 
I Komisyonunda 5 727 250 Türk Lirası ilâve edil-
I mek suretiyle 8 840 000 Türk Lirasından 
I 14 567 250 Türk Lirasına yükseltilmiştir. Buna 
I paralel olarak aynı projenin 610 taşıt alımları da 

910 000TL. 'sı artırılmış bulunmaktadır. 910 000 
TL. ile beheri 70 000 TL'den olmak üzere 13 

I adet, 4x4 arazi pick - up satın alınacağından bu 
I miktar taşıtın bedeli ile 42 nci sayfada bulunan 
I (T) cetveli Orman Genel Müdürlüğüne satm-
I alınacak taşıtlar cetvelinin 5 nci sırasında orman 
I kadastro hizmetleri için alınacak taşıt adedinin 

10'dan 23'e, bedelinin ise 700 000 TL'sı yerine, 
1 610 000 TL'sı olması gerekmekte olduğundan, 
'bu miktarın tashihen ilâve "edilmesini: 

(b) Iİİ16 032 001 toprak muhafaza yatı-
I rımları projesinin ödenek miktarı, Bütçe Kar-
I ma Komisyonunda 2 300 000 TL'sı artırılmıştır. 
I Buna paralel olarak, aynı projenin 610 taşıt 
I alımlarında artırılmış bulunmaktadır. Artırılan 

miktar ile 2 adet 4 X 4 Pick - Up satınalına-
I cağından, bütçenin 42 nci sayfası 237 sayılı Ka-
I nun gereğince satmalmacak taşıtlar listesinin 
I 12 nci satırımda 2 arazi pick - up 4 X 4 toprak 
I mulhafaza hizmetlerinde bulunan taşıtın 2'den 
I 4'e çıkarılması gerekmektedir. 

c) iDevlet Planlamaca vize edilmiş bulunan 
I 113 022 002 millî parkların mastır planlarının 
I uygulanması projesi ayrıntılı harcama kalenı-
I lerinde ve (a) cetvelinde taşıt alımı için 85 TL'sı 
I ödenek teklif edilmiş ve Bütçe Karma. Komis-
I yönunda kabul edilmesine rağmen, 42 nci say-
I fada bulunan, Orman Genel Müdürlüğüne satm-
I alınacak taşıtlar, (t) cetvelinin 10 ncu sırasın-
I da millî parklar hizmetleri için satmalımacak bir 
I adet arazi pick - up için sehven 75 bin TL'sı 
I 'gösterilmiştir. Uyumun sağlanması için bu 75 

bin TL^smın da 85 000 TL.sı olarak düzeltilme-
I siyle maiddî haita giderilmiş olacaktır. 
I d) Ayrıca (t) cetvelinde gösterilen «237 sa-
I yılı Taşıt Kanunu gereğince satmalmacak taşıt-
I 1ar» başlığının listesinin üst tarafına ve Orman 

35 — 
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Genel Müdürlüğünün, altına alınması ve 2 nci 
tablodaki adet, taşıtın cinsi, kullanıldığı yer 
talMrlerinin kaldırılması ve böylece hatalı ola
rak düzenlenen cetvelin tashihi sağlanmış ola
caktır. 

Yukarıda gerekçesiyle bahsedilen değişik
liğin kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Gümüşhane 
Abbas Cilâra 

BAŞKAN — Önerjge okundu, a, b, c, d fık
ralarını ihtiva ediyor. Komisyonun görüşlerini 
rica ediyoruz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
YEKİLİ DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — 
iSayın Başkanım, Ibu önerge Anayasamızın 94 ncü 
maddesi ile ilişkili değildir, gider artırıcı mahi
yette de değildir, a, b ve c bentleri ile ilgili is
tek Bütçe Karma Komisyonunda ilâve edilen ta
şıtların cetveldeki uyumunu sağlamak maksa
dına matuftur, (d) fıkrasındaki istek ise, diğer 
kuruluşlarla olan uyumu sağlamaya matuf bir 
talep mahiyetindedir. Komisyonumuz bu öner
geye bu yönlerden iştirak etmektedir. 

saygı ile sunulur. 
BAŞKAN — Efendim, bir noktayı öğrenmek 

işitiyorum; (e) fıkrasında 75 bin lira yerine 85 
bin lira denilsin deniliyor. Arada bir 10 bin li
ralık fark ileri sürülüyor. 89 ncu madde karşı
sında.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkan, uyumun sağlanması için 75 bin Türk Li
rası yerine, 85 bin Türk Lirası olarak tashih edi
lecektir. Bu (a) cetvelinde 85 lira olarak 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Yani, gider artırıcı bir hüvi
yeti yok. 

iSayın Bakan, iştirak ediyorlar mı? 
ORMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab

zon Milletvekili) — Sayın Başkan, aynı gerek
çe ile iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, fıkra fıkra okutaca
ğım ve fıkra fıkra oylatacağım. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) 
— Sayın Başkanım, önerge okunduğuna göre 
yalnızca fıkrayı oya sunmak suretiyle onun ka-
fbulü veya ademi kabulü hakkında bir sakınca 
olmadığı kanaatindeyim. 

'Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, saat 13,00'e gelmiş bu
lunmaktadır. Evvelce aldığımız karara göre 
Birleşimin ük oturumu saat 13,00te nihayete er
dirilecektir; ama oylamaya geçmiş bulunuyoruz. 
Bu itibarla Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi 
hakkındaki görüşmelerin 'bitimine kadar oturu
ma devam edilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kalbul etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Okunan ve Bütçe Karma Komisyonuylıe Hü
kümet tarafından uygun görülen önergenin (a) 
fıkrasını oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler. 
Kabul etmeyenlier... Kabul edilmiştir. 

Önergenin (b) fıkrasının dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Kaibul et
meyenler... Kaibul edilmiştir. 

Önergenin (c) fırasının dikkate alunmasmı 
oylannıza sunuyorum. Kaibul edenler... Kaibul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergenin (d) fıkrasının dikkate alınması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Önergenin tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

öumihuriyet Senatosunun kabul ettiği şekilde 
gerekli tashihler yapılacaktır. 

Şimdi, ikinci önergeyi okutuyorum. 
Cunihuriyet Senatosu Başkanlığına 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin 116 03 
3 001 Transferler 900 harcama kaleminde mev
cut 37 nci sayfa 35 000 TL'lık ödeneğin bütçe 
teknik ve uygulaması yönünden kamulaştırma 
ödeneği olması nedeniyle üç ödenek yerine iki 
ödenek türü altında belirtilmesi gerektiğinden 
söz konusu ödeneğin eski yerinden çıkarılarak 
bütçenin .116 03 2 002 projesine yeniden açıla
cak 900 kot numaralı Transferler harcama ka
lemine konulması uygun ğörültaıelktedir. 

Belirtilen değişikliğin kabulünü arz ve tek
lif ederiz. 

Gümüşhane 
Afbbaıs Cilâra 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) 
— Sayın Başkanım, bu aslında 116 nci bölüm 
işleme konulduğu zamlan okunması ve Yüce Se
natonun tasvibine sunulması gerekli idi. Çünkü 
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116 ncı bölümle ilgilidir. Ama,sundunuz, mü
talâamızı verefbiliriız. 116 ncı bölümün müzake
resinde Yüoe Divan nazarı dikkate almak kayıt 
ve şarkiyle işlem yapalbilir. 

(BAŞKAN — 116 ncı bölümü henüz oylanıa-
dik, bıı önergeyi orada işleme koyarız. 

Hükümet? 

OBMAN BAKANI AHMET ŞENER (Trab
zon Milletvekili) — İştirak ediyoruz. 

©ÜTÇE KARiMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİIA DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkanım, muamele yapacaksınız, bir ka
naatimizi bildirmek .mecburiyetindeyiz. Çünkü, 
kanaat izhar etmedim efendim. 

BAŞKAN — 116 ncı bölümde soracağım. 
Böy l̂e uygun gördünüz. Doğrusu da odur. 

Şimdi, Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının maddelerini okutuyo
rum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

ıMadde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1974 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) işaretli ödenek cetvelinde •gösterildiği üze
re 459 036 270 lira ödenek verilmiştir. 

iBAŞKAN — ( A ) işaretli cetveli okutuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 94 990 740 
(BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 35 758 149 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
ibul edilmiştir. 

111 Ormanların korunması 99 108 617 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
Ibul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

112 Orman kadastro ve amenaj-
man işlerinin düzenlenmesi 53 292 760 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
(bul edilmiştir. 

113 (Millî parklar ve av üretme 
sahalarının düzenlenmesi 4 347 205 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
ıbul edilmiştir. 

114 Orm,an saha ve ürünlerine 
ilişkin araştırmalar 14 056 731 
BAŞKAN — Bölümü oyları 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
Ibul edilmiştir. 

115 Orman işletmeciliği merkez 
çalışmaları 1 394 844 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

116 Orman alanlarının ağaçlandı
rılması ve erozyonu kontrol 147 701 704 

BAŞKAN — Efendim, bölüm 116 ile ilgili 
önerge biraz evvel okundu. 

Komisyonun görüşü nedir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) 
— Sayın, Başkanım, önergenin gerekçesinde de 
belirtildiği gibi, kamulaştırma ödenekleri as
lında İkinci ödenek türünde bulunması gerekli 
iken, yanlışlıkla maddî hata neticesi üçüncü 
türde gösterilmiştir. Binaenaleyh, üçüncü tür 
yerine kamulaştırma ödeneklerinin ikinci tür
de gösterilmesine dair bu talebe aynen iştirak 
ediyoruz ve düzeltilmesini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
OBMAN BAKANI AHMET ŞıEİNER (Trab

zon Milletvekili) — Aynı gerekçeyle iştirak edi-
yıomtZi, 

•BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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116 ııcı bölümü 'dikkate alınması kabul "edil-
miş bulunan önergeyle birlikte oylarınıza "sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

900 Transferler 8 385 520 
[BAŞKAN — Bölümü oyları 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
îbul edilmiştir. 

1 nci maddeyi (A) cetveliyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 459 036 270 lira olarak talimin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira. 

2 Vergi dışı gelirler 459 036 270 
•BAŞKAN — Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmişti]'. 

2 nci maddeyi okunan cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1974 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN -— Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü, Or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — 1974 yılı Genel Bütçeye (R) işa
retli cetveller bu bütçe için de uygulanır. 

j 'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun (22, 
23, 25) ncd maddeleri hükümleri, Orman Genel 
Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler . Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini dc-

I ğiştiren ve buna bazı maddeler ekleyen kanun
ların uygulanmasından doğan istihkaklar için 
bütçeye konulan ödenekler yetmediği takdirde 
(B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşecek 

I gelir fazlalarına karşılık göstermek suretiyle 
(A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarları-

I nı artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo-
I ram. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1974 tard-
I hinde yürürlüğe girer. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo-
I ram. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 
I Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Orman 
I bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin milleti
miz ve memleketimiz için hayırlı ve uğurlu ol-

I masını dilerim. 
Öğleden sonraki ikinci oturumda açık oyla-

I rmıza sunulacaktır. 
Öğleden sonraki oturuma saat 14,15'te baş

lama hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öğleden sonra saat 14,15'te toplanmak üze
re Birleşime ara veriyorum, 

I Kapanma saati : 13,12 

• » »• 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılana ısaaıti : 14,15 

BAŞKAN : Başkanveküı Zihni Betil 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca &. Ü.), Mehmet Çaimlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri, 57 nci Birleşimin ikinci oturumu
nu açıyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 malî yılı Büt
çesi açık oylarınıza sunulacaktır. Kupalar sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

B) GENÇLİK VE 'SPOR BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

11. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kamıa 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/84; C. Sena
tosu : 1/262) (8. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi: 
30 .4 .1974) (1) 

BAŞKAN — Sıra, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğı bütçesinin görüşülmesine' gelmiştir. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı bütçesiyle Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü bütçesi birlikte görüşülecek
tir. 

ıSöz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Be
liğ Beler'indir. Buyurun Sayın Beler. 

A. P. GRUPU ADINA BELİĞ BELER (İz
mir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi münase
betiyle Adalet Partisi Grupu adına düşünceleri
mi ifade etmeye çalışacağım. 

Arkadaşlar, sözlerime çok mühim gördüğü
müz bir hususa, işaretle başlamak istiyorum. 

30 seneyi geçen bir zamandan beri, gerek 
spor yazarı olarak ve gerekse idarecilik yapmış, 
halen de İzmir birincisi olan sporcu bir arkada
şınız olarak peşinen ar zedeyim ki, Gençlik ve 
,Spor işlerine politikayı (bulaştırmak gayrimüm-
kündür. Kim ki, bu yolu tercih etmişse hüsra
na uğramıştır ve bundan sonra - da muhakkak 
ki uğrayacaktır. Bunda hiç kimsenin şüphesi 
olmamalıdır. Eğer bu mümkün olsaydı, bunu 
her halde en iyi bir şekilde bizler yapardık. 

(1) 351 S. \Sayilı basmayazı 2 . 5 . 1974 ta
rihli 52 nci Birle§im tutanağına eklidir. 

Temennim, eski bir sporcu olan ve bu haki
katleri kolaylıkla teneffüs edebilecek durumda 
olan Gençlik ve Spor Bakanının, bu mühim gör
düğümüz hususa titizlikle riayet etmesi ve po
litik beyanlardan muhakkak surette kaçınması
dır. 

Arkadaşlar, 1969 senesinden beri aynı bütçe
nin müzakerelerinde grupumuz ve kendi adımı
za yaptığımız konuşmalarda, politika yapmaksı
zın gençlik sorunlarının ve spor işlerimizin en 
iyi bir şekilde tanzimi için, başta vazifeli ba
kanlar olmak üzere alâkalılar tarafından nele
rin yapılması iktiza ettiğini açık bir şekilde ifa
de etmeye çalışmıştık. Şimdi mesul bir kimse 
olarak, bakan olarak müza.kereleri takibeden 
arkadaşımız, bundan evvelki Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bütçesinin müzakerelerinde, memsu-
hu bulunduğu C. H. P. Grupu adına yaptığı ko
nuşmalarda, bakınız neler söylemiştir : 

»Müteaddit tarihlerdeki konuşmalarından pa
sajlar alarak, Sayın Bakanın bundan evvelki 
yıllarda neler düşündüğünü ve bundan sonra 
da acilen nelerin yapılmasının içabettiğini mil
let kürsüsünden tekrar anlatmaya çalışacağız. 

Arkadaşlar, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın 
Mete, 1969 senesindeki bütçe müzakerelerinde 
C. H. P. adına aynen şöyle konuşmuştur. 

«3530 sayılı Kanun zamanla ihtiyaca kâfi 
gelmemeye başladığından bu kanunun aksak ta
rafları belirtilip yeni bir kanun çıkarılması yıl
lardan beri tekrar edilegeldiği halde yeni bir 
kanun bir türlü çıkarılamadı.» 

Aynı mevzuda, 1973 bütçesinde ise Sayın 
Bakan şunları söylemiştir: 

«'Türkiye'de hâlâ, hatırladığıma göre 1936 
veya 1937 yıllarında çıkarılan ve hemen hemen 
bütün maddeleri ölü haline gelmiş bulunan bir 
kanunla spor işleri idare edilir.» 

Ayrı bir pasajda; «"Biraz evvel de belirtti
ğim gilbi evvelâ para lâzım, sonra kadro lâzım, 
kanun lâzım» diye buyurmuşlardır. 

ıSaym senatörler; bu husustaki fikirlerimizi, 
hundan evvel müzakeresi yapılan Gençlik ve 
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Spor Bakanlığı bütçeleri münasebetiyle ifade et
miştik. Yine tekrarlamakta fayda görmekteyiz. 

Spor işlerinin idaresini temin eden elimizde
ki mevzuat 16 . 7 . 1938 tarihinde yürürlüğe gir
miş bulunan 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanu
nunun bir çok hükümleri değişen ihtiyaçlara ce
vap vermekten uzak kalmış, kanun tüm olarak 
yetersiz bir hale gelmiştir. Bu eskimiş, faşist 
kanunun süratle değiştirilmesi Türk sporu için 
elzemdir. 

iSpordan anlayan, hakiki otoritelerin işbaşı
na gelmesini sağlayacak ve Türk sporuna yep
yeni bir veçhe verecek olan Türkiye Spor Ge
nel Müdürlüğü kanun teklifimiz komisyonda 
muhtelif vesilelerle uzatılmak istenmekte ve 
Türk gençliği için faydalı olacak bu kanun tek
lifimizin çıkması geciktirilmektedir. Bu husus
ta Sayın Bakan, eski fikrinde midir? Eski fik
rini bugün de muhafaza ediyorsa, bir işe yara
maz hale geldiğini ifade ettiği kanunun süratle 
değiştirilmesi için bizlere yardımcı olmasını ken
disinden b ekliyoruz. 

Komisyonda görüşülmesi geciktirilen Türki
ye Spor Genel Müdürlüğü kanun teklifimiz şa
yet kanunlaşırsa, Türk sporu neler kazanacak
tır? Kanun teklifimizin gerekçesini bunada da 
aynen tekrarlamayı faydalı bulmaktayız. Tür
kiye Spor Genel Müdürlüğü kanun teklifimiz 
Türk sporuna bakınız neler getiriyor : 

1. —: Teklifte kurulması öngörülen Türkiye 
Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakan
lığına bağlı ve fakat hususî hukuk hükümleri
ne göre idare edilen bir teşkilât haline ifrağ 
edilmektedir. 

Bu genel müdürlüğün 468 sayılı Kanuna gö
re denetime tabi olacağı hususunda açık bir hü
küm teklifte yer almaktadır. 

2. — Teklif, genel müdürlüğün organlarını 
sıralamadan evvel iki yılda bir, Spor Şûrasının 
toplanması hakkında 3 ncü maddesinde bir hü
küm getirmiştir. Sporun her safhasında, ister 
teknik, ister idarî ve isterse spor tesislerine ma
tuf bulunsun, memleketin sesini duyurmasını, 
bunların dile getirilmesini temin edecek ve aynı 
zamanda bir ışık tutucu vasfa sahip bulunacak 
bir topluluğa duyulan ihtiyaç bu madde ile ger
çekleştirilmiştir. Bu şûradan, beden eğitimi ve 
sporu fiilen idare edenlerin ilham alacaklarına 
ve faaliyetlerinin kesin yönünü bu suretle tes-

J pite çalışacaklarında şüphe duymuyor ve bun
dan büyük istifadeler sağlanacağına kani bulu
nuyoruz. 

Teklifte, yeni genel müdürlüğün en yüksek 
ve karar alma organı olmak üzere bir müdürler 
.kurulu ihdas edilmiştir. Tasarının 7 nei mad
desi ile kurulan yetkileri tespit olunmuş, Genç
lik ve Spor Bakanının tasdiki ile kesinleşecek 

I kararlar belirtilmiştir. 

4. — Müdürler kurulunun teşkil tarzında da 
Gençlik ve Spor Bakanıma tasarruf hakkı sağ
lanmış, böylece genel müdürlüğün denetimini 
yapma imkânı da önceden temin edilmiştir. Mü
dürler kurulu, 3530 sayılı Kanunda mevcut 
Merkez Danışma Kuruluna mütenazır bir kuru
luş bulunmakla beraber tatbikatta görülen mah
zurları tamamen bertaraf edecek bir hale geti
rilmiştir. Teşkilâtın en hayatî organı olan bu 

I kurul, sık sık toplanarak kanun teklifinin 7 nıci 
maddesinde sayılan görevleri yerine getirecek, 
böylece işlerin sürüncemede kalması bertaraf 
edileceği gibi, şeklî idarede, bizzat bu kurul da 

I söz sahibi bulunacaktır. Bunun sağlayacağı fay
dalar ise açıktır. 

5. — Yeni genel müdürlüğün merkez ve taş-
I ra olmak üzere iki kısımda toplanan teşkilâtı 
I mevcuttur. Merkez teşkilâtının organları hizme

tin icaplarına göre ve müdürler kurulu kararı
na müstenit olarak teşkil edileceklerdir. 

6. — Taşra teşkilâtında öngörülen en büyük 
değişiklik ise, bölge başkanlıklarının kaldırıl-

j mış olması ve bölge müdürlüklerinin merkeze 
I bağlanmasıdır. 

Belirtmek yerinde olur ki, bu durum halen 
de fiilen mevcuttur. 655 sayılı Kanunun neşrin-

I den sonra, bölgelerimiz kendi sportif faaliyetle
rini bile yürütemeyecek durumda kalmış, me-

I murlarına maaş verememiş ve nihayet Maliye 
I Bakanlığı bu âcil durumu bertaraf etmek ama-

eıyle 12 milyon liralık bir ek ödenek vermiş, 
I yardım şeklinde bölgelere tahsis edilen bu öde-
I nekler sayesinde cari giderler kısmen karşılana

bilir hale gelmiştir. Binaenaleyh, artık taşra teş
kilâtının da merkez ile birlikte mütalâa edilme
si zorunlu hale gelmiştir. Diğer taraftan, bölge 

I teşkilâtının belli olmayan hukukî durumuna da 
I bu şekilde bir vuzuh verilmiştir. 
I 7. — Başlı başına bir ihtisas kolu olan spor 
[ hekimliğini sporla meşgul her sınıfta yurttaşın 
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iktiyia,cına cevap verebilecek bir hale getirilme
si zorunluğu meydandadır. 

'.Sporcunun fizik kondisyon/u hakkında tek 
otorite halime gelen spor hekimliğinin ve her 
türlü modern âlet ve cihazları olan lâboratuvar-
ların en kısa zamanda kurulması gerek tıp sa
hasında gerek spor öğreticiliği (antrenör ve 
monitör) sahasında bilgili elemanların yetişti
rilmesi, sporda kalkınmanın bellibaşh başı oldu
ğundan, her kademede öğretim müesseseleri 
kurabilmek imkânları tasarıya konan hükümle 
sağlanmış ve en büyük eksikliğimizin giderilme
si yoluna gidilmiştir. 

•8. — Teklifin diğer mühim değişik noktala
rından biri de, federasyonlara daha serbest ça
lışma imkânlarının sağlanmış olmasıdır. 29 mcu 
madde ile federasyonlara evvelce" müdürler ku
rulu tarafından tasdik edilen yıllık iş program
ları içerisinde kalmak kaydıyle hareket serbes
tisi tanınmıştır. Bunlar da alışılagelmiş sistem
lerde yapılan değişiklikler arasındadır. 

Bir diğer önemli husus da federasyon genel 
sekreterlerinin genel müdürlük tarafından atan
ması ve federasyon faaliyetlerinin bu suretle 
devamlılık vasfı kazanmasıdır. 

9. — Teklifin diğer özelliği de bazı "vergi, 
resim ve harç muafiyetlerine yer verilmiş olma
sıdır.. 

Spor faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, 
ıbu faaliyetlerin daha çoğalmasına ve daha mü-
kemnıelleşmesine sarf edilmesi teklifin anapren-
siplerinden birini teşkil etmektedir. Bu surette 
faaliyet ve başarının devamlılığı ve özel sektör
le de .işlbirliği yapmanın imkânları sağlanmış ol
duğundan, bazı muafiyetlere kanun teklifinde 
yer verilmiştir. Bunlar arasında bilhassa spor 
âlet malzemesinden alınmakta olan gümrük mu
afiyetini belirtmek yerinde olur. 

Memleketimizde imali mümkün olmayan 
spor malzeme ve aletlerinin ithalinde tatbik edi
len gümrük vergisi, o alet ve malzemenin fiya
tında büyük bir fark husule getirmekte ve böy
lece spor malzemesinin yeteri kadar kullanıl
ması da mümkün olamamaktadır. Bu mahzur
ları bertaraf etmek için teklifte vergi muafiyeti 
yanında başka bir hükme de yer verilmiştir. O 
da genel müdürlüğün, spor âlet ve malzemesi 
.imalinde kamu sektörü ve özel sektörle işbirliği 
yapabileceği hakkındaki hükümdür. 

1 Böylece genel müdürlük sadece dışarıdan it-
I hal etmeyecek, memleketimizde yapılmayan spor 
I malzeme ve âletlerinin yapımı için de teşebbü-
I se geçecek, ortaklık kuracak ve böylece döviz 

ziyamı da önlemiş bulunacaktır. 

I 10. —• Teklifin getirdiği yeniliklerden biri 
I de genel müdürlüğe ikraz yetkisi veren 56 nicı 

maddesidir. 
Bilindiği gibi klüplerimiz malî durumları iti

barîyle ufak spor tesisleri yapabilecek takattan 
dahi maihrum bulunmaktadırlar. Onlara bu im-

I kânı sağlamak -amacıyle genel müdürlüğe ikraz 
I yetkisi veren bu madde tasarıya ithal edilmiştir. 
I Bu ikrazın kuvvetli bir teminat karşılığı .olaca

ğından da şüphe yoktur. Bu hususta hazırlana
cak yönetmeliğe, ikraz teminatlarının nelerden 
ibaret (bulunması gerektiği ve ikrazda bulunabil
mek için aranılacak şartlar dercedilecek ve 

I klüplerin, ufak spor tesislerinin sahipleri olma-
I sı, sportif faaliyetlerinin de değerlendirilmesi 

ve kuvvetlendirilmesi imkânları sağlanmış ola-
I çaktır. 
ru.klenbkuin 

Yukarıdan beri saymaya çalıştığımız ve ha
zırlanan kanun teklifimizin özelliklerini ifade 

I eden yeni ve değişik hükümler, memlelkette 
sporu bir eğitim vasıtası olduğu kadar fizik ve 
moral kabiliyetleri artırıcı ve aynı zamanda her 
çeşit spor kollarında dünya seviyesine erişebil-

I memiz imkânlarını hazırlayıcı vasıf ve mahiyet
te görüldüğünden kanun teklifine alınmıştır. Bu 

I suretle, memleket sporunun büyük bir hamle 
içerisinde gayesine doğru emin adımlarla yürü
yeceğini ümidernıektejyiz. 

Diğer önemli bir husus olarak da İzmir Mil-
I letvekili Şüıasi Osma ile birlikte hazırladığımız 
I «Spor - Loto» kanun teklifimizin komisyonlar-
I da uzun zamandır bekletilerek, Hükümet tasarı-
I sına intizar edilmesini germekteyiz. Hükümet 

tasarısını beklemektense, kanun .teklifimizin sü
ratle çıkarılması hususunda, Gençlik ve Spor 
Bakanı arkadaşımızın harekete geçmesini, Türk 
gençliği ve sporu için elzem görmekteyiz. 

«Turist döviz getirir, <aihlâk götürür», «Spor 
sahalarını fabrika yapacağız, gençlik açık ha
vaya, çayırlara gitsin sporu oralarda yapsınlar» 
19 Mayıs Gençlik Bayramında kızlanmıza şort 

I giydirmeyip uzun etek giydireceğiz misillü gö-
1 rüşlerden uzaklaşarak, Spor - Loto Hükümet 
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tasanisını kumara, bağlayan düşüncelerden de 
süratte sıyrılıp, kanun teklifimizin çıkmasını 
Bağlamanın yerinde bir hareket olacağı kanaa
tindeyiz. 

Spor Loto kanun teklifimiz, Türk gençliği
ne ve sporuna bakınız neler getiriyor: 

•Memleket gençliğinin her türlü sorunları, 
üzerine eğilinmesi gereken en mühim anadava-
lardan biridir. Muasır memleketlerde spor faa
liyetlerinin bu sorunların çözümünde en büyük 
bir destek olacağı anlaşılmış ve bu yolda yoğun 
çalışmalar yapılagel mistir. 

ıSpor işlerimizin arzuladığımız seviyeye ulaş
ması ve gençliğin spor yoluyle eğitilmesi, kanım
ca en büyük memleket kazancı olacaktır. 

Amatör sporun gelişmesi, yeterli tesislere sa-
hibolmiası, spor sağlığı ile örgütlenmesi, bilimsel 
metotlar içinde gelişmesi, netice itibariyle malî 
külfete dayanan hususlardır. 

Bütçe imkâıılarıyle spor faaliyetlerinin ye
terli olarak desteklenmesinin her geçen yıl daha 
güçleştiği, bilinen bir husustur. O halde, amatör 
spor faaliyetlerinin arzuladığımız seviyeye ulaş
ması, gençliğin her zaman istifadesine tahsis 
edilecek bol ve çeşitli tesislere kavuşması için 
yeni bir gelir kaynağına, gençlik ve spor işleri
ne tahsis edilecek gelir kaynağına ihtiyaç bu
lunduğunda şüphe yoktur. 

200 000'e yaklaşan bir yüksek öğrenim genç
liğinin kredi ve yurt ihtiyacı yanında spor yap
ma ve boş zamanları değerlendirme ihtiyaçları
nın da bulunduğunda şüphe yoktur. 

Bunun yanında çok kişinin spor yapabilme 
imkânları; yani sporun kitleye maledilmesi ola
naklarının il, ilçe hatta köylere kadar, yaygın 
hale (getirilmesi de halli gerekli sorunlardan bi
r i belki de en mühimidir. 

Bütün bunların yanında, Spor Toto hasılatı
nın eski seviyesini muhafaza edememesi, buna 
karşılık her geçen yıl, yapılan ve adedi çoğalan 
tesislerin ayakta durması için gerekli masrafla
rın artması, yeni bir gelir kaynağının zarureti
ni belirtmeye kâfidir. 

Muasır memleketlerin Spor - Toto ile birlik
te yürüttüğü ve hemen her ülkede uyguladığı 
Spor - Loto, aynı zamanda genel bütçenin yük
lerini de azaltacak ve bunun yanında spor işle
rinin daha iyi yürümesinde büyük destek ola
caktır. 
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Spor Toto Kanununun Yüce Meclisçe kabu
lünden bu yana, o sırada ileri sürülen fikirlerin 
yersiz olduğunu fiilen ortaya koymuştur. Yapı
lan spor saha ve tesisleri bunun açık ve canlı 
bir misalidir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 21 fe
derasyonu, yoğun faaliyetlerinin Spor Toto ile 
Devlet bütçesinden verilen hiç bir zaman yeter
li olmayan tahsisatlarla yürütülmektedir. 

iSporu bir propaganda vesilesi addeden ve 
bunda büyük faydalar gören dünya anlayışına 
ayak uydurabilmenin tek ve çıkarlı yolu, spora 
daha fazla gelir sağlamak ile mümkündür. Han
gi açıdan bakılırsa bakılsın Spor Totonun sağ
layacağı faydalar açıktır. Özlemini duyduğu
muz seviyeye ulaşmanın yolu, maddî olanaklar 
sağlamakla gerçekleştirilebilir. Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün Spor - Loto Kanununun 
çıkarılması için 1962 yıhndan beri sarf etmek
te olduğu çabaları yakından bilenlerdenim; fa
kat ne yazık ki, bu çabalar bir netice vermedi. 

'Türk sporunun muasır seviye ve görüş içe
risinde örgütlenmesi için artık beklemeye taham
mülü kalmamıştır. 

O nedenledir ki, hazırladığımız bu kanun 
teklifini Yüksek Meclise sunmayı bir görev bil
dik. 

Spor - Loto halkın spora katkısı yoludur. 
Halktan alınanın gene halka verilmesi yoludur. 
Uygulanması bütün Avrupa milletlerinde yapı
lan bir sistemin vakit geçirilmeksizin yurdu
muzda da uygulanması gerçekleştirilmesi kaçı
nılmaz bir görev halini almıştır. 

Spor Loto, insanlarda mevcudiyeti bilinen 
iddia ve tahminde bulur ma eğiliminin disipline 
edilmiş ve özel bir gelir kaynağı haline getiril
miş şeklidir. Faka''. memleket gençliğine ve 
sporuna katkısı mutlaka büyük faydalar sağla
yacaktır. Buna olan inancımızı ve Türk sporuna 
yardım etme isteğimizi bu kanun teklifini sun
makla yerine getirdiğimizi sanıyoruz. 

Diğer önemli gördüğümüz konulardan biri 
de spor akademilerinin süratle açılmasıdır. Bü
tün dünyada spor artık bir ilim olmuştur. Bu
nun için bizde de spor akademilerinin açılması 
zamanı gelmiştir ve hatta geç bile kalınmıştır. 

Gönül isterdi ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine Aydın Senatörü İskender Cenap Ege ve 
İzmir Senatörü Mümin Kırlı ile birlikte sundu-



C. Senatosu B : 57 7 . 5 . 1974 Ö : â 4 

ğumuz kanun teklifimizle yalnız izmir'de değil, 
bütün Türkiye'de ve her bir vilâyette spor aka
demileri açılalbilsin. 

Diğer önemli gördüğümüz konulardan biri 
de spor akademilerinin süratle açılmasıdır. Bü
tün dünyada spor artık bir ilim olmuştur. Bu
nun için bizde de spor akademilerinin açılması 
zamanı* gelmiştir ve hatta geç bile kalınmıştır. 

Günül isterdi ki, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine Aydın Senatom iskender Cenap Ege ve 
tamir Senatörü Mümin Kırlı ile birlikte sundu
ğumuz kanun teklifimizle yalnız izmir'de değil, 
bütün Türkiye'de ve her bir vilâyette spor aka
demileri açılalbilsin. 

Bizim şimdilik akademinin izmir'de açılma
sını teklif ettiğimiz kanun teklifi, Akdeniz Olim
piyatları münaıseibetiyle büyük spor tesislerinin 
İzmir'de yapılmış olması, Ege Üniversitesinin 
öğretim üyelerinden istifade olanağının meveu-
djolması ve iklim şartlarının yaz - kış spor yap
maya miüsait bulunmasıidır. 

Bu suretle İzmir'de spor akademisinin açıl
ması, fakir olan Devlet bütçesine büyük bir yük 
(Olmayacaktır Bu hususta bakanlığımızın fikri 
nedir? Bundan evvel yapılan bütçe konıuşmalıa-
rında C. H. P. adına konuştuğumuz zaman «Te
sis ve malzeme durumumuz ise acıklıdır. Öğre
tici kadromuz da yetersizdir.» fikrini halen mu
hafaza ediyor musunuz? 

Spor .akademilerinin açılması hususunda ne 
giilbi tedbirler düşünülmektedir ve hazırlıklar 
var mıdır? 

Akademilerin süratle kurulması hususunda, 
harekete geçilmesini Türk gençliği ve sporu için 
elzem görmekteyiz. 

Muhterem senatörler; 
Medeniyet yansında dev adımlarla ileriye 

giden ülkeler bugünkü durumlarını yaptıkları 
ilmî anaştırmıaların neticesinde aldıkları tedbir
lere borçludurlar. 

Bu araştırmalarla gençliğinin iyi şartlarda 
olmadığı zamanlarda ve ülkelerdeki millî çö
küntüyü tespit etmişlerdir. 

Birbirinden büyük barajlar, fabrikalar, köp
rüler ve eserler yapmanın, bunları yaşatacak, 
(koruyacak ve çoğaltacak iyi bir nesil yetiştirme-
difcçe hiç bir şey ifade etmeyeceğini görmüşler
dir. 

iÇıkış noktasını böylece b u l d u k t a n s o n r a , 
Devletin bütün imkânları ile gençlik mıeseleleTİ-
ne yüklenmişlerdir. 

Hamlenin bilhassa gençlik sorunlarında ve 
sporda hamlenin lâfla yapılamayacağını bilen
lerdeniz. Temennimiz bakan arkadaşlarımızın 
da bu hakikate uya Hak yapılması icabeden hu
susları süratle yaptırmalarıdır. Bunun için de 
her şeyden evvel paraya ihtiyaç vardır. Sadece 
Devlet bütçesinden bunların .karşılanması müm
kün olamaz. 

Fransa'yı örnek alırsak savunma bütçesi 30 
miHyar olduğu halde, Gençlik ve Spor Bakan
lığı bütçesi 6 milyar liradır; yani nispeti 1/5' 
'tür. Fransa Eğitiim Bakanlığı bütçesi 26 milyar, 
Fransa Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi 6 
milyar liradır; yani nispeti 1/4'tür. 

Şiimdi bir de bizim bütçemize bakalım; bi
zim Millî Eğfijtim bütçesi 6 milyar iken, bizim 
Gençlik ve Spor Bakanlığınnn (bundan etvvelıki 
bütçesi 100 milyon lira idi; yanii nispetti 1/60' 
dir. Fransa'nın 1/4, bizdeki oran ilse l/öOldiir. 

Bu durumu mümkün mertebe düzeltmedik-
ten ve «Spor - Doto» gilbi yan kaynaklar bul-
maldıktan Sonra, hâlâ gençlik ve spor mesel e-
lleri niçin gereği gibi ele alınmıyor, gelişım'iyor, 
gençlik istenildiği giibi neden eğitilmiyor de
meli mümkün olur mu? 

AVırupa Konseyinin en son çıkardığı «Her
kes için spor» isimli araştırıma raporuna gö
re, Batıda spor yapanların adedi, milletlerin 
genel nüfusun 1/5 ile 1/10 anasında değişiyor. 

Bu rakam lisanslı olarak spor yapanların 
miktarını gösteriyor. Pek çok da lisansı olma
dan spor yapanlar var; yani Batıda, milletlerin 
nüfusunun % 55'i spor yapıy'or. 

Türkiye'de, stadyum, salon, açılk hava tesds-
leri; yani bütün sportif tesMerin arsa ve ya
tırım değeri '5 milyarın üzerindedir. 

Buna mukabil lisanslı olarak spor yapan
lar nüfusumuzun ancak 1/450'i niıspetünjdödir. 

Şu bastilt mukayese bile, Türk sporunun bu
lunduğu noktayı tespite kâfidir. Macaristan, 
Polonya, Monaco, Iran, Irak veya başka millî ta
kımları yenmek, bizi eübette sevindirir, alma bu-
nUda layikıyle iftihar edemeyiz. 

Hal'kımıza her sabah yüz yıkamak, saç ta
ramak gtÜbii beden eğitimi faaliyetlerini de yap
tırabilir ve bunu tabiî bir hale getirebilirsek 
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(biMmnla daha çok iftihar «edefeiliriiz. Aksi hai
lde bazı branşlarda Avirupa kız ekipleri, er
kek -millî takımlarımızı yenecek güçte olmaya 
devam ederler. 

Ikıntın için de mütemadiyen adam cleğiş-
tifrtojek yerine, zihniyet ve sistem değiştirmek 
yolluna gidilmelidir. 

Sayın senatörler; 
(Netice olarak, süratle yapılması icabedeıı 

(hususları ve ele alınması iktiza eden tedlblir-
lerden ımühim gördüklerimizi, bundan evvel
ki bütçe müzakerelerinde olduğu gilbi tekrar
lamayı Türk gençliği ve sporu için zarurî gör
mekteyiz. 

ŞöylekfL : 
il, GenlçliÜk sorunları daha yapıcı bir şe

kilde ele alınmalıdır. 

•Gençlik ve Spor Bakanlığı, sadece müsaiba-
ka organize eden bir teşekkül olmaktan çıka*-
ıılımaliidır. 

•iBütün dünyada olduğu gjbi, bunalım içe
risinde bulunan gerçlerimrizi spor sahalarına 
sevk etmek kadar, aynı önemle diğer bütün 
sorunları da ehemmiyetle ele alınmalıdır. 

Bilhassa yurt ve bura mevzuları yenli baş
tan ve günün zor şartlarına uygun olarak tek
rar gözden geçirilmelidir. Bunda mecburi
yet vardır. 

2. 'Spor işlerimize yeni bir ruh ve ziihni-
yet getirmek için, T. B, M. M,.'ne sunduğumuz 
ve Hükümetin arzusuna uyularak halen Ivo^ 
tmisyıoııda bekletilmekte olan (Türkiye Spor 
Geneil Müdürlüğü) kanun teklifimiz alakalı
ların samimî ve gayretli y ardımla niyle süratle 
kanunlaştırılmalıdır. Şimdiye kadar olduğu 
gilbi, !bu hususta Hükümet tasarısı getirilecek
tir diyerek kanun teklifimizin müzakere edil
mesine mani 'olmak Türk sporuna en büyük za
rar olur. 

& Gençlik sorunlarına, spor faaliyetleri
ne ve tesis yapımına büyük destek .olacak, 
geliri artıracak bir kanun olan Spor - Loto ka
nun teklifimiz vakit kaybedilmeden çıkarıl
malıdır. 

Bu hususlarda daha fazla izahat vermeyi, 
bazı arkadaslanıaıızı ineitebliliriz düşüne esiyle 
doğru bulmuyoruz. 

4. Bütün dünyada spor artık bil* ilim ol
muştur. Biz de bu hakikati kabul ederek, Spor 

akademilerinin süratle kurulması gerçekleşti
rilmelidir. Bu hususta T. B. M. M.'ne verdağfc 
miz kanun teklifimiz ciddiyetle ele alınmalı ve 
gereken yapılmalıdır 

5. Amatör sporlara ve klüplere yapılan 
yardımlar bir hiç mesabesindedir. Bu yardımın 
daiha da artırılması Türk sporu için lüzumlu 
ib!ir hal almıştır. 

Bugüne kadar amatör kulüplere yapılmak
ta olan malzeme yardımı hakkaniyetli ölçüle
re inihisar ettirilmeli, bundan ve diğer spor 
işlerinde politik baskılara asla tevessül edil-
»nıemelid'ir.î 

Sporcu ve idarecilere verilen harcirah, gü
nün değişen şartlarına ve hayat pahalılığına 
uygun olarak yeniden ele alınmalıdır. 

Bunlar yapılmadıktan sonra, amatör sporu 
kalkındıracağız edebiyatı hiçjbir zaman lâftan 
öteye gidemeyecektir. 

6. Futbol da dâhil olduğu halde bütün 
spor branşlarında millî takımların sistem me
selesi muhakkak surrette halledilmelidir. Sis
tem tespit edildikten sonra da, kulüplerin. bü
yük maddî fedakârlıklarla, getirecekleri ecne
bi antrenörler, bu sisteme uyacak memleket
lerden seçilmelidir. Buna bütün kulüpler mee-
bur edilmelidir. 

7. i«Türk gibi kuvvetli» sözünü bütün dün
yaya kabul ettiren .güreşçimizin eski seviyeye 
gelme'si için, bu camiada kırgınlıklar süratle 
giderilmeli ve muvaffak olmuş güreşçilerimi
zin ve antrenörlerin istikballeri garanti altı
na alınmalıdır. Eski şampiyonlar antrenör kurs
larına iştirak ettürilmeli ve bütün yurt sathın
da bunlardan faydalanma yollan aranmalı
dır. 

Türk güreşinin ehil antrenör ve idareciler 
nezaretinde hiçbir zaman müdahale yapılmak
sızın, (Bilhassa bu çok mühimdir), sık sak mü
dahaleler yapılması doğru değildir.) uzun va
deli çalışma programları ile eski itilbarlı du
rumuna geleceğine inanıyoıruz, 

8. Yabancı antrenör kadar, yerli antre
nör mevzuuna da daha büyük önem verilmeli
dir. Anadolu başta olmak üzere kuralar açıl
malı, muvaffak oilmuş yerli antrenörler yaban
cı memleketlere gönderilemek oralarda açılan 
•kurslara ve çalışmalara devam ettirilmelidir. 
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'9. 'GrençUük ve Spor Bakanlığının (maarif 
ve üniversatelerlle işbirliği yapması şartlar. 
Kjoorldüne bir çalışma içine muhakkak girilme
lidir. 

10. iŞimdü olduğu gibi seyir sporundan zi
yade kitle sporuna gidilme yolları ,aranmalı 
ve gereken tedbirler muhakkak alınmalıdır. 

!lil. Eskiden beri inaneımi'z şudur kii, Türk 
futbolunun ve 'sporunun kalkınabilmesi için 
semt sahalarının çoğaltılnıaiSi yoluna gidilme
si zarureti vardır. 

Avrupa memleketlerinden bir çoğu kurtu
luşu, ucuza malettlderi bu semt sahalarının 
adedini fazlalaştırmakla bulmuşlardır. 

12. Amatör ve profesyonel kul tipilerde kriz 
'bağlamıştır. İdareci 'bulmak zorluğu günden 
(güne artmaktadır. Bir gün bu yüzden kapiila-
nna kilit vurulacağı muhakkaktır. Sporcula-
rnnıa ve antrenörlerine zamanııJİa maaş vere-
ımeyen kulüplerin adedi artmaktadır. Bunun 
sonu nereye varacaktır. 

Maç hasılatlarından % 40'tıan % 50ye ka
dar keısintfi yapılması dünyanın hiçbir yerin
de görülmemâştâr. 

İSpor Toto yoluyle Devlet bu kulüplerin faa
liyetlerinden milyonları kazanmakta olması
na rağmen kulüplerin hali ıstırap vericidir. 

Bu durum ne zaman nasıl düzelecektirt Ama
tör ve profesyonel kulüplere bugüne kadar 
gösterilen maddî ve mânevi alâka, yardımlar 
•muhakkak artırclnıalıdır. Bilhassa amatör ku
lüplerin buna büyük ihfliyaıçiları vardır. 

fl'3. İSpor işlleılne ve teisvs yapımına politi
ka asla karış tırılmamalıdıa'. Gençlik ve Spor 
işlerine politika bulaştırmak çok tefhDkeli 'bir 
yoldur ve buna hiçbir zaman kimsenin gücü 
yetmemiştir ve bundan sonra da yetmeyeeek-
t&r. 

14. Muayyen bir seviyeye gelmeyen, var
lık gösteremeyen spor branşlarında; idareci 
ve sporcuların turistik seyahatlerine muhak
kak mâni olunmalıdır. 

15. Hakikî spor otoritelerinden, amatör ve 
profesyonel kulüp ttemsicilerinden, teknlilk adam
lar ve antrenörlerden, basının mümtaz spor 
yazarlarından teşkil edilecek !bir Şûranın va
kit kaybedilmeden toplantıya çağıırıllmalsını 
zarurî görmekteyiz. Bu suretle Tüık sporunun 
kalkınması için takip edilecek yol ve yapılması 
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lîstenen mevzuat değişiklikleriinin en yararlısı, 
hakikî spor otoritelerinin fikirleriyle bu şû
rada tespit edilmiş olacaktır. 

Muhterem senatörler; uzun zamandan beri 
spor isterine emek vermliş ve halen die faal 
/bir arkadaşınız olarak, yukarıda ifade etmeye 
çalıştığımız önemli hususları fırsat bulduk
ça tekrarlamaktan aisla yorulmuyorum. 

jSaiyın Bakanın, bundan evvelki yençlik ve 
•Spor Bakanlığı ibütıçeisiriin müzakerelerinde, 
mensubu bulunduğu partinin grup sözcüsü ola
rak yaptığı tenkitleri dikkatle okudum ve ay
nen not aldım. 

!Bu konuşmaların1 birinde ifade ettikleri gi
bi, «Bakanlığın bir programa, yok. Temelindiler 
var! Temenni benim görevim. (Bakanlığın gö
revli değil arkadaşlarım. Bakanlığın görevi ka«-
nun getirmek. Ben iki yıldan beri G-ençlik ve 
İSpor Bakanlığı Komisyonunda üyeyim, bir tek 
kanun gelmedi. Boyuna temenni ile mi vakÜt ge
çireceğiz*?..» dbmÜşlerdir Sayın Bakan. 

Muhterem senatörler; 
(Sözlerime son verirken Sayın Gençlik ve 

Spor Bakanından rica muz, müteaddit seneler
de yapılan aynı bütçenin müzakerelerinde o 
zaman C. H. P. sözcüsü olarak yaptığı tenkit
lere aynen uygun, yukarıda te&pite çalıştığı
mız önemli hususlarda bize yardımcı olma
sı ve gerekli tedfbirlerü süratle aldırmasiidıır. 

Bu ümit içinde, Ada! öt Partisi grupu adına 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçeSİinin Türk 
gençliğine ve spor camiasına 'hayırlı olmasını 
temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Beler. 
Sayın Niyazi Unsal C. H. P. Grupu adına. 

Buyurunuz Sayın Unsal. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİYAZİ UNSAL 
(Erzincan) — Sayın Başkan ve değerli senatör
ler; 

Cumhuriyet Halk Partilsi Grupu adına Genç
lik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde görüş
lerimizi belirtmek, tetaenni ve tavsiyelerde 
bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe eleş
tirilerini bir iki yıl geriye doğru incelledüğimiz 
zaman görüyoruz ki, bu Bakanlığın sorunları 
genellikle şu bölümlerde toplanmaktadır:. 
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1. Bakanlığın halen kuruluş yasası yok
tur. 

2. Gençlik sorunları ve eğitimi ile ülgold 
Ihlelli (bir planı ve programı yoktur. 

3. Hizmeti yürütecek yeterli eleman yok
tur. 

4. Hizmeti karşılayacak yeterli tesis yok
tur. 

•5. Ayrılan ödenekler ihtiyacı karşılaya
cak durumda değildir. . 

Gençlik sorunlarının önemli ölçüde değer 
kazandığı Ibir dönemde Türk gençliğinin ve 
'Türk sporunun böylesine önemli soranlarla 
karşı karşıya 'bulunması meselenin önemini 
ilk bakiişlta ortaya koymaktadır. 

Gençliğin psikolojik, biyolojik ve sosyal is
lerlerini yönleyecek bir kuruluşun henüz emek
leme döneminde olmasını, düzenli bir işleyişe 
kavuşmamış 'olmasını üzüntü ile kaydediyoruz. 
Gençliğin kurtuluşunu değil, gençleTfden kur
tulmanın, onları uyutup, oyalamanın yollarını 
arayanlar bugüme kadar bu konuda akla uygun 
bir çözüm yolu denememişlerdir. Halen gençlik 
Sorunlarını gerçekçi bir açıdan -ortaya koyan, 
•bunlara çözüm öneren bir plana ve inandırıcı 
bir programa sahip değiliz. 

.Nüfusumuzun % 40'nın korunları ile ilgile
nen bir Bakanlığım halen kuruluş yasasına ka
vuşmamış olması, gençliğe ve gençliğin eğiti
mine verdiğimiz önemi gösteriyor. Bu yasa
nın gecikmesi, her şeyden evvel gençlik sorun
larının, sportif faaliyetlerin planlamasını, prog
ramlanmasını araştırılmasını, geliştirilmesini 
ve sonuçlarının değerlendirilmesini 'sağlayacak 
elemanların yetişmesini güçleştirmiştir. înee-
lediğimüz faaliyetler önemli ölçüde bu nokta'-
-dan etkilenmiştir. Tüm bakanlar bu -eksikliğin 
varlığından söz etmiştir; ama nedense bıı eksik
lik bu'güne kaldar giderilmemiiştir. Bu sene büt
çe programının tedbirler bölümünde bu soru
nun ele alındığını görüyoruz. Burada, «Bakan
lığın kuruluş yasasının bulunmayışı, hizmetin 
yürütülmesinde ve ezellikle hizmetin gelişti
rilmesinde hizmeti dayanaktan yoksun 'bırak
maktadır.» deniliyor ve işin program dönemin-
>de halledileceği söyleniyor. Bizce işin program 
döneminde değil, bütçe yılı içinde talefbeldilme-
si daha doğru olur. Mademki işleri önemli ölçü-
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j de etkilemektedir o halde bu etkiyi öncelükle 
I etkisiz hale getirmeliyiz. 
I Kuruluş yasası yanında gençliğin biyolojik 

ve psikolojik eğitimi, ulusal isterler doğrultu-
I sunda yönleyecek, günün koşullan içinde geliş

tirecek, sosyal sorunlarını çözecek uzun vadeli 
bir plana, buna bağlı programa ihtiyaç varadır. 

I Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttü
ğü faaliyetler geniş ölçüde bu hazırliktan 

I yoksundur. 
I Gen'çllik raslantılardan, çağ dışı akıntılar-
I dan, biBm dışı tutkulardan ancak eğitimlerle 

amaçlı çalışmalarla kurtulur. Halen gençlik böy-
I le bir çalışmadan yoksundur. Faaliyetlerin ço

ğu Ibilimsel verilere değil, gelenek Ye göreneğe, 
I mahallî verilere göre yapıilmaktadur. Gençlik 

sorunlarının savsaklanması ken'di içinde oldu
ğu gilbi, sosyal konularda da önemini hilssetti-

I rir. Tecrübesine güvendiğimiz Bakanın, tüm 
^olanaklarını zorlayarak bu çalışma dönemin
de gençliğin sportif faaliyetlerle nereden nereye 
geleceğini, bu konunun hedeflerini, çalişma ve 
gelişme ol an aklarını, bu konularda ;geçilmesi 

I gereken aşamaları, tüm gençlik sorunlarında 
sağlayacak çözümleri belirleyen bir anaplanı 
gerçekleştirsin. Planlı, programlı çalışma dö
neminin aşılması Ibaşta ıgelen dileğimizdir. 

İçinde yaşadığımız yüzyıla kadar gençlik 
Sorunları bütün uluslarda ikinci planda kal
mıştır. Halen de bu konuyu ikinci p<!an|da tutan 
uluslar vardır. Bizde de gençlik sorunları uzun 
yıllar ihmâl edilmiş konular arasındadır. Son 
yıllıların yaygın gençlik olaylarında bu ihmâlin 
payı çok büyüktür. 

Birçok ulus konunun önemini kavramış ve 
gençlik sorunlarına gereken önemi vermeye 
(başlamıştır. 1973 yılında sportif faaliyetler 
için Batı Almanya'nın ayırdığı patra 6 milyar 
'750 milyon, Fransa'nın 3 3!5İ2 500 000, Yunanis
tan'ın nüfusuna oranla 222 milyon. Bizimki ise 
237 334 OOOllir. 

Ulusal gelirden 7 milyar liraya yakın para
yı sportif faaliyetlere ayıran devletle gençlik 
sorunlarına aynı ölçüde çözmemiz ellbette dü
şünülemez, ama işin bu kadar geride kalması 
da düşünülemez. Böylesine ihmal edilmiş, so
runlarla yüzyüze bırakılmış gençliğin elbette 
huzursuzluğu olacaktır. Son yıllardaki gentç-

I lik olaylarında bu ihmalin payı vardır. Genç-
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ilerin fizikî eğitimi, düşünsel eğitimi-, sosyal 
eğitimi önemli ölçüde geri kalmış, ulusal ister
lerin, bilimsel verilerin dışına taşmış, 'bütün 
Ibunlar gençlerde ister istemez bunalımlar ya
ratmış ve gençler bu bunalımlarda yüzyüze bı
rakılmıştır. 

Bütün gerç'e'kleri bilmemizde, dile getirme
mizde yarar vardır. Hız devrinde gençliği, hat
ta tüm insanlığı uyutmaya, 03ralamaya imkân 
yoktur. Hızla gelişen ve değişen ulaşım imfcân'-
ları, eğitim araçları sosyal etkileşimi büyük öl
çüde kendiliğnMen etkilemektedir. Biz isteme-
ısek de gençlik birçok olayı, gelişen ve yayılan 
davranışları algılamaktadır. Biz düşen bu algı
yı bilimsel veriler içinde ulusal isterlerimiz'e, 
yaşadığımız günün gereksinmesine uygun bi
çimde geliştirmektir. Bizim gençlik bugün bun
dan önemli ölçüde yoksundur. Birçok akımlar; 
fiziksel olsun, düşünsel olsun gençliği diledi
ği biçimde etkilemektedir. 

ıSportlf etkinlikler kendi verileri içinde 
Vleği'l, bilimsel olgular içinde değil görenekler 
ve rastlantılar içinde gelişmektedir. Böyle olun
ca, Türk'ün kendine has fiziksel gücü yetersiz 
kalmaktadi'r. Dün en acı fiziksel gücü ortaya 
koyarak dünya ölçüsünde üne yetişen ata spo
rum/uz güreş, bilimsel verilerin karşısında ge
rilmeye başlamıştır. Bilim, bilimsel eğitim 
kendine özgü gücüyle doğadan gelen fizikî gü
cü yenmiştir. Ata sporumuz eğilÜm yetersizli
ği içinde bırakılmıştır. 

İşte, bütün bunları disipline edecek:, ulusal 
amaçlara yönleyecek ve planlamanın, program
lamanın Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazır
lanması ve uygulamaya konması en yararla hiz
meti olacaktır. Bu hizmet gençlik sorunlarını 
önemli ölçüde çözmeye yarayacaktır. İhtiyacın 
ne olduğunu, işin neresinde olduğumuzu orta
ya koyacaktır. 

Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmeti
ni yürütecek eleman bulanmamaktadır. Orta 
dereceli okullarda beden eğitimi derslerini iş
leyen 173 öğretmen vardır. Yapılan araştırma
ya ve ilstatîstikî verilere göre bu dalda 7 bin 
öğretmene ihtiyaç vardır. Yılda 60 - 70 öğret
men yetiştirerek bu açıığı kapatmaya olanak 
yoktur. 1933'lerde başladığımız işi 41 sene son-
ıra işte bu noktaya getirmişiz. Bu açığı Gençlik 
ve Spor Bakanlığının Millî Eğitim Bakanlığı 

ile organize ederek yenmesini befcMıyonrz. 1/7 
öğretmenle beden eğitimi derslerinin amacına, 
varması düşünülemez., 

Bu konu ihtisas elemanları açısından da 
I böyledir. Federasyonlar, aoıtrenör, monitör ve 
spor idarecileri yetiştirmenin, araştırmanın, 
transfer etmenin çabası içindedir. Bu tip ifhtd-
sas elemanlarının spor akademileri açılarak 
yetiştirilmesi ve hepsine ayna spor kültüriinıün, 
aynı spor görüşünün verilme'sinde yarar gö
müyoruz. Bu konuda Bafeanlığm yaymakta ol
duğu hazırlığı çok olumlu bir l>aşlangıç sayıyo
ruz. 

iSaym senatörler, gençlik: sorunlarında in-
'kâr edilmez bir gerçekle karşı karşııyayız. O da, 
gençliğin yıllardır ihmal edilişidir. Ontun so
runlarını, onun fizikî eğitimini, psikolojik eği
timimi geri planda bırakmışız. Adına kurduğu
muz bir Bakanlığı hâlâ bir kuruluş yasasına 
kavuşturmamışız. Onları eğitecek, bilimsel ve
rilerle yetiştirecek elemanlarıı yetiştlirememi-
şiz. 7 'bin öğretmenle yapılacak işi 1 073 öğret
menle yapmaya kalkmışız. Bunun dışında, en 
az ödeneklerle nüfusumuzun % 40'ını teşkili 
eden bu etkin sınıfın işlerini yürütmeye başla-
ımıışız. Bu sene de 'bütün zorlamalara rağmen 
maalesef ödenek yekûnu düşündürücü durum
dadır. İnsan nerede ise, «Bu ödenekle ancak 
bu kadar iş yapılır» diyesi geliyor. 1973 büt
çesine oranla % 11,5 artarak 101 740 435 lira 
lolarak bağlanan bütçe, karşı karşıya olduğu 
«soranları çözmeye yeterli değildir. 

Diğer ulusların milyarlanını harcadığı genç
liğe bizim bu ölçüde az yatırım yapmamız, genç
lik payını bu ölçüde az ayırmamız savunula
maz. Bununla gençliğin ihmal edilen hakla
rı ödenemez, •Alın/arı ödeneğin rasyonel har
canması yanında gerçek ihtiyacın planlanıa-
rak gelecek yıllarda düzene konması ve yatı
rımların gerçek manada gerçekleştirilmesi 
gerekir. Aksi halde, gelecek: bizi daha önemli 
(Siorunlarlia yüz yüze getirebilir. 

•Sayını senatörler; yüksek öğrenıim gençliği 
'bugün kredi sorunu ile yurtlar sorunu ile 'kar
şı karşıyadır. Günün koşulları içinde verilen 
krediler, verilen burslar gülünç denecek kadar 
azdır. Yurtların idaresi perişanlık içiindediır. 
Hemen hepsi esas- amacının dışına çıkarılmış; 
gençliği bölücü, parçalayıcı, Atatürk doğrul-
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faısundan saptıriicı duruma getirilmiştir. Özel-
ılüikle yurt yönetimleri bu düşünceleri uygula-
yan kimselerin eline verilraiştilr. Bunlar öğ
renci barınağı olmaktan çıkmış, komando yu
vaları, faşist düşüncelerin yatağı ve karargâhı 
üıafline gelmilştlir. Her gün bir öğrenci yurdun
dan, her gün bir yüksek okuldan, her gün bir 
öğretmen okulundan ve yurt köşesinden bir 
öğrenci olayının haberi alınmaktadır. Bu son 
yularda uygulanan yanlış bir tutumun ürü
nüdür. Faşjiist kafalar, Mussioli'ni, Hjitler gübi 
faşistlerin özentili içinde olanlar ektiklerini 
bdıçnıetye başladılar. Kurtuluşu, gençlerin 'oku
masında, uyanmasında, kafaların yenilenme
sinde değil; onların bölünmesinde, birbirine 
düşman almasında buldular. Gençlerin arka
sına takıldılar. Çağın gerilerinde kalan günün 
İsterlerine cevap vermeyen programlar, yön
temler uyguladılar. Kafailaıı imparatorluk öz
lemleri ile başbuğ özentileri ile eski ve orta 
çağ günlerimin fütuhat duyguları ile kısacası 
günümüzden çok gerilerde, kalan saldırı özen
tileri ile doldurdular. Şimdi, her gün bize işte 
Ibu özentilerin, bu sapmaların içinde olanların 
sesleri geliyor. 

Ne durumda olursa olsun, gençler .bunlardan, 
Ibu alaylardan sorumlu değildir. Sorumlular 
gençleri bu ortama itenlerdir. Gençleri Tunce-
lli'den Bakanlık kaplılarına kadar birkaç kez 
'getirenlerdir. Kabahat gençler arasındaki olay
ları yapan gençlerde değil; gençlerin bu olay
ları yapmalarını sağ1 ayacak ortamları sürdü
renlerdedir. Kaba'hat tamamiyle gençlerdedir.. 

Şimdi, son birkaç gündür devamlı olarak ve 
sistemli olarak Tunceli'deki olaylar, Tunceli' 
deki gençlik hareketleri ortaya getirilmekte
dir. Evet bir olay olmuştur, bunun üzerinde 
durmak gerekir. Yalnız olay üzerinde durur
ken alaylara, olayların oluşumuna ve gelişimi
ne doğru teşhis koymak, doğru parmak basmak 
zorunluluğundayız. Buraya gelen 100 öğrenci
de, Tunceli'de okulu terkedip Elâzığ'a giden 300 öğ
rencide, az önce de söyledim, hiçbir kabahat yoktur. 
Bu gençler, (Tunceli'deki olayı biz belki şimdi 
duyduk) bundan 3 - 4 sene evvelinden daha 
okula ayak bastığı günden itibaren okulda ay
rılan bir 'odada komando eğitimi görmektedir
ler ve bu komando eğitimi (bizzat benim Erzin
can'ın, Üzümlü ıbueağından gelen bir yüzbaşı 

I vasıtası ile bu okulda yapılmıştır. Bu okulda-
I ki tüm idareeilerce, o günden, olayların oldu-
I ğu igüne kadar hadiselerin seyri bilinmektedir; 
I fakat bunlar o gün yönetimi elinde bulundu-
I ran hiçbir idareciye ya bildirilmedi, ya da bil-
I dirildi, olayların bu hale .gelmesi beklenildi. 
I Çünkü amaç bu idi. Çünkü, amaç gençliği böl-
I inekti. Kusur, gençleri bu ölçüde bu düşünce 
I ile karşı karşıya getiren eğitim sistemindedir, 
I ya da bu eğitim sistemi ile gençlerin bu duru-
I ma gelmesinde siyasî çıkar sağlayanlardadır. 

I Gençlerle ilgili bir durumu izaih ederken 
I «Kabahat «gençlerdedir.» diye bir ifade kullan-
I mışım. Sayın üye arkadaşım ibir yazı göndermiş-
I 1er, 'buna işaret ediyorlar. Şu izahlarımdan da 
I anlaşılıyor ki, kabahat gençlerde değildir. Bu-
I nu yanlış kullanmışım. Gençlerde katiyen kaJba-
I hat yoktur. Öteden beri eğitim işinde savundu-
I ğum husus, öğrenci bilmiyorsa öğretmen öğret-
I memiştir. Kabahat öğrenenlerde değil, öğreten-
I lerdedir. Bu sistemi savunduğuma göre, genç-
I leri öğreten bizleriz, gençleri yöneten bizleriz, 
I geleceğin yönetimine onları hazırlayan bizleriz, 
I o halde kabahat bizdedir. 

I Tunceli'deki olayların arkasında arkadaşlar, 
j bizim mutlaka elimiz var, ama benim, ama içi-
I mizden herhangi birinin eli vardır. Bu gençler 
I okulu terk ediyorlar, bu gençler otobüslerle 
I Elâzığ'a gidiyorlar, bu gençler oradan buraya 
I taşmıyorlar. Bunların parasını ödeyenler var-
I dır. Bunları buralara götürenler vardır. Bunun 
I için kabahat gençlerde değildir. Gençlik bugün 
I şunun bunun sapmış düşüncelerinin maşası du-
I rumuna getirilmek istenmektedir. 

I Bu 'bakımdan ben gençliği hiçbir zaman suç-
I lamam, kimse de suçlamaz. Çünkü bizim ümi-
I dimiz, defalarca söyledik gençlerdedir, gençle-
I riıı eğitimindedir, iyi eğitilen gençlerin de bi-
I ze getireceğindedir; ümit onlardadır. 
I Yurtlarda meydana gelen olaylara bakıyo-
I ruz. Bunları, milliyetçi oldukları iddiasında 
I bulunanların yaydıklarını görüyoruz. Bu kür-
I sülerde de ıbu şekilde ifade edildiğini duyuyo-
1 ruz. 
I Değerli senatörler, yakaya takılan rozetler-
I le milliyetçilik olamaz. 'Milliyetçilik düşüncede 
I olur, milliyetçilik kafada olur. Kendi menfaat-
I lerinden, kendi isterlerinde toplumun isterleri-
I ni önde tuttuğun an, ulusun isterlerini diğer 
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ulusların isterlerinden, menfaatlerinden önde 
'gördüğün .an sen milliyetçisin. Yoksa, buraya 
'bir it rozeti takıp, kart rozeti takıp da ben mil
liyetçiyim diyen ıhiçbir gene, diğerini milliyct-
sizlikle itham edemez. 

Bu tarz, 'bu ibilgi, -bu görüş son zamanlarda 
kasıtlı olarak, .sistemli olarak gençliği bir çık
maza itmek için işlenmektedir. Biz burada bu 
tutkudan vazgeçilmesini diliyoruz. 

Sayın (Bakanın öncelikle ve özellikle genç
liğin im sorunlarına eğilmesini ve bu sorunu çöz
mesini bekliyoruz. Gençliğin çoğunluğu bu du
rumdan yana değildir. Çok az sayıda aldatıl
mış, saptırılmış militan belli kişilerin kışkırtma-
isı ile olaylar yaratmaktadır. Gençlik buralarda 
lâyik olduğu rahatı bulmalıdır. Tüm olanaklar 
zorlanarak yurtlar yatılacak duruma, getirilme
lidir. 

Çoğunun bakımsız olduğu bilinen bir du
rumdur. 

Gençliğin yurt sorunu her yönüyle yetersiz, 
bakımsız, teşkilâtsız, dağınıklık içinde bırakıl
mıştır. Resmî yurtlar da, özel yurtlar da kısa 
sürede amacına uygun hale getirilmelidir. Bu 
düzeltmeler yanında yurt yatırımının gelişme 
yapması da zorunlu durumdadır. Halen yük
sek öğretim gençliğinin 12,6'sı yurtlardan ya
rarlanmaktadır. Diğer yatırımlarda olduğu gibi 
bu da yok denecek kadar azdır. 

Tüm yurtlar sportif faaliyetlerin gereksin
diği hazırlıktan yoksundur. Genç, istese de böy
le bir hareketi yapmak olanağını yurt çevresin
de 'bulamamaktadır. Bütün ıbımların ele alın
masını, bunların ıgençlere ve eğitime uygun şe
kilde hazırlanmasını diliyoruz. 

Bütün ihamları bütçe yetersizliğine, uzman 
yetersizliğine, öğretmen yetersizliğine rağmen 
(halletmemiz mümkündür. Yeter ki, yapılanı bir 
plana, programa ve bilimsel verilere göre ya
palım. Başkanlığın, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
anaplanı hazırlığı içinde olmasını olumlu bir 
başlangıç sayıyoruz. Bununla dağınık durum
da olan sporumuzu, gençlik sorunlarını topar
lamış, rasyonel bir biçimde ele almış olacağız. 
Buigür.ikü duru<muyle 1974 Program Yılını 
'gençlik sorunlarını saptama, araştırıma, plan
lama ve uygulatma olanağına sahip program
lama yılı olarak görmek istiyoruz. Bu olanak 
bize gençlik sorunlarının çözümünü, sportif 

eğilimin gelişmesini sağlayacaktır. Spora için
de bulunduğu dağınıklıktan çıkaracak, ikille 
eğitimi haline getirecektir. 

Bütün bu olanaksızlıklar içinde biz sayın 
Bakandan gençlik sorunları, sportif faaliyet
ler için planlı, programlı ve daha rasyonel ça
lışmalar bdkıiyoruz. Bektadiklerimiz kendisinin 
öteden beri bildiği ve savunduğu konulardır. 
Ge<nçlik ve Spor Bakanlığının- işleri geleceğe 
yönelik, ulusal hedeflere, bil'imsel verilere uy
gun biçimde planlanmalı, belli programlara 
bağlanmalı, zorunlu tedlbirier hemen alınma
lıdır. 

JSpor sadece bir eğlence, vaikit tüktltme 
aracı olmaktan çıkarılıp, eğitim işi haline ge
tirilmelidir. Bunu başarmak için tutarlı bir 
plana ihtiyaç vardır. Yeller sayıda eğitim
ciye, ihtteas adamına ihtiyaç vardır. Halen bu 
bakanlığa verilen ödenelk, durumu bu şekilde ; 

yürütmeye yeterli değildir. Hiç; olmazsa bu 
dönem, yukarıda saydığımız işleri derleyip 
toparlama, planlayıp, programlatma, belli he
deflere yöneltme yılı olsun. 

iSaym senatörler, gençliği eğittiğimiz sü
rece yücele'eeğiz. Onun sorunlarına eğikliği
miz sürece ona güveneceğiz. Onu istendik hale 
lâfla değil, eğitimle bilimsel verilerle getirece
ğiz. Ondan esirgediğimiz her şey yüce ulusun 
•zararına olur. 

Atatünk bu gerçeği görerek, bilerek Cum
huriyeti ve geleceği onlara emanet etmiştir. 
Atatürk'e yaraşır gençlik eğitimle oluşturu
lur. Onr.n yüce varlığı, asil kanı ancak bu 
yolla istendik ol/gulara, millî ve inlsanî davra
nışlara yöneltilir. Bunun kin biz bugüne ka
dar gençlik için, gençler için yapılanları ye
terli 'bulunuyoruz. Onları istemediğimiz buna
lımlara bu ihmalin ittiğini söylüyoruz. Genç
liği süratle ve behemaüal bu ihmalin elinden 
almalıyız. Ona lâyık okluğu özen] göstermeli
yiz. Gençliğin vatanın ve milletin göz bebeği 
olduğunu yap'tıklarıimrzla kaınıtlamaiıyız. On
ları süratle modern eğitime, fiziğe, kültüre, 
rasyonel dünya görüşüne, millî örf ve anane
lerimize çeke'cek tedbirleri atonaliyiz. 

Bu konuda ufak bir düşünceyi de ayrıca 
noktalamak istiyorum. Bugüne (kadar Gençlik 
ve Spor Bakanlığının yaptığı işlere, giriştiği 
yatırımlara şöyle bir göz atacaık olursJk, Millî 
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Eğitini işlerinde olduğu gibi burada da bir 
Iköy - şehir ayırımı önemli ölçüde gorülmetkte-
ıdir. Yaptığı işlere bakarak, insan nerede ise 
bu Bakanlığın adını «Spor ve Okullu Gençler 
Bakanlığı» ıkoymak işitiyor. Yani bu Bakanlı
ğın gençle ilgilencbilmesi için, gencin mu-
dıakkak okulda olması gerekiyor. 

X öf usumuzun büyük bir çoğunluğunun bu
lunduğu köylerdeki- gençlere şu aııakadar 
gençlik faaliyeti olarak, bu Bakanlığın amaç
ladığı faaliyetler olarak en ufak bir bizime t i 
güttürmemişiz ve halen üzerinde durduğumuz, 
hütçeskıi görüştüşümüz, eleştirilerini yaptığı
mız Bakanlığın hazırlskları içerisinde de böyle 
bir işaret görülmemektedir. Haalbuki; biz bu hiz
metin, bu işlerin biraz tersine çevrileceğini, la
hana götürüleceğini, köye götürüleceğini söy
lemiştik. Onun için sayın Bakandan bu ko
nuyu önemle rica ediyoruz. Bu hizmeti köye 
'kadar ulaştırmanın olanaJklarını arasınlar. Bu 
düşünceyi bu Bakanlığın programları, planla
ması, sistemleri içerisine getirsinler. 

•Sadece bununla da değil; şehirde çırak 
olarak çalışan, kalfa olarak çalışan, işçi olarak 
çalışan, ya da işsiz olarak çalışan büyük bir 
'gençlik kütlesi vardır. Bunların sadece 
sportif eğilimleriyle değil, tüm eğilimleriyle 
•tüm 'meşguliyetlesıyie de ilgileneceğimiz bir 
lortamı hazırlasınlar. Bir planlamayı, bir prog
ramlamayı., bir eğdim çalışmasını ele alsınlar. 

Bu konuları yaparken, elemin A. B. süz-
cüsü sayın arkadaşınım önerdiği gibi, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile ve sportif faaliyetlere, 
gençlik eğitimine katkısı olacak tüm kuru
luşlarla bir koordlne çalışmanın da ynrütül-
meds le yarar vardır, fay:1a vardır. 

Ayrıca, yurt sorunlarına değin ligim za
man söylemeyi unuttum; birçok yurtlarda 
olaylar çık:yor. Bu olayları tetkik eüiiğimlz 
zamanla, halen geçirdiğimiz ara dönemde de
ğil, ara dönemin öncesinde de değil. halen 
şu günde, birç/lc yurtlarda görevinin ne ol
duğu bilinmeyen birçok kimsenin yattığı 
Kİnyrtmaktadîr, yattığı biiiroıekteoiir. Biz bu 
kürsüden, gençlerin içerisinde (Gençlerin ha-
rdesdorini izlemek amacryle olsun, no işin 
'oiur-,a 'olsun) bulunanlarda, gençli;1; obyları-
•nuı büyük hazırlayıcın rolünü görmekteyiz. 
Bunlar hangi hıyanetlerle yatmakladır ? Bon-
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] 1ar kinidir? Amaçları, hizmetleri nedir Bıın-
I 1ar üzerinde Bakanlığımızın, sayın Bakamımı

zın özellikle öncelikle ve titizlikle duraralk 
şüpheye düşürecek, gençliği tahrik edecek, 
gençlerin içerisinde kuşkuı duyulan, gençleri 
iböyksine gözetim altımda tutacak davranış
lardan gençleri lütfen kurtarsınlar. Bunu özel
likle kendilerinden bekliyoruz, bu konunun 

j üzerine eğilsinler. Gençlerin arasından gençleri 
birbirine düşürenler çekildiği zaman genç
ler bilinirini sevmesini, kucaklanmasını, kar
deş olmasını bileceklerdir, özellikle sınıflarda 
gençleri bu bilince yönelten yaş kafadaki 
eğitiuroieri de bunların önünden aldığımız za
man bu iş kökünden halledilecektir. Hele so
runları rasyonel bir biçimde, akla uygun bir 
biçimde; halledildiği zaman üzüntü konusu 
durumunda olan gençük olayları duracak, 
gençler, Atatüıik'ün, Ulusun ve bugünkü Yurt 
koşullarının istediği hedefler yönünde esas 
görevlerinde, esas öğrenimlerine, esas işle
rine döneceklerdir. 

Grupum adına. Gençlik ve Spor .Bakanlığı
nın bütçesinin tüm ulusumuza, gençlerimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını, diler hepinize say
gılar sunarım alkışlar.) 

I BAŞKAN - , Teşadkür ederiz, Sayın Unsal. 
Sayın Ege, adınız, kişisel görüşünü belli 

I ötmek üzere söz alanlar arasında. Şimdi Ada
let Partisi Grup Başikanvekiîi Sayın Ueuzal'dan 
bir elnergo aldım. Adalet Partisi Grupu adına 
2 nci kez sisin kum saçağınızı söylüyorlar. 

İSKENDEE CENAP EGE (Aydın) — Evet. 

I BAŞKA N— Buyurunuz, Sayın Ege. 
i A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CE-
I NAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, çok de-

Isi-ı sapları, acıları sadece kmidilerinin çek
tiğini sanan insanlar susan kişilerin, bakarken 
güzlerinin içinde derin endişeler olan insanîa-

| mı dertlerini anlamazlar. Meseleleri ortaya 
koyarken tek tararı koymarnejk lâzım. Sağcı 
olan sağ gözünü kapayıp sola bakar, solcu 
olan sol gözünü kapayıp sadece sağı gözetler 

j şeklinde bir anlayışla hareket ettiğimiz taıkdir-
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de memleketin idarefsinde de, gençliğinde de, 
ıclkulunda da, maarifinde de müspet netice al-
imamıza imlkâıı yolkitur. 

Yurtlarda, üniversitelerde, herhangi bir yer
de talebe hare/ketleri, gençlik hareketleri 
eğer bcaıirn tasndansmıa, (ki, ben taudanşı sa
dece Atalünkçüli'lkte buluyorum, şahısım için 
ısöylenıi yorum, düşünen zat için söylüyoruını) 
henim anlayışımla bir istikametten geliyorsa 
alkışlayacağım. Hatta o yurtlara girip çocuk
ları tahrik edeceğim, ortaya Süreceğim, ama 
(benim anlayışımın dışında olduğu takı lirde 
bu sefer kürsülere .geleceğim, kalemleri ala
cağım, yazacağını, sağda solda konuşacağım ; 
«ımeünleket yıkılıyor, gençlik şunun bunun elin
de oyuncak ediLmok isteniyor, Atatürk genç
liğine kimsenin dil uzatmaması, Atatürk 
gençliğini kimsenin millî ve Atatürkçülük izi
nin dışında bir istikamete itecek rcıbot haline 
ıgetiıinTe/mesinin...» diye gelip çeşitli hallerle-
müdafaasını y a pıyoru z. 

iMdhterem arkadaşlar, lütfen, kartlarımızı 
açık oynajnalım. Şimdi, çok kıymetli bir arkada
şım, 'grupu adma konuştu. Genç bir arkada
şım, Parlamentoya yeni gelmiş bir arkadaşım; 
milliyetçiliğinden, inancından ve idealinden en 
ufak şüphem yek, ama muhterem arkadaşım 
hasırlamazlar; bu kürsülerde 12 Mart öncele
rinde; 1967 lercle, 1968 lerde, 19G9 larda, 1970 
lerd'e talebe hareketleri olduğu zaman bazı ar
kadaşlarımız geliyor, (konuşuyorlardı. O zaman 
bir taraf konuşuyor, diğer taraflar susuyordu 
ve takibe yurtlarında, çeşitli yurtlarda çeşitli 
hadiseler oluyordu. Devlet kuvvetlerine karşı 
konuluyordu, dinamit kullanılıyordu, bomba 
kullanılıyordu ve çeşitli şekillerde birbirlerine 
tecavüzler oluyordu. 

Eğer biz, Tihkiye Guımihutiyetinin Parla-
'memitosu olarak; eğer biz, Tüı^k hasmı olarak; 
eğer biz Tonik aydınları olarak aynı hassasi
yetle meselelerin üzerinde dursaydıık, Türki
ye İde biricik hadiseleri önlerdik. 

iHiçib'iır maksadım yok, muhterem arkadaşla-
rıım, .büyük bir saygı içindeyim; fakat «Ak Gün
lere» yi açın okuyunuz. Cumhuriyet Halk Par-
'tJi'S'i seçim propagandası yaparken elbette haklı
dır, kimse «yoğurdum ekşi» demez. Kendinin 
çok daha iyi yönetici okluğunu, kendinin daha 
ileıi -görüşlü olduğunu ifade edebilir. Bunda 
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herkes kendince hak taşır, propaganda herke
sin hakkıdır, ama haksız tecavüz etmemek şar-
tıyle.. Hâlâ, 12 Mart öncesi hâdiselerinin o za
manın iktidarının beceriksiz oluşunda, kasdî bazı 
hâdiseler yaratmasmdan ibaret bulunduğunda, 
herhangi bir şekilde Türkiye'de gençleri kış
kırtan, .gençleri silâhlandıran, Türkiye'de bir 
anarşik ortam yaratarak mevcut rejimi yok et
mek isteyenlerin (bulunduğuna dair yarım satır 
ibir lâf edilmiyor, muhterem arkada.sla.rim. Sa
dece, bu hâdiselerin 12 Marta gelen, 12 Marttan 
sonra şiddetini artıran, Türkiye'de, mcımLeketi-
mizde büyük bir terör yaratan, sabahleyin evi
mizden çocuklarımız çıkarken, hatta şahsen ken
dimiz çıkarken akşama döneceiınııiziıı meçhul-
oldıığu günlerin tek sorumlusu, tek günahkârı o 
amanın iktidarı olarak gösterilmek isteniyor. 
Bu ölçü çok insafsız, .bu ölçü çok çok insafın dı
şında ifadedir.. 

(Muhterem arkadaşlarım, 12 Marttan sonra 
bu ımemlie kette, her şeyimizi kendisine borçlu 
olduğumuz ye onunla övündüğümüz, kendilimizin 
de asker millet oiarak daima tarif ettiğimiz Or
dumuz idareye el attı. Ordumuz her şeye hâkim 
oldu. Artık, siyasî partilerin, iktidarların her
hangi bir şekilde idarede bir fonksiyonu kalma
mıştı. Evet, bir Hükümet vardı; fakat bu Hü
kümet tarafsızdı, partiler üstüydü, bununla be
raber Türiye'de yer yer örfî idare ilân edilmiş
ti ve örfî idare Anayasanın kayıtlan içellisinde 
haklı bir sistem, demokrasi içinde bulunan bir 
sistem olan örfî idarenin çalışmalarında mese
leler bütün çıplaklığıyle ortaya çıktı. 

İstanbul ve Ankara'da zaman zaman örfî ida
re kumandanlarının yapmış oldukları basın top
lantıları oldu. Televizyonlarda seyrettik, gaze
telerde resimlerini gördük. Türkiye'ye sokulan 
•silâh, Türkiye'ye sokulan mühimmat bir orduyu 
teçhiz edecek kadar boldu. Bunlar nereden gel
mişti muhterem arkadaşlarım? Niçin biz bun
ların karşısında elbirliğiyle, gönül birliğiyle 
durmadık ? 

Şimdi, yurtlarda bazı hâdiseler olduğundan 
bahsediliyor. Hepimiz üzülelim, büyük üzüntü 
duyalım ve muhteı-em Hükümetin bütün üyele
rinden büyük hassasiyet göstermelerini, tarafsız 

! olarak hâdiselere eğilmelerini ve bunları önle-
I 
! mek için ne lazımsa yapılmasını tavsiye edeniz. 
i Ancak, yine hâlâ, «Efendim, falan, taraftan 
I geliyor, filân taraftan geliyor, filân yaptırıyor, 
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filân yaptırmıyor» diye birbirimize isna.t re 
(doğru ve açık söyleyeyim) iftiralara. kalktı
ğımız takdirde gayet kolaydır; mukabilini ben 
yaparım, siz yaparsınız, biz yine burada birbi
rimize gireriz, yine ortamı biz hazırlarız, on
dan sonra o hazırlanan ortamda, bu memleket
te bu mevcut rejime ve sağından solundan, ileri
sinden yok ediilmek ist.enen Atatürk rejimime 
karşı hâlâ sinsi hareket, bekleyen, ölmemiş; fa
kat başını şöyle bir siitre gerisine çekmiş olan
lar, tekrar meydana çıkarlar arkadaşlar. 

Lütfediniz, bundan vazgeçelim. Bir taraf
tan birisini takbih edeceksin; göğsüne bilmem 
ne t akdi diye, onu takbih, ederken ötekini de 
takbih edelim... 

Muhterem arkadaşlar, 12 Marttan önce üni
versitenin tazı fakültelerine yahut bazı üniver
sitelere gittiğimiz zaman; (özel olarak gitme
dim, muhterem arkadaşlar) Bütçe Komisyonu 
Başkanı olarak davet edildiğim gittiğim zaman 
L/eniıvin, Stalin'in, Marks'm yazılarını ve 
methiyelerini gözlerimle gördüm duvarda. Sor
duğum zaman, Rektör, «Efendim, bunlar nor
mal; bir taraftarı'da Mehmet Akif ilen bahsedi
yor.» dedi. 

Beyefendi dedim, Mehmet Akif, bu memle
kette kanunen yasak edilmiş bir fikriyatın in
sanı mıdır? Hayır... Mehmet Akif'in bir taraf da 
bulunması ile öbür tarafta, komünizmi meth eden 
yazının bulunması mı gerekir? Bu, hangi man-
talite ile ortaya çıkıyor? 

Tabiî bunlar; yani özür dilerim, benim her
kese saygım vardır, bazıları d ivdim, umumileş-
tirmeyelim; bazıları (profesörler) tabiî kendile
ri bu işleri bizlerden daha iyi bilen insanlar ol
dukları için, bizim ikazlarımıza kulak vermez
ler. 

Muhterem, arkadaşlarım, çok geçmedi, altı 
ayı bulmadı, o üniversite bir nevi silâh depo
su, o üniversite Türkiye'de bir nevi mevcut re
jimi vok etmek isteven davranışların karargâhı ) 
haline geldi. Erlerimiz, o müessesenin civarın
da kurulan, içinde kurulan bazı mücadele saf
larından atılan kurşunlarla mermilerle şehit ol
dular. Bunları geçirdik, muhterem arkadaş
lar; bunları geçirdik... 

Bunlarla hafızalarımızı tazelersek, bu mem
lekette, Ankara'da Atatürk Yurdu'mm çatısın
da makineli tüfeklerle bombalarla Devletin kol

luk kuvvetlerine karşı gelindi. Vazifesini yap
mak isteyen polislere iftiralar edildi, çeşitli 
şen'i sözler söylendi, O zaman hep söylenen şu 
idi: «İktidar aciz olduğundan...» Biz şimdi ik
tidar aciz demiyoruz; bu mertebede demiyoruz, 
muhterem arkadaşlar. Burada iktisadî görüşle
rimiz, sosyal görüşlerimiz, memleket idaresin
deki karşılıklı anlayışlarımız şu veya bu ola
bilir. Bunun mücadelesini yaparız, ama Türlü
ye Cumlıuriyetini, gerçek Atatürkçü Cumhuri
yeti var etmek, yaşatmak, ilelebet, yaşatmak için 
Türkiye Cumhuriyetinin büyük Parlamentosu el
birliği halinde, gönül birliği halinde almalıdır. 
Burada, parti farkı, burada görüş farkı olma
malıdır. Hepimiz yapılan hareketlere, hangi 
istikametten gelirse gelsin, birlikte göğüs ger
mek, binlikte karşı koymak durumundayız. His
lerimizi bir tarafa, bırakalım. 

«Gençlik hata etmez...» Gençlik hata, eder. 
İnsan en çok hatayı gençliğinde yapar, muhterem 
arkadaşlar. Hepimiz o yaşları geçirdik. Genç
liğin hata etmemesi için gençliği eğitenler, genç
liğe yön -\ erenler buna lâyık olmalı ve o gençle
ri hakikaten memleketin istikbali için, mem
leketin yarınları için daha mükemmel şekilde 
yetiştirmelidirler; hem fizik bakımından, hem 
moral bakımından, hem yetenekler bakımından... 
Millî hiylermden uzaklaştırırsaııız, değer hü
kümlerini sıfıra indirirseniz o gençlikten bir şey 
bekleyemezsiniz. Bunun dünyada çeşitli örnek
lerini görüyoruz. Bir asker geçerken, bir bay
rak merasimi yaparken, bir millî marş çalınır
ken ve millî mefahirimiz olan yurdumuza ait 
herhangi bir mesele konuşulurken heyecanlan
mayan, gözü ya.şarmayan gençlikten biraz çe
kinmek zorundayız. 

Etendim, «devir değişmişmiş, onlar eskimiş-
miş. .» Onlar ayrı, arkadaşlar. Bundan üç bin 
sone önce de Roma Senatosunda senatör kürsüye 
çıkıyordu (kürsü yoktu: ortada konuşuyordu) 
ve diyordu ki, «gençlik nereye gidiyor?» O za
man da senelik nereve gidivor denivordu. İnsan 
var oıdıı On]- , genç nesiller ile yaşlı nesiller 
birbirlerini daima denetleme durumunda olmus-

! 1 ardır. Gençlerimizle alâkadar olmayalım demi
yorum. Bunun çaresini arayalım arkadaşlar. 

Bunun çaresi şu: Önümüzde bulunan, haki
katen kurulurken büyük heyecan geçirdiğimiz 
Gençlik ve Spor Bakanlığı. Gençlik ve Spor Ba-
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•kanlığı ne gaye ile kuruldu? Bakınız, yediden 
otuz yaşma yaklaşan gençler şu Ankara'nın so
kaklarında, sokak içlerinde futbol oynarlar, so
kak içlerinde basketbol oynarlar, sokak içlerinde 
voleybol oynarlar. Bir araba ile geçiyorsanız, 
15 kilometrenin üzerinde gitmeyiniz, her an bir 
kaza yapabilirsiniz. Yedisinden otuzuna kadar 
o gençler sokaklarda. Bunları halledebiliyor 
muyuz? Bu çocukların boş zamanlarım değerlen
direcek, onlara lâzım olan kışın kapalı salonlar, 
yazın yüzme havuzlan, bilmem efendim açık 
alanlarda çeşitli spor yapabilecek, çeşitli efor 
sarf edip de gençliğin kendine verdiği fazla fi
zik gücünü giderecek ve sağlam başın sağlam 
vücudda bulunacağı fehvasınca onları yetiştir
mek için bu gayretlerin içerisine girebiliyor mu
yuz? İşte o zaıman gençliğe hizmet edebiliriz. 
Çünkü Türkiye'de, büyük şehirlerimizde kaç. 
tane kütüphane vardır, ama onun karşısında 
kaç tane diskotek açılır? Gençleri böyle izbe 
yerlerde,, içki ile sigara ile bilmem çeşitli eğ
lencelerle onları uyuşturan, onları o bayağı yer
lerde daha o genç yaşında o tertemiz ciğerlerini 
alkolün ve o pis havalarının içerisinde harap 
eden kaç tane kuruluşlar var? Bunlarla müca
dele etmeliyiz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, süreniz dolmak üze
redir. 

A. P. GEUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — Peki efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın arkadaşları
nım burada konuştukları bütün tavsiyelere, di
leklere katılıyoruz ve Gençlik ve Spor Bakan
lığını, böyle bazı bakanlıklar gibi, meselâ, ne 
bileyim bir yatırım bakanlığı gibi, farzımuhal 
bir Bayındırlık Bakanlığı gibi filân düşüneme
yiz. Bunlar çok canlı, çok hareketli olan ba
kanlıklardır. Bir bakanlık kurmakla bunları, 
bu davaları halledemeyiz. Doğumundan, hattâ 
doğumundan evvel eğitimine başlanması lâzım 
gelen insanın, insan yavrusunu ölümüne kadar 
eğitimi devanı eder; beşikde başlamaz, anaraiı-
minde başlar. 

Öyleyse, bunu topyekûn aileler olarak, mem
leketin aydınları olarak, öğretmenleri olarak 
parlamento olarak gençlerin yetişmesinde, ço
cukların yetişmesinde el birliği ile hareket et
mek mecburiyetindeyiz., 25 kişiyi meyda
na getirip de; efendim, biz bir hükümet kurduk, 

hadi bakın başınızın çaresine deyip de, onların 
arkasından çekilirsek, bu meselelerde hiç kimse:' 
burada muvaffak olamaz arkadaşlar. Çok ko
laydır insanları kötülemek, ama onlarla birlikte 
faaliyet gösterebilmektir, mühim olan şey. 

Dizim düşüncemiz arkadaşlar, bu meseleler
de taraf tutmadan, gençlerimizi sağa - sola it
meden, onlara iyiyi ve güzeli tanıtarak kendile
rini yetiştirmeliyiz; ve Allahm kendilerine ver
miş olduğu kafalarını ileride kullanarak kendi 
kendilerini bulmalarını temin etme imkânını 
sağlayalım. Küçük yaşta beyin yıkama ameli
yelerine, küçük yaşta onları peşin hükümlerle 
yetiştirir hale getirmeyelim. Sonra, kendi ese
rimizden kendimiz ürkeriz; o hale geliriz. 

ı'Sayııı Bakanımızın, hakikaten yakın dostu
muz, arkadaşımız olan Bakanın bu meseleler-
deki hassasiyeti bizce müsellem, temenni ede
lim ki, gerekirse bu meseleler üzerinde bir Se
nato görüşmesi açalım. Gençlik meseleleri üze
rinde arkadaşlarımızın çeşitli engin tecrübeleri 
ve bilgileri vardır, bunları ortaya koyalım. Bir 
çıkar yol arayalım, muhterem arkadaşlarım. 

Yalnız, şundan da ürkmeydim; bu gençlik 
olayları, talebe hareketleri Türkiye'ye vergi bir 
şey değil; dünyanın birçok yerinde oluyor. Olu
yor dSıye susmayalım, oluyor diye başıboş bı
rakmayalım; fakat ürkmeydim de, gerekli ted
birlerini almanın yollarını . arayalım. Birbiri
mize bu meseleleri bahane edip, yahut da fırsat 
bulduk diye yüklenmekten de vazgeçelim. 

Efendim, beni dinlemek lütfunda bulundu
ğunuz için teşekkürlerimi arz ederkn ve Genç
lik ve Spor Bakanlığının çok yetersiz bütçesi
nin (ki, üzerinde başka şeyler konuşmak arzu-
sundaydım) başta Bakanlık ve memleketimize 
hayırlı olmasını ve bu müesseseye emek veren, 
bu müessesede gerçekten samimî, inanarak, yü
rekten çalışan, kendilerini yakından tanıdığım 
dostlarım, arkadaşlarım var, onlara da (imkân
sızlıklar içinde nasıl çırpındıklarını biliyorum) 
ayrı ayrı muvaffakiyetler diler, hürmetlerimi 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın Ege. 
Sayın senatörler, Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi hak
kında kişisel görüşlerini belirtmek üzere söz al
mış bulunan sayın senatörlerin ad ve soyadları
nı İçtüzüğümüzün 56 ncı maddesine uygun ola
rak okuyorum: 
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Hüseyin Öztürk, Mehmet Feyyat, Hilmi Nal-
bantoğlu. 

Değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulu tara
fından alınıp, Yüce Heyetimizce tasvip edilen 
karara göre, grup sözcülerinin ilk kez konuş
ma süresi 45 dakika. Bu 45 dakikayı değerli 
arkadaşlarım kullanıyorlar ve bizim uyarıda bu
lunmamıza ihtiyaç kalmıyor. 

Grup sözcülerinin ikindi kez konuşması 15 
dakika. Genellikle bu süreyi ikinci kez konu
şan grup sözcüleri az buluyorlar, biz uyarıda 
bulunma zorunluğunda kalıyoruz. 

Kişisel görüşlerimi belirtmek üzere konuşa
cak değerli arkadaşlarımızın konuşma süresi 
10 dakika. Bunu Yüce Heyetiniz kararlaştırdı. 
Kürsüde konuşan değerli arkadaşımızın karşı
sında saat var, konuşan arkadaşlarımızın hep
si saat taşımaktadırlar, zamanın değerini bil
mektedirler, zamanı değerlendirirler. 

Biz üç kişilik Başkanlık Divanı olarak bu
rada hepinizi temsilen bulunuyoruz. Bu kısa 
süreli konuşmalarda uyarılarımız, konuşan ar
kadaşlarımız tarafından hoş karşılanmıyor. Si
zin kararınızı da uygulamak zorundayız. 

Onun için, bu üç kişilik Başkanlık Divanı 
adına hepinizin temsilcisi olarak vazife ifa etti
ğimizin gözönünde bulundurulması suretiyle 
konuşan arkadaşlarımızın zaman kontrolünü 
bizzat kendilerinin yapmalarını istirham ediyo
rum. Konuşmanın hcyecanıyle eğer bu zaman 
kontrolünü yapa iniyorlarsa, bizim kendilerine 
sizin adınıza yaptığımız uyarıları samimî kar
şılamalarını, hoş görü ile karşılamalarını bilhas
sa istirham ediyorum. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Bütçe Karına Komisyonunda geniş bir konuş
ma ile Gençlik ve Spor Bakanlığının programını 
mümkün olduğu kadar ortaya, koymaya ve o yön
de Bakanlığın başarılı olmasında görüşlerimi arz 
"«etmeye çalışmıştım. Burada ıbazı hususlara doku
nacağım. O bakımdan Bakanlığın bütçesinin her 
yönüyle ilgili olan fikirlerimi arza imkân bulama
yacağım. 

Sporun anne kucağından üniversiteye kadar 
ve daha sonra ila insanların yaşantısı boyunca de
vam dtmesi, çağımızın bir gereği olarak yerleştiği 
dikkate al mı rea, spor telislerine yapılacak yatı-
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jj rımTarın önemini takdir dtmemek mümkün değil-
•dii'. 

| Ayrıca, spor kulüplerinin kistle sporunu gün 
geçtikçe teşvik edici çalışmalarına hız verirken, 
tahsisatın diğer bütçelere göre yetersizliğine kar
şı gerçekten üzüntü duymaktayım. 

Buna rağmen, maddî 'imkânsızlküiar içinde ve 
hepsi de borçlu olan profesyonel fuubol kulüpleri
ni sporun çeşitli dallarında spcırif faaliyetlere 
zorlamayı da ben pek insafla karşılamıyorum. 
Spor teknolojisinin dünyada şu kadar geliiştiği bir 
zamanda, (bizdeki spor teknolojisinin daha ilkel 
yont simlerden, tesislerden ve çeşitli kuruluşlardan 
kurtulamamış olmasını da üzüntüyle karşılıyo
rum. 

Bu durumlar gösteriyor ki, spor kulüplerinin 
bu haliyle yaşamaları zorlaşıyor. Bunların bir fe-

I der'asyonda birleejtirilmesi ve güçlerinin artırıl
ması, bu federasyonlarda temsilcilerinin yöndüm 
gücü olması, ayrıca bütün federasyonların, Al
manya'da olduğu gibi bir spor birliğinde toplan
maları her halde daha faydalı olacaktır. Yani, 
'Türk spor birliği kurulmalıdır. Sporun yöneti
minde bu teşkilât söz sahibi olmalı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığının 'aynı zamanda bir danışma ku
rulu görevini de yapan kuımlllari'a müşterek çalış
ma olanağına kavuşturulmalıdır. 

Bu kuruluşların yardımı ile sporcuların ve yö
neticilerin rigoria edilmesi sağlanmak. Devlet 
is.?, ulusumuza devamlı şampiyonluklar kazandı
ran sporculara emeklilik aylığı, sağlamalıdır. 
Biz ancak o zaman sporcularımızı devamlı mesiA 
edindiği bir dalda çalıştırmak imkânını buluruz. 
Yck^a. belli zamandan sonra onların bırakılaca
ğı anlaşılaımı, kendileri bırakmak zorunda kala-

I rak (bir ekmek parası bulmak için işe gitmekte
dir. Örneğin, Ahmet Ayık ve diğerleri gibi... 

Sporumuzun ve sporcularımızın inansızl ık
lar içerisinden kurtarılmasını etkileyecek, maddî 
olanaklar sağlayacak spor vakfının -kurulması da 
düşünülmeli ve böylece özri yetenekli çocuklar da
ha ilkokul hayatından «bu vakıflar içerisinde hem 
burs bakımından imkânlara kavuşturulmalı, hem 
do yeteneklerine "göre kendi dalında daka iyi 
sportmen insan olması sağlaıımalıelır. O zaman 
bize şampiyonluklar daha çok -gelir sanıyorum. 

J Sporun ahlâk kaideleri içinde yürü:ölmesi ise., 
I eğitim yayınlarına olumlu imkânlar verilmesi, 
I bilimsel çalışmalara önem verilmesi, bunun spor 
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sakalarına, futbol sahalarına, rtadyumlara kadar 
ulaştırılması ila münıkündür. 

Bu kısmı 'bu kadarla kapattıktan sonra., genç
lerimizin içinde 'bulunduğu bunalımdan kurtarıl-
ınası yönünde, bilhassa Gençlik ve Spor Bakan
lığına düşen görevler (bakımından bazı 'hususlara 
dokunmak istiyorum : 

Türkiye'de gençtik sahipsizlik içindedir. Bunu 
defalarca 'söylüyoruz. Bir ideal kuraklığı içinde
dir; Atatürk idealini gençlere 'tam olarak vere ini
yoruz. Sosyal, 'dkonomik, siyasal bir bunalım için-
dudir gençlik. Gençl.k siyaset yapmasın diyo
ruz; ama scicaikta kaldığı zaman İrer gün siyaset 
konuşan insanla yan yana oluyor. Yarınından 
umutlu ve yalnızlıktan kurtulmuş bir gençliğin 
mutlaka yaratılması ve bu ortama, kavuşturulma--
sı gereğine inanıyorum. 

öğrenci yurtlan, gençlerin sosyal, kültürel ve 
bedensel ihtiyaçlarını karşılayıcı özellikten tama
men uzak bir durumdadır. Daha da önemlisi, 200 
bini bulan yüksek öğrenim gençliğinin 20 bin ka
darı Gençlik ve Spor Bakanlığının Kredi ve Yurt
lar Genel Müdürlüğünce sağlanan yatak kapasi
tesinden, 'ancak o kadarı da o sayıda, kredisinden 
faydalanmaktadır. Batı ülkelerinde bu yıllarca 
önce halledilmiştir. 

Gençler tümden kültürel ve sosyal tesislere ka
vuşamamıştır. Oysa ki, bunlar mutlaka yapılıp, 
gençler bu tesislere kavuşturulmalıdır. Bizde de 
ibu işin önemli bir sorun olarak c-ie alınıp çözül
mesinde sayılamayacak kadar faydalar vardır. 

Ayrıca gençleri kahve, gazino, diskotek, sine
ma ve pasta salcnlanndan kurtarıp, 'zamanlarını 
boş yere öldürmelerini öıdemek için sosyal ve kül
türel çalışmalara elverişli olan gençlik siteleri ve
ya gençlik kulüpleri kurmak zorundayız. Bu tesis-
ler, bir yönüyle eaki halkevleri sisteminden yok
sun kalan hoşluğu dolduracak özellikte olmalıdır. 
Bu gençlik tesisleri ve kulüplerinde .''gerekli araç 
vo eleman da sağlanarak sporun her dalında yapı
lacak çalışmalar yanında konferans, folklor ça-
lışmalarıyie gençlerin yetiştirilmesi sağlanacağı 
gibi, 'onların ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli sa
nat 'dallaunda uğraşı ve yetişme oianaklanna ka-
vuşiturulmaian da çözümlenmiş olacaktır. Böyle
ce, 'boş zamanlarını en iyi 'şekilde değerlendiren 
gençlerin, (bedensel ve ruhsal takımdan sağlıklı 
olarak yetinmeleri sağlanacaktır. 
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Ayrıca, boş zamanlarında gençlerin çevrenin 
sosyal ve kültürel kurumiarıyie birlikte örneldemıe 
programlar uygarlari'masma katılmaiarmela, top
lumun 'gerçek yaşantısi'iia uymaları ve katkıda bu
lunmalarında Hükümetin tümden böyle bir prog
ram üzerine eğilmesi gerekir. Yaz 'aylarında ise 
orta 'dereceli okullar dahil, tüm yüksek öğrenim 
gençliğinin stajlan -dışındaki çalışmalarında, yurt 
kalkınması yönünde çeşitli dallarda.; tıpta., zira-
atte, köy kaikııımasmela, mimaride, orman köyle
rinin kalkınmasında çalışmaları sağlanmalıdır. Bu 
öğretici çalışmalar sonucu, 'aynı zamanda çalıştık
ları köylerdeki insanların da bilgili insanlarla 
çalışması anında onların daha metotlu ve daha 
verimli çalışmalarını sağlama olanağı bulunmuş 
•olacaktır. 

Köylerde tarım ürünlerinin değerlendirilme
sinde de pazarlama, ami bala j lama, kooperatifleşme 
g'Jbi çeşitli işlerde 'bu gençlerden faydalanmak 
mümkündür. 

Böylece, gençler yaz aylarında hem işsiz kal
mayacak, hem harçlıklarım çıkaracaklar, hem de 
memleketin kalkınmasında çeşitli yönleriyle yar
dımcı olacaklardır. 

Sayın senatörler, öğrenci yurtları Türkiye'de 
ibir keşmekeş içindedir. Yüksek öğrenim 'yurt-
-larıriııı resmî olanları Kredi Yurtlar Genel 
Müdürlüğüne bağlıdır. İkincisi, ortaöğrenim 
yurtları vardır, Millî Eğitim Bakanlığına, bağlı
dır. İl idarelerine, özel 'idarelere bağlı yurtlar ela 
vardır. Vakıflar yurdu, Şeker Şirketinin yurdu, 
askerî yurt, bankaların yurtları vardır. Ayrıca 
özel yurtlar da vardır. Bir do bunun dışında, pan
siyonlar var. 

Şimdi, Gençlik ve Spor Bakanlığı kendinin 
resmî denetimi altında, olan yüksek öğrenim ku-
rumlarrndakilerini ancak denetliyor. Peki, kâr 
amaeıylo kurulmuş olan yüzlerce Özel yurt!ardaki 
keşmekeş, ahlâk durumu, yaşantı nedir? Kim de
netleyecek bunlan? Millî Eğitim Bakanlığı orta
öğrenim yurtlarını acaba denetleyebiliyor mu? 
Vakıflar yurtları veya diğer yurtlar bir eğitim
cinin denetimi içinde 'değilse, 'bu yurtlardan fay
da gelir mi? Görüyoruz ki, olayların çoğu da bu 
özel yurtlardan -çıkıyor. Öyle ise en kısa 'zamanda 
İbu yurt lan Gençlik ve Spor Bakanlığının 'disip
lini altına alacak bir yasanın getirilip bu iş'ln böy
le bitirilmesi gerekir. Aksi takdirde bilhassa ma-
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'halle arasındaki '"bu yükMc oğreaim çocuMannm 
özel yu*tlarda!ki durumu yürekler acısıdır. 

Öğrencilerin îbu yurtlardakl başıboşluk içinde 
oluşu 've çeşitli sebeplerle çeşitli 'telkinlerle bu 
olaylar ortaya çıkmaktadır. Bugün 'bozkurtiarm 
olayları ortaya çıkmışsa, dün başka olaylar var
dı. Sayın Ege'nin burada 'ifade ettiği gibi, ger
çekten sol gözünü kapatıp yalnız sağ gözüyle bak
anak, yahut sağ gözünü kapatıp gol gözüyle bak
manın acı örneklerini göldük biz Adalet Parti
ci devrinde. Hep sol göz 'kapa'tikli sağ gözle ba
kıldı; ama ne yazık 'ki, o sağ gözle bakılanlar bile 
bir gün tgeldi Adakt Partisini arkadan vurdular. 
Günkü, Adalet Partisi yanlış bir 'taktik •içindey
di. Tüm gençliği karşısında bularak, rahmetli 
Adnan Menderes'in gösterdiği o millî anlayışa, 
gençliğe karşı elan sevgisine maalesef bunlar ula
şamadığı için, 'gençleri 'karşı karşıya gev irdiler; 
faikait sonunda da görüyorsunuz 12 Martla ne ya
pıldığı, İdinin suçlu olduğu ortaya kondu. 

O bakımdan, şu teşvik etti, bu teşvik ettiyi bir 
tarafa bırakalım. Bakınız bir vesika okuyaca
ğım size. Çok acıdır; insan üzülüyor bu vesikayı 
okurken. «Üniversite olayları, İstanbul Üniver
sitesinin belgelere dayanan açıklaması.» Bir açık
lama : 

«Devrimci Direniş Komiteyi bir numaralı bil
dirisi : 

Sayan basın mensupla rina, sayın arkadaşları
ma; 

12 Haziran işgallerinden beri üniversite re
form 'tasansını siyasî iktidar ve üniversitedeki 
omın işbirlikçileri •sürekli olarak atlatmakta idi. 
Askttan arkadaşlarımızın bak ve isteklerine karşı 
da siyasî iktidar ve işbirlikçileri aynı oyunu oy
nadılar ve meselemize bilimsel çözüm getiren tasa
rıların görüşülmesini gelecek dönem Parlamento 
oturumuna ertelediler. Siyasî iktidar bu tutumuy-
le demokratik haklarımızın alınmasını politik 
amaçlar içinde erteleme ve bizi uyutma taktikle
rine feda etti. Hedefimiz, siyasî iktidara sonu
na kadar direnmek...» 

Şimdi, Adalet Partililer neden bu gençlere 
karşı direniyorlar, niçin onları düşman biliyor
lar, olaylar nasıl patlamış?.. Bu bir vesikadır. 

BAŞKAN — Sayın Öztüık süreniz doluyor, 
lütfen bağlayın. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlaya
cağım efendini. 
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«Siyasî iktidarın üniversitedeki işbiılikçik-d-
nin kesin olarak tavsiyesi...» diyor ve üniversite 
de hemen ona iştirak ediyor. Diyor ki, «29.5.19,69 
Cumartesi günü fevkalâde 'toplantı yapıyor. Üni
versite reform ita sarı sının kanunlaşmasına 'kadar 
âcil 'meselelere çözüm imkanı sağlamak gayesiyle 
hazırlanan bir tasarının en kısa zamanda kanun
laştırılacağı Hükümet yöJkililerince kesin olarak 
vaat. edilmesine rağmen, kanun çıkarılmamış ve 
üniversite tümüyle boykota girmiştir.» 

Biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi; Senatosuy-
le Rcktörüyle bütün personeliyle istifa etti ve ar
kasından olaylar başladı. İşte bu olaylar bir 'gözü 
yumup diğer gözle bakmanın ve gençliği tüm kar
şısında bulmanın sonucunda meydana gelmiştir. 

Ben şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığından ve 
Koalisyon Hükümetinden şunu diliyorum: İki gö
zünü açarak baksın; ama'bugün yurtlarda koman
do faaliyetini yürüten dün'den kalan kalıntıyı da 
mutlaka temizleyin. Bizim bildirimizde bunlar 
vardır. Biz aşırı solun d'a, aşırı sağın da; yani, 
faşizmin de, tethişçiliğin de, komünizmin de kar
şısında olduğumuzu tutanaklara defalarca geçir
dik. Rahmetli İsmet Paşa Genel Başkanmıızken 
de, Mecliste en şahane konuşmayı yapan Sayın 
EcevJt de, «Bunların kanlı ellerine ellerimizi ver
meyeceğiz.» dedikleri zaman, maalesef bu «özlerin 
•arkasından memleketin başına neler geleceğini bil
meden memleketi hatalara sürükleyenler bugün 
kalkıp da, «Bildirisinde şu 'Vardı, kim teşvik öt
tü» yi değil de, işte bunları, şu bildirileri oku
sun. Yazık ki, bu bildiriyi a ika el aşla rina sunan 
insan asılmıştır. Asılan üç kişiden birisi bu bil
diriyi arkadaş;!arma ilk gün sunandır. Niçin asıl
dığının da sebepleri daha ilk defa reformla orta
ya. çıkıyor. Ondan sonra biz eşkiya yapıyoruz, '.ted
hişçi yapıyoruz bunları... Hangi 'metotla ne ile 
yaptık, bugün ne için konuşuyoruz?.. 

Saygılar sunanm, bütçenin hayırlı elmasını 
dilerim. 

BAŞKAN —- TVş.'kkür ederiz Sayın öztürk. 
Sayın Mehmet Feyyait, buyuran efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Ben sadece bir örnek olaydan bahsederek 

sözlerimi bitireceğim. Kıymetli zamanınızı fazla 
almayacağım. Konuya da fazla değinmeyece
ğim. Çünkü, konu gereği kadar anlaşılmıştır. 
Sayın Bakan da bu konuda her halde gerekli 
izahatı verecektir. 



C. Senatosu B : 57 7 . 5 . 1974 O : D 

Efendim, Birinci Dünya Harbinden evvel 
Türk - Ermeni mücadelesine ve o günü yaşa
yanların hatıralarına bakarsanız; Ermeniler 
Türkiye'den ayrılıp, ayrı bir devlet kurduktan 
sonra, Doğıı Anadolu halkıyle Ermeniler arasın-
daki ikilik ve nifak, nihayet Ermeniler tarafın
dan Fransa'ya, Lübnan'a kadar yayılmıştır. Er
meniler Türklerden intikamını alabilmek ve Er
meni suikastını bertaraf etmek için Doğu Ana
dolu'da bir Kürt - Türk tefriki yaratalım derler. 

Şimdi, esasen Kurtçuğun temeli, nedeni, kö
keni araştırıldığı takdirde bir Ermeni emper
yalizmine, dolayısıyle demirperdeye dayanır. 
Şöyle ki, bir Ermeni Doğu Anadolu'ya olan 
özentisini açıkça söyleyemez. Bir Ermeni Doğıı 
Anadolu'ya olan özentisini söylediği takdirde, 
Doğu Anadolu'nun aşiretleri, hepsi kendi ülke
siyle yekvücut olur, Osmanlı imparatorluğunda 
ve Atatürk devrinde olduğu gibi. İşte, bir Er
meni meselesi açıkça ortaya konamaz, kamufle 
edilmiştir. Neyle? Kürtçülükle, 

Şimdi gençlik; kürtçülükle kamufle edilen 
bu Ermeni konusunu Türkiye'de milliyetçilik 
adına, ırkçılık adına, muhafazakârlık adına, 
sağcılık adma istismar edip, «Türkiye'de kürt-
çülük vardır» diyerek, öz be öz; bu memleketin 
özü, kökeni olan büyük kütleyi karsılarına alır 
bir davranış içine itilmektedir. Yüce Parlâ
mento, Devlet organları ve yüce organlar, bü
tün kamu kuruluşları bu konuda hassastır; fa
kat bu konudaki hassasiyeti nazarı itibara al
mayan gençliğin, bu konuda yetiştirilmesi gere
kir. 

Bir bölge düşünün; Ziya Göpalp çıkar ora
dan, Ziya Gökalp, Büyük Atatürk'e, büyük ku
mandana, «Senin ve benim milliyetimiz budur.» 
diyerek, bir kadı gibi bu milliyetin tarihini tes
pit eder, tescil eder; fakat o yüce mütefekkirin 
çevresine, akrabasına «Kürt» demek suretiyle 
bu memlekette bir ırkçılık yaratılacağı ve bil
hassa gençler üzerinde bunun çok tehlikeli ola
cağını gözönünden uzak tutmamak lâzımdır. 

Ben, Orta Anadolu'yu iyi bilen ve o muhitin 
yerlisi olan bir msan olarak, şunu belirtmek is
terim : 

Türkiye'de, «Kürtçülük» kelimesini ağıza al
mak, «Ben Kürt'üm, Türk değilim» demek ka
dar tehlikelidir. Biri icabı, birisi selbidir. Er
meni özentisi kamuflâjın bir tezahürü olarak 

ortaya çıkan bir Kürtçü, «Ben Türk değilim» 
demekle kendisini icabî olarak Türklükten ayı
rıyor; fakat bir Türk'te, «Kürtçülük vardır» 
dediğinde selbi olarak aynı paralele düşüyor. 
O halde, Türkiye'de belli bölgeleri Kürtçülükle 
itham eden ırkçı militanlarla Molla Mustafa 
arasında bir fark olmadığını bu yüce kürsüden 
beyan etmek için huzurlarınıza geldim. 

Türkiye dahilindeki ırkçı; salt ırkçıyla bir 
de Türkiye'yi bölen halklar kavramını ortaya 
atan ve kürtçülük yapanların arasında hiçbir 
fark yoktur. Gençliğimizi bu konuda yetiştir
memiz; ırkçılık konusunda, aşırı ırkçılık konu
sunda gençlerin beyinlerini yıkayan bazı gizli 
mahfillerin üzerine düşmemiz lâzımdır. Bu ko
nuda, Sayın iskender Cenap Ege'nin dediği gibi 
bir Senato araştırması açılması ve hatta hatta 
soldaki gençlerin çete haline gelmesine sebebi
yet veren, Türkiye'ye hangi yollardan geldiği 
belli olmayan bazı mafia çetelerinin getirdiği 
silâh kaçakçılığını da eklersek, her halde Tür
kiye'deki gafillerin, gençleri asıp affını iste
meyenlerin de durumu meydana çıkacaktır. Bu 
kaçakçılar kimlerdir? Kamu sektöründen değil, 
gençlikten değildir, sol kanattan mıdır, sağ ka
nattan mıdır? Sermaye çevrelerinde midir, de
ğil midir? Bunun üzerinde namusluca eğilelim. 
iskender Cenap Ege arkadaşımızın düşüncesine 
aynen iştirak ediyorum. Bu konu açıklığıyla 
meydana çıksın. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN -— Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 
Sayın Hilmi Nalbanıtoğlu, buyurunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, he
pinizi hürmetle selâmlarım; 

Bendeniz, Gençlik ve .Spor Bakanlığı Büt
çesinin görüşülmesi sırasında birkaç noktaya 
dokunacağım. 

Bir kere memleketimizde kış sporlarına ge
reğince önem verilmemektedir. Bingöl Gazik 
dağında bir bakımevi ve Erzurum'da bir tele-
siyej monte etmiş olmak övünce olamaz. Doğu 
illerinde kaç ilde paten pisti-ve kaç çift kayak 
veya paten vardır? Bunun rakamları çok ilginç 
derecede küçüktür. 

Gençlik kampları var. Öyle zannedryonım ki, 
bunların hepsi de Batı illerimizdedir. Aeaba, 
bademe yapılacak ksmp yerleri için Elâzığ Ha-
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zar Gölü, Van Gölü, Tortum Gölü, Tunceli'nin 
engin manzaralı ovası, Keban Gölünün turistik 
yöreleri keşfedilememiş imidir? Hem buralarda 
su sporları da geliştirilebilir ve belki bu şekil
de suyu ve gölü olmayan illerimizde de yüzme 
havuzları yapılabilir. 

Atlı sporlar acaba, .hâlâ 'bir kısım halkımızın 
temaşa ve zaman geçirme meşgalesi olmaktan 
kurtulamayacak mıdır1? 

Ata sporumuz cirit, yalnız Türkiye'de de
ğil, Erzurum'da da artık üvay evlât olmaya 
terk: edilmiştir. 

Bu arada yine ata sporumuz güreşe de de
ğinmek ve gerekli bir ilgi değil; ancak iltimas
lı bir şekilde yönetenlerin eline terkedilen bu 
sporumuz da; kısa zamanda güreş minderlerin
de lehimize tuşla yenmeleri 'bize özlettirecek du
ruma gelmiştir. 

En anühim konu, spor malzemelerinin paha
lılığı konusudur. Gerek şehirdeki, gerekse Sa
yın Ünsal'm tavsif ettiği gibi, okulda yapılan 
sporlarda olsun; top, raket, kayak, ağ, paten, 
disk, yay gibi «birçok spor malzemesi, öyle zan
nediyorum ki, çok pahalıdır. 

Niyazi Unsal arkadaşımın 'bölme yapmasına 
rağmen, ben, köydeki ^gençlerimiz spor yapamı
yor, şdhirdeki ve okuldaki ,gençlerimiz yapabi
liyor düşüncesinde de değilim. Köyden gelip, 
şehirde okuyan gençlerimiz de; gerek şehirdeki 
spor kulüplerinde veya salonlarında veya okul
larında spor yapmaktadırlar. Ancak 'bunlardan 
daha mühim olarak şehirde kalan gençler ya
zın Ibelki kahvelerde ve bunun gibi yerlerde pi
neklerken, köy ^gençlerimiz köyüne 'gittikleri za
man başka bir spor dalında da çalışmaktadırlar. 
'Şöyle ki, ziraat yapmakta, kazma, kürek, dir-
ıgen, -çapa, orak, saiban ile uğraşmak da bir spor
dur. Spor malzemesi olarak sayabileceğimiz bü
tün .bu malzemelerin Türkiye'de pahalı olduğu
na değinmek istiyorum; fakat özellikle eğilece
ğim konu şudur: 

Köy gençlerimizin 7 yaşından 25 yaşma ka
dar en mühim spor konusu olan tırpan ve orak 
sallamada knıllandıkları araç, tırpan ve orak 
çok pahalıdır. Şöyle ki, 456 gram gelen bir tır
pan, bugün senede 200 000 adet tırpan çıkaran 
fabrikasında, bordro olarak işçisine 1 200 000 
lira ödenen tırpan fabrikasında bir tırpan için 
verilen işçilik ücreti 6 liradır. 456 gram tırpanı 
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biz 500 gram kabul ettiğimiz takdirde, «n ev
saf lı çelik olarak kilosuna 10 lira desek; 5 lira
lık çeliği, 6 liralık işçiliğiyle 11 liraya mal olan 
hu tırpanı fabrikasından 50 lira, toptancısın
dan 60 liraya ve nihayet parakendecisinden 85 
liraya da köydeki sporcumuzun eline intikal et
tirmek insafsızlıktır. Bu spor aracının da top, 
raket, ağ, paten, kayak gibi araçlar •misali ucuz
latılması çareleri üzerinde Hükümet durmalıdır. 
Bunu arz etmek için huzurlarınıza gelmiş bulu
nuyorum. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunar, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Nalbant-
oğlu. 

Gençlik ve <Spor Bakanlığı Bütçesi ile Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi hakkında 
söz alan başka sayın senatör yok... 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
GENÇLİK YE SPOR BAKANI MUSLİHİT-

TİN YILMAZ METE (Adana) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Açıklamalarıma başlamadan önce, Yüce Se
natosu saygıyle selâmlar, ^görüşmeler sırasın
da teklif, temenni ve tavsiyelerde 'bulunmak su
retiyle görüşlerini belirten muhterem arkadaşla
rıma şükranlarımı sunar, teşekkür ederim. 

Yapılan 'eleştiriler, mevcut koşullar altında 
daha iyiye ve daha güzele ulaşabilmenin çaba
sı içinde bulunan bizlere ve Bakanlığımızın ça
lışmalarına büyük ölçüde ışık tutacak, destek 
olacaktır. 

Büyük Atatürk, çağdaş uygarlıkların düze
yine ulaşma yolunda demokratik ve hür ortam
da, Türk Milletinin geleceğini, kurduğu Cum
huriyeti yaşatmayı ve yüceltmeyi asil Türk 
gençliğine emanet etmiştir. 

Bilindiği gibi, çağımızda ister kalkınmış, 
ister geri kalmış veya' kalkınmakta olan ülke
ler; sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki 
gelişme ve değişmelerin toplumu etkileyen ne
denleri ve sonuçları üzerinde büyük bir_ önem 
ve titizlikle durmaktadırlar. Hiç tereddütsüz 
hu etkilemeler ve etkilenmeler en çok gençler
de kendini göstermektedir. 

Konuya bir yandan ülkemiz açısından bak
manın yanında, diğer yandan da diğer millet
lerde ortaya çıkan sorunların da yakından izlen
mesi ve incelenmesi suretiyle değerlendirilmesi-
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nin 'yararlı olacağı, hatta zorunlu olduğu inan
cındayım. 

Çünkü, toplumun yaratıcı gücünü ve veri
mini artıran, millî bünyemizin ve varlığımızın 
olduğu kadar, ısosyo - ekonomik kalkınmamızın 
da en önde .gelen unsurlarından 'biri olan insan-
.gücümüzün beden ve ruh yapısının ve sağlığının 
(geliştirilmesinde, Türk gençliğinin ve sorunla
rının taşıdığı çok 'büyük, önemli, hayatî değeri 
ve ağırlığı bu genel çerçeve içinde paylaştığı
mız görüşünde ve kanısındayım. 

(Kai'bul etmek gerekir ki, gençler yaşları ve 
yetiştikleri çağın gereği olarak mevcut güçle
rini ve 'kuvvetlerimi oritaya koyacak, enerjilerini 
kullanarak kendilerini gösterebilecek olanaklair 
aramakta dır lar. 

Bu gilbi nedenlerle Hükümet Programımızda 
da belirtildiği gibi; «Gençliğe kuşkuyla ve 
korkuyla değil, güven ve saygıyle bakacağız. Si
yasal, sosyal düşünceleri ne kadar ayrı olur
sa olsun, gençlerimiz ve çocuklarımız arasında 
kardeşliğin yerleşeceği, sevginin yeşereceği bir 
ortam hazırlamayı başta gelen ödevlerimizden 
sayacağız.» 

Kişisel olarak ne kadar farklı düşünceler 
sahibi olunursa olunsun, ortak ve millî amaç
larda anlaşma, dayanışma, işbirliği, sosyal ba
rış ve güven içinde bulummıanm öneminde 'bir
leşmeliyiz. Aslında, hu, hızlı kalkınmanın ol
duğu kadar dengeli ve mutlu yaşayışın da ge
reklerinden biridir. 

Bu nedenle, öğrenim yapan veya yapmayan 
gençliğimizin sorunları, Bakanlığımızca bu an
layış ve bütüncü bir yaklaşımla ele alınmakta 
ve bu konuda gereken çalışmalar ve tedbirler 
pl anlamaktadır. 

Ancak, itiraf etmek zıorun dayını ki, bugüne 
kadar ülkemizin en duyarlı kesimi olan gençliği
mizin sorunları ile çok yönlü olarak yeterince ve 
•gereğince iliğilenilememiş, sorun, genellikle sa
dece eğitim, öğretim konusu ve problemi sanıl
mış, uygulamalar buna göre yapılmış ve doia-
yısryle köklü tedbirler alınamamıştır. 

Bugün Bakanlığımız, yukarıda ifade etme
ye çalıştığını çok geniş, yaygın ve gerçekten 
hayatî önemi haiz hizmet alanında ,,ilgili or-
ganlariyle, okul içi ve dışı beden eğitimi ve spor, 
izcilik, boş zamanları değerlendirme, spor ele
manları yetiştirme ve yöneltme, yüksek öğre

nim genç ligine kredi" ve ; yurt hizmetlerini ve 
çabşmalarını düzenleıme ve yürütme ile yüküm
lü bulunmaktadır. Bu hizmetleri, olanaklar el
verdiği oranda, Hükümet Programında, 'Kalkın
ma Plan ve Programlarında öngörülen ilke, 
amaç ve tedbirler doğrultusunda yerine getir
menin çabası içindeyiz. 

Değerli arkadaşlarını, her vesile ile beyan 
ettiğim gibi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumuna bağlı yurtlarda huzur ve güveni 
bozucu hiçbir olaya ve davranışa imkân A-erilme-
meye çalışılacak; hangi yönden olursa olsun, bu
na yeltenenler Devleti karşısmda bulacaklardır. 
Gerçekten, bundan önceki dönemlerde bu yurt
larımızın bazılarında üzücü olaylar cereyen et
miştir. Bu konuda, her türlü politikanın ve çı
karla nn dışında ve üstünde, Anayasa çerçevesi 
ve Ataitürk İlkeleri doğrultusunda tarafsız ve 
gerçekçi bir tutumla hareket edildiğini ve edi
leceğini belirtmek ve bilgilerinize sunmak iste
rim. 

Şüphesiz gençliğimizin sorunları sadece bun
lar değildir. 

Ülkemizin ekonomik, sosyal, İdili türel, politik 
ve güvenlik gibi anaS'istem'leriyle büyük ölçüde 
ilişkiler içinde bulunan gençliğimizin ihtiyaçları 
ve sorunları, daha alt düzeyde, sektör el hizmet 
alanları itibariyle eğitim,, öğretim, sağlık, istih
dam, beslenme, çalışma, rehberlik ve danışma, 
eğlenme, dinlenme, boş zamanları değerlendir
me, beden eğitimi, spor, kredi, yurt, burs örgüt
lenme gilbi konularla ilgili bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, öğrenim kredisi soru
nu ; 1974 yılında başvuran 16 875 öğrenciden, 
muhtaç ve başarılı oldukları saptanan 16 825İne 
kredi verilmek suretiyle hallediLmişti. 

Geçen yıla kadar, yılda ortalama olarak 2 3ö0 
kişiye kredi verilebilirken, 1973'te ilk defa baş
vuran 11 744 öğrenciden muhtaç ve başarılı 
11 645'ne kredi verilebilmiş; bu yıl ise, Kuru
mun kuruluşundan bu yana ilk defa 16 825 gibi 
en yüksek sayıdaki öğrenciye kredi tahsis edil
miştir. Bu konudaki diğer bir amacımız, aylık 
kredi miktarının arttırılımasıdır. Bunu da sağ
layabileceğimiz inancında ve kanısındayım. 

(Sporun kitleye yaygınlaştırılması ve isteni
len düzeye ulaştırılması için, harcanan çabalar
la, alınan sonuçların bugün yeterli görülmesi ola
naksızdır. Çünkü sporda başarı elde eden ülke-
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lerde, ,sporcu kaynağım, büyük ölçüde her de
receli okullar meydana getirmektedir. 

Bizde ise, bu ayrı yöndeki çalışmalar son 
birkaç yıldır memnuniyet verici hızda ve -nite
likte gelişmektedir. Okul içi faaliyetlerde ge
çen dönemde 1 milyon 200 bin öğrencimiz yarış
malara katılmıştır. Şüphesiz, bu rakam da yeit-er-
li değildir. 

Aslında, sporda hamlenin, başarılı ve verimli 
•olmanın, eğitici, saha, tesis, malzeme, malî kay
nak ve en uygun organizasyon gibi temel un
surlarla çok sıkı şekilde ilişkili bulunduğu ger
çeği kabul ve teslim edilecektir. 

Bu konuda, sporda mücadele ettiğimiz ülke
lerden bazı örnekler vermek isterim. 

Bu rakamlar, Avrupa Konseyince çıkarılan 
bültenlerden alınmıştır: 

İtalya : 
Nüfusu : 54 683 000 (1972 sayımına .göre). 

11 000 beden eğitimi öğretmeni, 70 000 diğer 
görevli (antrenör, manitör, lider) hizmetlilere 
birlikte yaklaşık olarak 100 000 görevli bulun
maktadır. 

İsveç : 
Nüfusu : 8 143 242 ('1072 sayımına göre) fe

derasyonlara kayıtlı sporcu sayısı 2,5 milyon, 
(diğerleri ile birlikte 4,5 milyondur. Bu rakam 
•nüfusun % 57'sidir. 

Ayrıca, 120'si yüksek okul ve üniversiteler
de profesör ve araştırmacı olmak üzere 4 000 
beden eğitimi öğretmeni bulunmaktadır. Bun
ların dışında antrenör, monitör olarak 40 000 
maaşlı görevli ve 250 000 fahri hizmet yapan 
teknik eleman vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Yunanistan'da, Batı 
Almanya'da, Danimarka'da, İsviçre'de, Avustur
ya'da, Lüksenbur.g'da bu yüksek oranlı çalıştı
rıcı ve sporcu sayısı mevcut iken, Türkiye'de 
yaklaşık olarak 40 milyon nüfusumuza karşılık, 
okul mezunu antrenör, monitör hemen hemen hiç 
yoktur. Tüm mezun 1 400 civarında olmak üzere 
1 076 .görevli beden eğitimi öğretmeni bulun-
(maktadır. 39 yılda yetiştirilen beden eğitimi 
öğretmeni sayısı 1 405'tir. 39 yılda 1 405 beden 
eğitimi öğretmeni yetiştirmişiz. Halbuki 6 mil
yon nüfuslu İsviçre'de 20 bin beden eğitimi öğ-
ıretmeni, antrenör, .monitör ve görevli vardır. 
Onların 20 binine mukabil (Nüfusu 6 milyon, bi
zim 1/6 m izden aşa.ğı) bizde antrenör ve moni
törlerle beraber (o da tabsdlsiz) 2 500 kişi. 
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I Muhterem arkadaşlar, Bakanlık Bütçemiz 100 
milyon, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Büt
çesi 350 milyon lira olmak üzere toplam 450 mil
yon bütçe ile bu bütçenin içerisinde cari gider
ler ve bütün sarfiyat da dahi olmak üzere Türki
ye'de spor işlerini yönetmeye uğraşıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 1974 yılında -yapıla
cak bazı çalışmalarımızla ilgili olarak sizlere 
kısaca bilgi vermek isterim. 

İzcilik, ülkeımizde gelişen faaliyetlerden biri 
olup, 46 000 olan izci sayısı plana uygun ola
rak bu yıl sonunda 57 OOO'e ulaştırılacaktır. Bu 
yıl 50 yerde 155 eğitimci liderin yönetiminde 
2 780 adayın katılacağı İzci Lideri Kursları, ay-

I rica 87 yerde 11 432 yavrukurt ve izciyi kap
sayan kamplar açılacaktır. 

Öte yandan yaz aylarında 12 adet Gençlik 
Kampına 12 500 öğrencimiz katılacaktır. 

Ayrıca, çevre ve toplum kalkınmasına yar-
I dımcı olmak üzere ormanda ve tarlada gençle

rimize boş zamanlarını değerlendirme çalışma-
I lan yaptırılacak; ilk defa bu yıl gençlik tarımı 
I kamplarının açılmasına çalışılacaktır. 
I Yine bu yıl ilk defa deneme mahiyetinde 
I izciliğin kırsal alanlarda yaygınlaştırılması için 

gerekli önçalışmala.ra girilecek; tarım izciliği 
geliştirilecektir. Kampların büyük kısmının Do
ğu Anadolu'da açılması için gerekli tedbirler 

I alınmaktadır. Preslenme ve boş zamanları de
ğerlendirme konularına ağırlık verilmek sure
tiyle, 1974'te toplam olarak 32 500 gencin kamp 
çalışmalarınla katılmaları sağlanmış olacaktır. 

I Saygıdeğer arkadaşlarım, biz 40 milyona 
1 yakın nüfusda 32 bin 500 genç ve izciyi kampa 

alırsak bir rekor oluyor. Fransa'da geçen yıl 
14 milyon gen^ kampa alınmıştır. Fransa gibi 
ferdin yaşama şartları daha elverişli, tatilinde 
fertler kendi istirahatleri ve zevkleri için daha 
çok pana harcayabilecekleri bir ülkede 14 mil-

I yon genç kampa almıyor, ben, beslenme zorun
luluğu içerisinde bulunan Türk gencinin 32 
(binini kaampa götürebileceğim diye Bakan olarak 
huzurunuzda rakam veriyorum. Duramuanuzun 
ne merkezde olduğunu takdirlerinize sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ata sporlarımızdan 
olan güreş binicilik ve atıcılık gibi spor dalları
na önem verilecektir. Güreşte eski günlere ulaş
ma yolunda sistemli ve bilinçli çabşmaya giril-

I mistir. Ancak, 3 ay sonra İsanbul'da yapıla-
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çak Dünya Güneş Şampiyonasında büyük za
ferler elde etmenin de bir hayalden ibaret ola
cağını samimî olarak ifade etmek isterim. 

Türkiye'de spor denince 'akla futbol gelmek
tedir. Kamuoyunu oluşturucu bütün ilgili ku
rum ve kuruluşlar bu çok yanlış ve olumsuz ya
nılgının düzeltilinesine yardımcı olmalıdırlar. 

Bizlerle tesMerimizden bilgi arz etmek isti
yorum; Türkiye'de mevcut spor tesislerinin hiz
met verimliliği, bu tesislerden yararlanma ya
pılan değerlendirmelere göre yaklaşık olarak 
% 17 Mir. Bu acı gerçek karşısında % 83 atıl 
'kapasitenin taşıdığı önem bunun harekete ge
çirilmesinin gerektirdiği işletme personeli, tek
nik personel, spor .malzemesi ve işletime gider
lerinin finansmanı gibi konular sporumuzun çö
züm bekleyen temel sorunlarındandır. 

Bayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım, Tür
kiye'de, gençlerimizin, «iyi .insan iyi vatandaş» 
olarak yetiştirilmeleri için yapılan ve yapılacak 
olan harcamaların önemli, verimli ve isabetli 
bir yatırım olduğundan şüphe edilmemelidir. 
Ancak, bu olumlu duygu ve düşüncelerin, uy-
ıgulamıalarda kendini göstermesi; davranırlarla 
gerçekleştirilmesi lâzımdır. 

ıBu nedenle ve bu açıdan, gençlik ve sporun 
somunlarının hızla çözümlenmesi de, Bakanlığı
mızla birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı giençliğe 
hizmet götüren ,diğer 'bakanlıklar, yüksek öğre
nim kurumlan, diğer kuruluşlar ve özel sek
törler ile .ailelere de çok büyük görev ve sorum
luluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların pay
laşılmasında, kuruluşlar arası koordinasyonun 
ve işbirliğinin önemi ve gereği ise ortadadır. 

Bu yönelen, bütün kurum ve kuruluşların, ör
tük konum/uz olan gençlikle ilgili sorunların çö-
zümleııaııcfsinde ve ihtiyaçların karşılanmasında 
bu alandaki hizmete katkılarını arttıracaklarına 
inanıyoruz. 

Bu cümleden olarak Bakanlığımızca, Millî 
Eğilim Bakanlığı, yüksek öğrenim kuruluşları 
ve diğer kurumlarla birlikte planlanan ve yü
rütülen yüksek öğrenim gençliğinin sorun
lar mın araştırılması çalışma'larma başlandığını; 
IbHinttiği.m kuruluşların koordinasyon ve işfbir-
liği ile ilgili katkılarını çok olumlu, sevindirici 
ve memnuniyet verici yönde geliştiğini özel
likle bilgilerinize sunmak isterim. 
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Bayın Başkan, sayın üyeler, Müsaadenizle 
gene çok kısa olarak kıymetli arkadaşlarımın 
uyarı ve önerilerinin bir kaçına değinmek isti
yorum ; 

Adalet Partisi Grupu adına konuşan Bayın 
Beliğ Beler, benim eski konuşmalarımdan örnek 
vererek; «3(530 sayılı Kanun değiştirilecek mi
dir? Bu fikrinizi hâlâ muhafaza ediyor mu
sunuz?» dediler. 

(Evet arkadaşlarım, 19-38 yılında çıkarılan, 
o dönem için dünyanın en ileri kanunlarından 
birisi olan 353*0 sayılı Kanun halen günün ko
şullarına, Türkiye'nin bugünkü ortamına uy
mamaktadır ve mutlaka bu dönem değiştirile
cektir. 

Takdir buyurursunuz ki, göreve başlayalı he
nüz 3 ay oldu. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu 
malî yıl içerisinde mutlaka kanunlaşmasına ça
lışacağız. Bayın üyelerimizin bulunduğu Senalto-
ya, Millet Meclisine getireceğiz. Arkadaşları
mızın da desteği ile bu yıl içerisinde çıkarma
ya çalışacağız. 

Gene Sayın Beliğ Beler'in temas buyurduğu, 
Teşkilât Kanunumuzu hazırlamış bulunmaktayız. 
Bu kanun tasarısı içinde, bahsettikleri' (ki, hü
kümlerini tek tek saydılar) değerli ve hakikaten 
daha önce biz Teşkilât Kanunumuzu hazırlar
ken de kendilerinin bu tasarıdan istifade etmiş
tik, orada saydıkları birçok hususlar yer alacak
tır. 

Türkiye Spor Genel Müdürlüğü kanun tasa
rısını oyaladığımızdan bahsettiler. Affınıza sığı
narak söyleyeyim, göreve başlayalı üç ay olmuş 
bir Hükümetten ve hatta görüş açısı değişik olan 
bir hükümetten; aynı partinin değişik bir bakanı 
değil, tamamen Türkiye'de bir iktidar değişmiş, 
meselelere ayrı açıdan bakan bir hükümet iş ba
şına gelmiş, bu hükümetten «Üç ay içerisinde bu 
kanun tasarısını niye sevk etmediniz?» diye sora
cağını zannetmiyorum arkadaşımın. Ben kendi 
tnmsilcim vasıtasiyle komisyonda Teşkilât Kanu
nunda bu konuyu gözönüne alacağız ve değişti
receğiz, onun beklenmesi diye beyanda bulun
mam, oyalamak değildir, bir gerçeğin ifadesidir. 

Spor - Loto kanun teklifine gelince: Keza Hü
kümet olarak bu konu üzerinde durmaktayız. Ko
misyonda Sayın Beliğ Beler'in Spor - Loto hak
kındaki bir müddet 'beklesin, Hükümet teklifi 
geldikten sonra birlikte görüşülsün, şeklinde be-
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yanda dolaylı olarak bulunmuştum. Biz, Hükü
met olarak, bu kanun teklifini götürmek kararın
da değiliz, O zaman Bakan olduğumdan sonra 
ilk toplantıda bu boyanda bulunmuştum, arka
daşım hatırlarlar. Bilâhara toplantılar yapıla
madı, çoğunluk bulunamadı, ondan geriye kai
ldi. Eğer toplantı yapılabilseydi, Sayın Beliğ Be
lerin kanun teklifinin görüşülmesinde bir mah
zur olmadığını temsilcim beyan edecekti. 

Sayın Beler, spor akademileri açılması hak
kında öneride 'bulundular. Yerinde bir görüştür. 
Spor akademilerinin açılması ite in kanun teklifi
miz, hazırlığımız, çalışmalarımız tasarı halini al
mak üzeredir. Bütün bakanların mütalâasına su
nulmuştur ve hatta YÖK'te tetkik edilmektedir. 
Bakanlar Kurulunda kabul edildiği takdirde ta
sarı olarak çok kısa zamanda Meclise sunulacak
tır. 

Gene benim sözlerimden naklen Sayın Beler, 
benim hâlâ tesis ve malzeme durumumuzun acık
lı olduğu, öğretici kadrolarımızın yetersiz olduğu 
fikrinde olup olmadığımı sormuşlardı. Evet, hâlâ 
diyorum ki, tesis ve malzemelerimiz yetersizdir. 
Eğitiim kadromuz yok denecek kadar azdır. Bu
nu ifade etmek, gerçekleri söylemek yetmiyor. 
Bunun çarelerini aramak lâzım. Sayın arkada
şım ve muhterem Senato müsaade buyurursa bir 
sene zarfında bunlar için alınacak tedbirlere dair 
kanun tasarılarını, yönetmelikleri, tüzükleri ta
mamlayıp huzurunuza öyle geleceğim. 

Yalnız, bir noktayı burada acıklı bir şekilde 
tekrar işaret edeyim; mevcut tesislerimizden de 
yararlanma oranımız % 17'dir. Tesis yapmı
şız okullarımız kendi talebesine, biz Gençlik ve 
Spor Bakanlığı olarak, Türk gençliğine salonla
rımızı kapamışız. Sabah 9,00 M an gece 11,00'e ka
dar olan zam in zarfında, zamanın % 17'sinde 
ancak biz salonları açabiliyoruz. Bunu, sadece 
tesis yokluğuna değil, Türkiye'deki sporun geri-
lemesiudeki sebebin tesislerimizi yerli yerinde ve 
yeterince laıllanmayışınııaclan olduğunu da belirt
mek için arz ediyorum. 

«Bütçelerdeki ödenek oranları yetersizdir» 
dediler. Aynen iştirak ediyorum. Geniş kitlelerin 
spor yapmamaları konusuna değinmiş bulun
dum. Biraz evvelki yazılı konuşmamda bunları 
belirttiğim için tekrar etmeyeceğim burada, 

Semt sahalarının çoğaltılması lâzım geldiği 
fikrine iştirak ederim, öteden beri sayın arka-
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I daşımızla aynı görüşteyiz. Ben Bakan olmadan 
taşıdığım fikirleri, Bakan olduktan sonra da mu-
hufaza eden ve bunu tahakkuk ettirmeye çalışa
cak karakterde bir insanım. Arkadaşım da ta
nırlar. Eğer yanlışım varsa, o başka. Bir fikir
den insan dönmez diye bir şey yok. Yanlışmıı 

i düzeltmiş olursam, huzurunuzda ifade ederim, 
ama doğru olan fikirlerimi tahakkuk ettirmek 
için elbette çalışacağım; arkadaşım ve sizlerin de 
desteğini alarak. 

Diğer tenkit ve önerilerine iştirak ediyorum. 
Bunların bir kısmının, meselâ Spor Şûrasının 
toplanması gerektiği hakkındaki görüşü, ben bel
ki yazılı konuşmamda bir iki sahife atladım, bel
ki bu hususu ifade etmedim; Spor Şûrasını bu 
yıl içinde toplayacağız, onu da arz ederim. Yok
sa konuşmamda vardı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konu
şan Sayın Niyazi Ünsal'ın değindiği hususların 
bir kaçına arzı cevap edeceğim. 

Gerçekçi bir çözüm yolu ıgetîren bir plana, bir 
programa hakikaten sahip değiliz, ama deminki 
konuşmamda da belirttiğim gibi, huzurunuza kı-

ı sa zamanda bir planla bilimsel araştırmaya da
yanan bir planla bir programla çıkacağım. 

Kuruluş yasamız yoktur. Bunu buyurdukları 
gibi program döneminde değil, bütçe yılı içeri
sinde tahakkuk ettireceğiz. 

t Muhterem Niyazi Unsal arkadaşımın değindi
ği sportif faaliyetlerde konunun ana hedeflerinin 

i nereden nereye geleceğini bir anaplan geliştirile-
' rek düzenlenmesi fikrine aynen iştirak ederim. 
, Benden evvel görev almış kıymetli arkadaşları-
\ mm döneminde bunlar için çalışılmış, ama ye-
j tiştirilememiş olduğunu görüyorum. Hakikaten 

şu anda Bakanlığımda, kuruluş kanunu olmayan, 
» bir planı, programı olmayan bakanlıkların ço-
> ğunda olduğu gibi keyfî idare yapılabilir. Huzu

runuzda açıklıyorum: Benim canım ne isterse 
hemen hemen suca kaçmamak şartiyle onu yapa
rım, (ki, bizim bilhasa planlı dönem dediğimiz 

[ kalkınma döneminde bunun mutlaka önüne geçil
melidir) spor müsabakalarının istediğimi yaptı-

j rırım, istediğimi yaptırmam, istediğim kafileyi 
hazırlarım, istediğim insanı federasyon başkanı 

I yaparım, çalışan bir insanı da istediğim zaman 
kenara atarım... Bunlar biraz keyfilik ifade eder. 

j Daha evvelki yıllarda ben bunu ifade ettiğim za-
j man bazı arkadaşlarım kızmışlardı, bizde keyfi-
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lik yok diye. Ren itiraf ediyorum, benim döne
mimde de keyfî hareket etmek olanaklarına sahi
bim. Çünkü, bir kuruluş kanunum, çünkü, bir 
planım, programım yok. 

Sayın Niyazi Unsal, gençlerin yanlış yönlere 
saptırıldığından bahsettiler. Buna Sayın İsken
der Cenap Ege arkadaşım de temas 'buyurdular. 
Hakikaten eğer gençlere yetişkinler birtakım 
yanlış hedefler vermeseler, herhalde gençler ken
diliklerinden bu yanlış hedeflere doğru gitmez
ler, ama maalesef gerek bizde, gerek dünyanın 
birçok ülkelerinde zinde kuvvet olan gençler da
ha fikirleri tanı oluşmadan bazı düşüncelerim, 
bazı planlı hareket eden kimselerin etkisi altında 
kalıyor ve onlar bu gençlik kesimine el atıyor
lar. Bizde de faaliyetlerini lıergün hemen hemen 
duyduğumuz birtakım hareketler yapılmaktadır. 
Elimizden geldiğince gençlik sorunlarını çözüm
leyecek, bunlar için Hükümet olarak tedbirler 
alarak bu zararlı faaliyetleri yaygınlaştırmadan 
yok etmeye çalışıyoruz. 

Bu konuda gerek grup adına, gerekse şahıs
ları adına konuşan muhterem arkadaşlarımın 
şahsıma gösterdikleri itimada lâyık olacağımı 
zannediyorum. Bu kanaatteyim. Onun için de he
pinize ayrı ayrı teşekkür edorim. 

Bir noktada çok haklı bulurum; Gençlik ve 
Spor Bakanlığı yalnız okul gençleriyle ilgileni
yor... Doğru /büz söz, ama memleketimizin bütçe 
olanakları bugüne kadar herhalde buna mü.saa-
de etmiş. Bundan sonra gelecek yıl huzurunuza 
daha büyük rakamlarla çıktığım zaman temenni 
ederim ki, istediğim miktarları veresiniz. Aksi 
takdirde ben de şehir içindeki, okuldaki gençler
le ancak ilgilenmek zorunda kalacağım. Nüfusu 
50 bini aşkın ilçelerimizde dahi spor salonları, 
spor tesisleri henüz yapılmamışken, imrendiğimiz 
bazı uygar, ileri ülkelerdeki köylerde spor tesis
leri yapılmış olmasını, Türkiye'de kuvveden fiile 
'•çıkaracak durumda olmamanın üzüntüsü içeri
sindeyim. 

Yine Sayın Ünsal'm, «Birçok yurtlarda gö
revlerinin ne olduğu bilinmeyen kimselerin yat
tıkları söylentileri var» sözüne iştirak ediyorum. 
Hakikaten yurtlarımızda yeteri kadar kontrol ya
pılamamaktadır. Bu da yurtların bünyesinde 
mevcut bir husus. 

Arkadaşlarım, huzurunuza, millet huzuruna 
Kredi ve Yurtlar Kurumunun sorumlusu ola

rak çıkıyorum, ama kanunen sorumlu .değilim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkmış bir 
kanuna göre kredi ve yurtlar tamamen özerktir. 
Genel Müdürünü yönetim 'kurulunun imhası üze
rine atama yetkim vardır, bir de müfettiş gönde
rip tetkik ettirme yetkim vardır. Suç bulursam 
mahkemeye veririm. Başka?.. Başka hiçbir şey 
yapamam, ama sizlerin lütûflarıyle ben de görev 
olarak bütçemize para koyarız, para veririz, 
buradan kredi veririz, yurt yapılması için yar
dım ederiz. Sorumlusu biz oluruz; çıkacak olay-

Jarın kamuoyu karşısında sorumlusu biz oluruz, 
kınamanı büz oluruz; öte taraftan kanun, Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Yönetim ıKurulu Genel Mü
dürü inha ederse, sen de tayin edersin diyor. 
Başka bir şey yapamam. 

Yurtta kaç kişi yatıyor, yurt müdürü doğru 
dürüst bilmiyor. Devamlı kadrosunu doğru dü
rüst bilmiyor. Başka bir yurttan, bir yurda 200 
kişi gitmiş, haberi yok. O gece için kaç kişi yatı
yor, bilmiyor. Salonu olan bir yurtta beden eği
timini kim çalıştırıyor, ne gibi sporlar yapılıyor, 
bunu yurt müdürü bilmiyor. Çalıştıran adam 
yurtta memur mudur, değil midir, onu bilmiyor 
ve yurttan dolayı muhterem arkadaşlarım beni 
tenkit ediyorlar. Haklılar elbette. Hükümetten 
bir sorumlu bulacaklar, benim o sorumlu. Fakat 
mevcut kanuna göre, bugünkü haliyle kaldığı 
müddetçe kişisel gayretlerimizle Devletin temşi-
yet tasarrufu, yani hâkimiyet prensibi dolayısiy-
le bir kontrol yapabiliriz, bazı düzeltmeler yapa
biliriz, ama doğrudan doğruya bunları düzelte
cek bir vaziyete gelemeyiz. Zannediyorum ki, 
özerkliğine dokunmamak şartiyle .(•çünkü, üze
rinde titrediğimiz bir konu. Hükümetlerin yanlış 
düşünceye saptıkları zaman bazı müesseseler lirle
rinde tahribe, keyfi idareye meydan verilmemesi 
özerk müesseseleri doğurmuştur. Bu kurum da 
özerktir) bunun özerkliğine dokunmamak şar
tiyle, biraz evvel arz ettiğim beğenilmeyen hu-

| huslarm devam etmemesi için gerekli kanun cle-
] ğ iş iki iğini hazırlayıp huzurunuza sevk edeceğim. 

Bugüne kadar geç kaldın demeyiniz, çünkü ha
kikaten özerkliğe dokunmamak ve sizlerim kabul 
edobüeceği bir kanun hazırlamak biraz güç. Çok 
dikkatli olmak ,çök iyi tetkik etımek, iyi hazırlan
mak lâzım. Biraz murakabeyi artırabilmek için 
bir kanun teklifi arz edeceğim. Arkadaşımın bu 
uyarısına da teşekkür ederim, görüşlerine iştirak 
ederim. 
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Sayın İskender Cenap Ege arkadaşım Adalet 
Partisi Grupu adına görüşlerimi arz ederken ve 
bildirirken, gençlerin yetiştirilmesinde, eğitilme
lerinde çok dikkatli olmalıyız anaıfikri etrafında 
yaptığı değerli konuşmasından istifade ettim. Ça
lışmalarımızda aynı görüşle, aynı prensiplerle 
hareket edeceğimize emin olsunlar. Hakikaten 
gençler arasına politika giraıez diye bir şey söy
lemiyorum balkınız; gençler arasına politika gi
rer. Bu memleketin insanlarıdır, lise mezunudur, 
19 yaşmı bitirmiştir politikayla uğraşabilir, ama 
ben sokmam. Buna benim hakkım yok, Bakanlı
ğınım hakkı yok. Ben çalışmalarımda politikayı 
sokmadan sağdan, soldan gelecek Anayasa dışın
daki telkinlere mâni olarak gençlerin birbirlerine 
saygılı, kardeşçe bir hava içerisinde hür fikirli, 
fikirlerini açıkça ifade eden kimseler olarak ye
tiştirilmesinde gayret sarf edeceğim. Bunun dı
şındaki müdahalelere engel olmaya çalışacağım. 
Sayın İskender Cenap Ege arkadaşım bu arada 
(bana güvenini belirttiler, teşekkür ederim. 

Saym Hüseyin öztürk arkadaşımızın, sporcu
ların sosyal haklarının sağlanması hususunda 
gerekli çalışmaların yapılması konusundaki uya
rısına katılırım. Bu, bende Bakan olmadan kişi
sel bir fikir olarak belirtmiş ve Bakanlığımızın ilk 
günlerinde verdiğim beyanatta temas ettiğim bir 
konu. Arkadaşımın görüşlerine aynen iştirak edi
yorum. Bu hususta gerekli çalışmalar yapılacak 
ve tedbirler almamaktır. 

«Vakıflar» diye buyurdular. Ben bilmiyorum, 
vakıf yurt herhalde vardır, ama il özel idarele
rine, belediyelere ve bazı derneklere ait yurtlar 
var bilhassa büyük şehirlerimizde. Sayın Öztürk' 
ün belirttiği giibi, bunların hakikaten murakabe
si kanunen Millî Eğitim Bakanlığına verilmiştir, 
ama bizde teftiş sisteminin, denetleme sisteminin 
eleman yokluğu bakımından güç olduğunu bilir
siniz. Yeterince bunlar denetlenemiyor. Kendile
ri de memnun değil. Birçok yurtların bağlı ol
dukları illerin valileri bu yurtları. Kredi ve 
Yurtlar Kurumunun almasında yarar gördükle
rini bana beyan ettiler. Orada kalan çocuklar 
memnun değil. Çünkü Kredi ve Yurtlar Kuru
muma bağlı yurtta bir talebe 95 liraya kalıyor. 
Bunların içerisinde 250 - 300 liraya kalan var. 
Bir adaletsizlik oluyor, hem onlar kadar rahat 
değiliz, hem daha çok para veriyoruz, bunun 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna alınmasını isteriz 

] şeklinde gençlerde de 'bir eğilim var. Arkadaşı
mızın bu önerisine katılıyorum. Böyle bir çalış
mamız mevcuttur. 

Saym Hilmi Nalbantoğlu'nrun kış sporlarına 
yeterince önem verilmediği fikrine katılmamak el
de değil. Yalnız kış sporlarına mı? Muhterem ar
kadaşlarım, ben size rakam vermeyeceğim, ama 
başka ülkelerdeki spor için ayrılan paraların 
% l'i bizde ayrılırken, Gençlik ve Spor Bakanı 
Muslihittin Yılmaz Mete değil, kim olursa olsun 
bundan daha fazla faaliyeti gösterebileceği kanı
sında değilim. 

Yalnız şu noktada beni tenkit edersiniz size 
hak veririm; o da ileride, simidi değil: «Mevcut 
imkânları nasıl kullandın?» Niçin falan falan yer
lerde tesis yapmadın diyemezsiniz, 'bütçeyi siz çıka
racaksınız, ama «Mevcut imkânları niçin kullanma
dın, niçin Türkiye'de 30 000 kişiyi kamp yaptır
dın?» Halbuki ben tetkik ettirdim. Türkiye^de şu 
anda 15 000 kişiye kapm yaptırılabilir. Gelecek yıl 
bu rakam 50 000'e çıkarılabilir. Bu rakam ilmî 
değildir, ama benim yaptığım araştırmalara göre 
•söylüyorum. İlmî bir hale getireceğim; faikat bu 
yıl için geciktik. Kamp yerini, yiyeceğini, yata
ğını düzenlemek, alacağımız genci hazırlamak, 
ona eğitici kadro vermek !bu yıl için biraa zordur. 
Bu sene için ben ancak 4 000 kişiyi, buna 2 000 
daha ilâve edersek 6 000 kişiyi program dışında 
hazırlayabileceğim, ama gelecek yıl bana sorabi
lirsiniz. 

! Muhterem arkadaşlarım, olanaklarımızı iyi 
İ kullanamamanın, yerinde kullanamamanın, te-
• sislerimizden yerinde yararlanamamanm hesalbı-
| nı vermeye hazırımı, ama arz ettiğim gibi kış 
I sporlarına fazla önem veremiyoruz. Bu bütçe ile 
i ıbu kadar yapabiliyoruz. 

Sayın Başkan, saym senatörler, açıklamala
rına burada son verirken görüş, teklif, temenni ve 
bütün eleştirilerinizden tam anlamıyle yararlana-
camızı tekrar belirtir, Yüce Senatoya saygılarımı 

I sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar).* 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Mete, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde 

başka söz isteyen saym üye yok. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaıbul edil
miştir. 

I Bölümleri okutuyorum. 
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B) GENÇLİK YE SPOR BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Gene! yönetim 9 298 122 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 8 755 978 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Okul içi beden eğitimi ve spor 
faaliyetlerinin geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması 26 895 990 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 İzcilik ve gençlerin boş za
manlarını değerlendirme hiz
metlerimin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi 27 057 376 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Beden eğitimi öğretmeni ve 
spor görevlerimin yetiştirilme
si ve eğitimi 30 480 619 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 Gençlik sorunlarının çözüm
lenmesine ilişkin hizmetler 3 678 980 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 573 370 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Bölümlerin Jünıünü cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin mil
letimiz ve memleketimiz içtin hayırlı ve uğurlu 
olmasını dileriz. 

11. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (31. Meclisi : 1/84; C. 
Senatosu : 1/262) (S. Saym : 351) (1) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1974 yılı bütçesi kanunu tasarısının oyla
masına geçiyoruz. 

Başlığı ile birlikte 1 nci maddeyi okutuyo
rum : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne 1974 malî yılında yapacağı hizmetler 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 356 053 877 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

Bölüm, Lira 

101 Genel yönetim 2 916 812 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 0.08 913 152 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Türk sporunun idamesi ve 
ve geliştirilmesi hizmetleri 241 334 110 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) S. Sayılı basmayazı 2 . 5 . 1974 tarihli 
52 nci Birleşim tutanağına eklidir, 
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Bölüm Lira. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 2 889 803 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza, sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

1 nci maddeyi (A) işaretli cetvelle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hadde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretM cetvelde 
gösterildiği üzere 356 053 877 lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B _ Cetveli 
Gelir 
tür il Lira 

2 Vergi dışı gelirler 52 015 001 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler 304 038 876 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Efcnıe-
ymler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1974 malî yılında elde edilecek gelir 
r:elitlerinden her birinin dayandığı hükümler,, 
b.iRİı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
1 -ilişilme 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu-
yomm. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara, ait formül, bağlı 
'TM işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul 
rdihuiştir. 

Madde 5. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince her çeşit spor, saha ve tesis
leri vücuda getirmek anıncıyle, Beden Terbiyesi 

1 Genel Müdürlüğü Bütçesinin (A) işaretli cetve
linde yer alan projelerin, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünce 3530 sayılı Kanun hüküm
leri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalan
lara ait ödenekleri, Bayındırlık Bakanlığına ay
nı unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu ödeneklerden yılı liçinde sarf edilmeyen kı
sımlar. projenin ikmali için müteakip yıl büt
çesine devredilebilir. 

Bayındırlık Bakanlığı, adı geçen işleri 3530 
sayılı Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul. 
edilmiştir. 

Madde 6. — Aşağıda gösterilen kaynaklar
dan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin ilgili ter-
tibindeki gelir, fazlası ile bunları aşan gelirleri, 
gerektiği takdirde hizalarında gö'sferilen tertip
lere ödenek kaydetmeye ve maddeler arasında. 
yıl içinde aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

I - Futbolda, Müşterek Bahis Gelirleri: III 
Türk Sporunun İdamesi ve Gelişiir'ilnresi Hiz
metleri Programında- yer alan: 

01. Sportif Faaliyetler Ali programının. 1 —• 
0011 Faaliyetine ve 02 — Spor tesislerinin İsle
tilmesi yapım, bakım ve onarımları altprogra-
mınm, 2 — 001 ve 2 — 002 projelerine. 

II - Spor Faaliyetleri gelirleri : Ofifı Hizmet 
Programlarına dağıtılamayan transferler prog
ramında yer alan; 

04. Sosyal transferler altprogrammın. 3 — 
004 faaliyetine; 

Bu ödeneklerden yılı içimle harcanmayan kı
sım ertesi yıla devir ve birinci, fıkra- esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu program, altprogram, faaliyet ve proje
lerden geçen yıllarda, tahakkuk edip de yılı için
de ödenemeyen borçlar, müteakip yıl bütçesi
nin ilgili tertibinden ödenebilir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum.. Kanul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1. Mart 1971 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza yu
muyorum.. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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•Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik ve I 
Spor bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nei m,addeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul 
'edilmiştir. I 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü ayrıca açık oylarınıza sunuyoruz. 
Küreler sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle 
sayım üyelerin oylarını kullanılmaları olanağı sağ- I 
lanacaktır. I 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi
nin Milletimiz ve memlelketimiz için uğurlu ve I 
hayırlı olmasını dileriz. 

Değerli arkadaşlarım; Orman Genel Mü
dürlüğü Bütçesi açık oylarınıza sunulmtuştu. I 
Kürelerin dolaştırılması sırasında salonda hazır 
bulunmayan üyelerimiz varsa oylarını kullan
malarım rica ediyorum. I 

Oyunu kullanım ayan sayın üye var m i l . Yok. 
Oy kullanıma işlemi tamamlanmıştır. 

C) TURİZM VE TANİTMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sıra Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Bütçesinin görüşülmesine gelmiştir. 

Turizm, ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi hak
kında söz alan arkadaşlarınım ad ve soyadla
rını da okuyorum : 

Sayın İskender Cenap Ege, Sayın Hüseyin 
Öztürk, Sayın Reşat Oğuz, Sayın Hüsnü Dikeç- I 
ligil. I 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumlhurbaş-
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkanım, beni de kay
dediniz. 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Feyzi Halıcı'nm... 

Sayın Feyzi Halıcı'nın şu anda salomda bu
lunmadığı anllaşılıyor. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Kâmiıl Ka-
ravelioğlu, buyurunuz. 

M. B. GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELİ-
OĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın se
natörler ; 

Turizm Bakanlığı Bütçesi üzerinde Grupum 
adına görüşlerimizi arz edeceğim;; satır başlarıy-
le v>e kı'sa kısa... 

Hepimizin gördüğü gibi, turizm konusunda 
bir kalkınma potansiyeli belirmiştir. Bu artık, | 
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belki enen bir umut olmaktan çıkmış, bu imkân 
başlamıştır. Tıpkı 1964'deki işçi dövizleri gibi, 
tıpkı 1960'da İspanya'nın turizm potansiyelinin 
belirdiği gibi, 1960'da İtalya'nın turizm potansi
yelinin belirdiği gibi, 19741de de Türkiye'de de
ğerlendirilen potansiyelin elle tutulur neticeleri 
alınmağa başlanmıştır. 

Ben görüşmemi Üçüncü Beş Yıllık Plan, icra 
planı ve yıllık program, açısından tetkike has
redeceğim. 

Antik, turizm kalkınmamızın yeni bir daya
nağı haline gelmiştir. Türkiye için yeni bir kal
kınma üssü haline gelmiştir. Bu önemle bu göz
le görmek lâzım. 

Turizm ayrıca Türkiye için bir istihdam ya
ratma sahasıdır. Kıymetli arkadaşlarımın hepsi 
bilirler ki; turizme en ucuz istihdam; gözüyle 
bakılır. Meselâ daha evvel yapılmış olan bir 
araştırmada sanayi sahasında bir kişiye istih
dam yaratabilmek için 50 bin liralık yatırıma 
ihtiyaç varsa, turizmde bunun 10 bin lira sevi
yesinde olduğu tespit ediln;iş ve bütün turizm 
dokümanları bunu böyle tespit ederler; en ucuz 
istihdam yaratma sahası. Türkiye gibi 1974 Pla
nında 1 540 000 işsizin; istihdam dışı insanın 
tespit edildiği bir memlekette bunun ne derece 
önemli olduğunu dikkatinize sunuyorum,. 

Ayrıca, bu sene turizmde 78 milyon liralık 
'bir pozitif ne't gelir vardır. Bu, Üçüncü Beş Yıl
lık Plana göre 1977 senesinde beklenen bir so
nuçtur. 1977 senesinde beklenen sonuç 1973 se
nesinde tahassül etmiştir. Bunun değerini bil
mek lâzım. 

Bu vesileyle geçenlerde neşredilen konsorsi
yum raporunu dikkatlerinize sunmak istiyorum; 
tekrar hatırlatmak istiyorum. O raporda.; «Tür
kiye ağır yatırımlar yapmak zorundadır, istih
dam sahası yaratmak zorundadır.» derken, Tür
kiye döviz kaynaklarını vaktinden evvel tahrik 
ederek ilerideki büyük döviz ihtiyaçlarına, zo
runluluklarına şimdiden olanak hazırlamak için 
turizm sektörünü de harekete getirmek zorunda 
olduğunu kaydetmişti. Bu vesile ile tekrar ha
tırlatıyorum : 19712 senesinde bütün dünyada 
198 milyon kişi turizm alanına katılmış, turist 
grafiklerine girmiş ve bu insanlar 24 milyar 
idolar harcamışlardır. Turizm dünyanın yeni bir 
hareketi, yeni bir ekonomik tabanı olmuştur. 

Maalesef henüz Türkiye bu imkândan payı
nı alamamıştır; ama payını alabilecek imkân 
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doğmuştur. Yine plan ve. programların tespit 
eniğinin üzerinde bir turizm rakaaıııyle karşı
laşılmış ve olumlu bir netice sağlanmıştır. Bu 
olumlu neticenin sebebini 1974 programı şöyle 
tespit etmiştir : «Uluslararası para değerindeki 
değişmeler re İm değişnıclcriaı turizme yerdiği 
hareket,..» 

Öyle görülüyor ki; dış para, değerlerinin bi
zini paramıza nazaran değer kayb etince 'si ve iç 
paramızın satmalına gücünün turistler için son 
'derece cazip bale gelmesi turizmi Türkiye'ye 
d o «im yönelten cazibe! erdemi biridir. Başlıca- ca
zibe fleşildir; ama bu bir cazibedir. Burada maa
lesef olumsuz bir faktör var. Dış turizm aceutc-
leıi. servisleri, otoriteleri Türkiye'yi «henüz tu-
riamo hazır değil? diye nitelerken, batta, bizim 
re mu kaynaklarımız da; «lıenüz biz turizme, ha
zır değiliz» derken, turizme hazırlaunijak için 
vakit azalırken; durumu, turizm Türkiye'nin ka
ya am a d aranmıştır seklinde değerlendirebiliriz. 

Şimdi, hepinizin bildiği gibi bugünkü turiz
min karakteri kitle turizmidir. Bu turizm gruplar 
İmlinde, organize turlar İmlinde meydana çık
maktadır. Uçakla, seyahat edilmektedir. Bu, tari
feli rrya elıaritcr uçak seklinde oluyor re müsta
kil. ferdî turiznıo nazaran ucuz, kolay ve za
man. tasarrufuna da imkan veren bir şekilde ge-
11 em ektedir. 

Doğu .Avrupa'ya doğru ve Akdeniz'in Doğu
suna doğru yayılan turizm hareketi bize doğru 
grbnektedir; süratle bize doğru gelmektedir. 
Komşularımız bu bize gelişten, bu akından na
sibini almaktadır. Çünkü, imkânları var, hazır
la1'. Biz buna yeter derecede hazır değiliz. 

Bilhassa şu noktaya, gelmek istiyorum : Ra
por; arda da kaydedilmiştir, Turizm Bakanlığı 
yetkilileri çok iyi bilirler ki, konaklama kapa
rdı emiz henüz yetersizdir. Bunun delillerini ver
mek ihtiyacını duymuyorum, sadece birkaç ııok-
t-'-ıya. işaret edeceğim. 

Bugünkü turizm, büyük tesisler istiyor. Bü
yük tesisler büyük sermaye isliyor. Artık, kisi-
Kİ sermayeler yetmiyor. Büyük kapasite hazır
lamak, büyük teşebbüsleri gerektiriyor. Yani, 
Devletin yardımını. Devletin önderliğini. Dev
letin desteğini istiyor. Her alanda istiyor., her 
unsurunda istiyor, ama bilhassa pazarlamada 
mutlak olarak Devletin desteğine ihtiyacı var; 
TVvle'iu turizme ihtivan olduğu edbi, Derlet. 
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başta işaret ettiğim başlıca unsurlar dolayısıyle 
döviz kazanma, istihdam yaratma, kalkınmada 
önemli bir pozitif unsur yaratma bakımından tu
rizme son derece muhtaç bir hale gelmiş, hem 
de maliyeti ucuz bir kalkınma sahası bulmuş. 

Sayın senatörler. Üçüncü Beş Yıllık Planın 
rakamları, teklifleri bugün maalesef geride kal
mış. Bir vesileyle tarım meselesini inceleri:en 
de arz etmiştim, turizm sektöründe de planı es
kimiş telâkki edebiliriz. Belki aşılmış diye de
ğerlendirmek, aşılmış diye nitelemek daha doğ
rudur. Plan hedefleri aşılmıştır, planın hedef
leri yerine gelmediği halde, bu hedefler maksa
da yetişemez, kifayet etmez hale gelmiştir. Şöy
le ki, 1971 fiyatlarıyla Üçüncü Beş Yıllık Plan. 
4.5 milyarlık bir yatırım planlamış turizm sek
törü için. Bu 4,5 milyarın 9f 33'ünü, yani U1 

milyar lirasını Devlet yatırımı olarak öngör
müş, altyapı tesisleri için öngörmüş. r/c 66'sını 
da tesis, konaklama yatırımları için ayırmış. 

Şimdi, plan yürürlüğe giıeiiden beri 1972. 
1973. bu seneyi de sayarak. 1974 seneleri için 
ayrılan ödenekler yetersiz. Ayrılan ödenekle! 
altyapı olarak yetersiz, turizm sektöründe ko
naklama. tesisleri yaratmak için yetersiz. Şöyle 
bir delil buldum. Maliye raporunda di r i.i. 
teşrik belgesi alan konaklama, tesisleri proje 
tutarı 533 milyon lira. Bunun hepsi konaklama
ya dönuşse bile yetersiz. Dönüşüp dönüşmeye
ceği belli değil. Bunları bir noktaya gelmek- için 
tespit ediyorum. 

Şimdi, 3 milyar 197.1 fiyatiariyle 1 milyarı 
nııı yatırılmış olduğunu kabul etsek, önümüz
deki dört sene için 2 milyar lira var; 1971 fi
yatlarıyle eari fiyatlarla en az rr ]5. A- ilO'yi 
rahatça kabul edebiliri?' 3 milyar lira eder. 
3 milyarı üç senede yatırmalısınız: aşılmış ol mı. 
yetersizliği anlaşılmış olan turizm tesislerini ta
hakkuk ettirebilmek için. ayağa kaldırabilmek 
için. Senede 1 milyar1 dr -m. t umu yapmab zorun
dasınız; altyapı yatuımAm hariç, hü+erdru ny-
rılabilenlcr hariç. Semde 1 milyarı turizm s~A 
törüne yatırtmak zorundasınız, sayın turizmn-
ier. Bunu hangi imkânlarla yapacak-emiz. han
gi teşvikle yapacaksınız, hangi organizasyona! 
yapacaksınız? Fakat, bunu yapmanız lâzım. Bu
günkü 78 milyon doların kat kni aşılmasını İs-
iiror-.avm. kaiha'vavnk r r e m ^ ^ m rtA-cemum, 
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kalkınma için turizmi bir üs olarak telâkki edi
yorsanız, turizmde bir istihdam imkânı görü
yorsanız (Görmeye mecbursunuzl! senede 1 mil
yarı yatırtmaya mecbursunuz. 

Oysa sizin raporlarınız kaydediyor ki, 1972 
senesinde Turizm Bakanlığı yolu ile siz ancak 
bir raporunuza göre 25 milyon lira vermişsiniz, 
bir rapora göre de, üzerinde duramadım hangisi 
doğru 125 milyon lirayı turizm sektöründe ya
tırıma sevk edebilmişsiniz ve bunun yetersiz 
olduğunu icra planının 104 ncü madde başlıklı 
politikası kifayetsiz olduğunu tespit etmiş ve bu 
kifayetsizliğin kifayetli hale getirilmesi için sa
dece, Turizm Bakanlığına görev vermiştir. Siz, 
bunları bilirsiniz. 

Ben bunların üzerinde niçin duruyorum? 
Sizin raporlarınızda kayıtlıdır; Üçüncü Beş Yıl
lık Planınız size 54 bin konaklama tesisi sağla
mak hedefini öngörmüştür. Halbuki, sizin ka
yıtlarınıza göre bugün 15 bin konaklama tesisi 
inşa halindedir, 11 binlik bir kapasite proje 
halindedir. Bir kaydınıza göre, Üçüncü Beş Yıl
lık Plana girerken 72 bin olan belgeli ve belge
siz konaklama tesislerimizin, 1977 sonunda 126 
lüne çıkması gerekir. Benim tespit ettiğime gö
re bunun yarısında kalacaksınız. 

O halde bu potansiyeli heba edeceksiniz. Ben 
sizin gayretlerinizi teşvik etmek için bu husus
ları önünüze koyuyorum ve diyorum ki, ko
naklama tesisleri yaratabilmek için daha gay
retli olmalısınız. (Jünkii turizmin anası, mayası 
konaklama tesisleridir. 

•Geçen sene ve bu sene yeniden Antalya'nın 
önceliği tespit edildi ve ilan edildi; Antalya'da 
bu kadar kapasite var, bu kadar yapılmalıdır... 
Birkaç yatırım da var; bunlara lütfen sahip 
çıkınız. Bunlara sahip çıkınız ve kısa zamanda 
bunların hizmete girmesini sağlayınız. 

Muğla ıbolgesi meselesi: Muğla bölgesi evve
lâ havaalanı meselesidir. Havaalanına sahip çı
kınız. Sayın Bakan, hizmet getirmek istiyorsa, 
'havaalansız Muğla bölgesi olmaz. Batı - Ana
dolu bölgesi diye nitelediğiniz turizm kalkın
ması havaalansız olmaz. Demiyorum konakla
ma tesislerine önem vermeyin ama bütün dik
katinizi havaalanlarına toplayın. Bu böyledir, 
bunun böyle olduğunu siz de benden daha çok 
bilirsiniz. 

Şimdi, inşa (halindeki havaalanları meselesi: 
Antalya havaalanı hizmettedir, hizmet için faz
la eksikliği yok, ama 53 milyon liralık veya 57 
milyon liralık bir yatırımı var. Kısa bir zaman
da tahakkuk etmesini çok temenni ediyorum. Bi
lirsiniz ki, Oharter Seferler için bu alanın her 
an hizmette olması lâzım. 

İzmir havaalanı; teşekkürle kaydediyorum, 
yeni Hükümet enerjik davranmış ve bunu vak
tinden evvel bitirmiştir. Vaktinden evvel bitir
mesi büyük katkıdır doğrusu. 

Antalya ibölgeshıe işaret etmişken, şunları 
kaydetmeme imkân vermenizi rica ediyorum: 

Bu «Side Projesi» bir yılan hikâyesine don
du. 1964'ten beri ıben bu konuları takibederim; 
şunu bitirin artık. Fizibilite etütleri üzerinde 
çalışılmaktadır. Çok temenni ederim ki, bitmiş
tir ve icraî safhaya ıgelmiştir. Yazıktır, yarın 
istimlâk ettiğiniz zaman Devlete çok pahalıya 
patlayacaktır; edeceksiniz, yapacaksınız.,. ;Bu 
hizmet Saym Bakana nasibolsun. 

Antalya feölgesi turizm bölgesidir, tarım 
-bölgesidir; birçok imkânları vardır, fakat An
talya bölgesinin Kuzeyi de bir orman bölgesi
dir. Bu «SEKA Projesi» ne mani olmayın lüt
fen. Yerine itiraz edin, turizm konusuna zarar
lı lolmasm, olumsuz etkide bulunmasın, fakat 
ibu dağlık bölgenin büyük imkânı olan *-sEKA 
Projesi» ni geciktirmeyin, isiz .buna mani olma
yın. Sadece, yerine itiraz ederseniz haklı olur
sunuz; başkasında zararlı olursunuz, yanlış bir 
politika olur. 

Turizm Bankasının imkânlarının artırılma
sı lâzım geldiğine bu konaklama tesisi dolayı-
sıyle temas ediyorum veya höyle mütalaa edin. 
Raporunuz işaret etmiştir; kredi talepleri ve 
sektörün ihtiyaçları nasıl karşılanacak I Yeter
sizlik içindedir. Bunu tespit ederken, memnuni
yetle .biliyorum ki, Turizm Bankası Kanunu
nun çıkışını hatırlıyorum, o günden bugüne 
Turizm Bankası ihizmet içindedir, kurulması 
isabetli olmuştur, ıbüyük imkânları vardır; ama 
kredi imkânları yetersizdir. Fakat bundan da
ha evvel Turizm Bankasına başvurmayı çoğal
tınız. Parayı belki bulabilirisiniz. Başvuran in
san çok olsun, turizmin ıbir kârlı teşebbüs oldu
ğuna inanan çok olsun ve ıbir yarış haline gir
sinler. Turtanı (Bankasının kredi imkânlarının 
yetersizliği 'bundan daha sonra gelir. 
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Havaalanı dolayısıyle bir noktaya daha işa
ret etmek zorunluluğunu duyuyorum; bu, İs
tanbul - İzmir seferlerinin yetersizliğini sizler 
bilirsiniz. Türk Hava Yollarının buna yardımcı 
olmasını sağlamalısınız. Raporlarınız kaydeder; 
Turizm Bakanlığı bir koordinasyon bakanlığı
dır. Doğrudur. Bu koordinasyonu en kolay sağ
layacak bir bakanınız var; kendisinden rica edi
yorum, bu koordinasyonsuzluk bitsin, bunları 
sağlasın. Bunu, sağlayabilecek imkânları var
dır. 

Turizm Bakanlığının raporları her sene aynı 
şekilde çıkar halden kurtulsun. Bu lâflara bir 
son verelim. Bu 'bakanlık, bir icraat bakanlığı 
olsun. Gerçekten kalkınmanın büyük potansiye
li var. Bundan sonraki raporlarınızı ben şöyle 
bekliyorum; bu iş yapılmıştır, bu iş sonuçlan
mıştır, hizmete girmiştir, yürürlüğe girmiştir; 
«çektir, çaktır» şeklinde aynı sayfalar, aynı 
sözler, aynı teklifler gelecek sene de huzuru
muzda olursa bu başarısızlığın tescilidir. Başka 
bir şey aramaya lüzum yok. Önemli bir imkâ
nınız var; kolay bir imkân. Ben bir zorluk 
görmüyorum, üzerine eğilerek hep beraber bir 
başarı sağlamalısınız. 

Bir konuya daha temas edeceğim: Bu, eği
tim meselesidir. Bir vesileyle komisyonda da 
görüşmüştüm; kafamın içindeki, istihdam ya
ratmak... En kolay istihdam yaratan sahanın 
sorumlulularısmız. Eğitim rakamlarınız gülünç 
kalıyor; 37, 75, 93... Bunlar çok küçük rakam
lar, plan hedeflerinin yanında. Yani, onları 
sağlarsanız bu yine de hiçbir şey değil. Kaldı 
ki, onları da sağlayanııyorsunuz. Plan hedefi, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan size 27 bin yetişmiş 
insan gücü emrediyor. Ne zaman sağlayacak
sınız bu rakamlarla bunu? 

Kaldı ki, bu hedef verilmemiş olsa bile, siz 
bunu, Türk turizminin itibarlı bir hale getiril
mesi için sağlamaya mecbursunuz. Bu, mev
zuat işidir diyorsunuz. 

Mevzuatta önemli iki konudan biri, kıyıları 
tanzim eden kanun. Bu kanun yeter derecede 
tartışıldı, olgunlaştı. Bu kanunun Parlâmento
ya kısa zamanda şevki ve çıkarılması lâzım. Bel
ki bununla turizm sektöründeki harekete imkân 
vermiş olacaksınız. Hele o meşjhur «Vasıflar Ta
limatı» ııızın gecikmiş olması; yani hiç mazur 
bile görülemez. 

Görüşlerimi özetliyorum. Tabiî Sayın Bakan 
takdir ederler, bir meselede siklet merkezi yap
mak lâzım. Sıklet merkezi yapmadan hiç bir 
netice alınamaz. Bu bir şevki idare prensibi» 
evrensel prensip; yeni değil, herkesin bildiği 
bir şey. 

Beııee Sayın Bakan, konaklama tesisi yarat- > 
makta dikkatini toplamalıdır. Hepiniz de bi
lirsiniz ki, Turizm Bakanlığı, bugünkü kurulu
şu ile bile Türk turizmine büyük hizmetler ede
cek imkânlara sahiptir. Turizmde büyük potan
siyel vardır. Hepinize başarı diliyorum, bütün 
görevli arkadaşlarıma; ama Bakanın şahsından 
büyük hizmetler bekliyorum. Öncelik, bu sek
töre imkân sağlamak olmalıdır; bu sektörü aya
ğa kaldırmak olmalıdır. Bunun özü de, tesis 
yaratmaktır4 Gerisi koordinasyon görevidir; 
kolaylıkla yapacağımızdan emiriim. 

Bütçenin Bakanlığa ve bu sektöre hayırlı ol
masını diliyorum. Başarılar dilerim. Teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Ka-
ravelioğlu. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Fevzi 
Halıcı, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA FEVZİ HALICI 
(Konya) — Sayın Başkan, Senatonun saygıde
ğer üyeleri; 

Tarihin, coğrafyanın, kültürün, folklorun, 
tekmil güzel sanatların, en kutsal inancın ve do
yumsuz yaşama sevgisinin asırlar boyu kuşattı
ğı güzel yurdumuzun turizmi konu olan bütün 
varlığını ve imkânlarını gün ışığına çıkarmak, 
gerçek güzelliği oluşturan bir sadeliğe bağlı ka
larak, gerçek değer ölçüleri içinde bu varoluşu 
bir masal meyvesi gibi en veciz ve en manalı bir 
şekilde ve zamanında duyan, yaşayan ve gören 
gönüllere sunmayı görev bilmeliyiz. 

Kıtalar, gezegenlerarası turizmin sereserpe 
günlük hayatımıza karıştığı uzak çağında yaşı
yoruz. Zaman çizgisini alışılmışın ve bilinenin 
ötesinde yeni imkân ve yeni muhteva ile değer
lendirmek çabasının mutlu sonucu Olan turiz
min insanoğlunu şekilden, madoleden tamamen 
çekip alan bir eğitici ve yaşatıcı gücü olduğunu 
hatırdan çıkarmamak gerekir. 

Turizm insanı güzelliğe, iyiliğe, faydalıya; 
kısacası insan olmaya eğitir., Turizmin rengâ
renk akvanmmu içinde insan kendisini yeniler, 
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kedi varlığına, kendi benliğine «Olmaya Devlet I 
cihanda bir nefes sıhhat gibi» mısrasmca yakın
laşır. I 

'Bir gönül şairi, «Yaratılanı hoş gör, yaradan- j 
dan ötürü» diyor. Madde ve mâna temizliğini, 
çalışmayı, örnek ahlâkı telkin eden dinimizin 
beş şartından üçüncüsü hac müessesesi ile yani, I 
turizm ile ilgilidir. I 

Mâna ve inanç turizminin kapılarını 700 
yıl önce Islânıiyetin geniş toleransı içinde inşadı 
sevgisi ile dopdolu olarak bütün dünyaya açan I 
ve her yıl 700 bin yerli ve yabancının ziyaretine I 
koştuğu Mevlâna Celâıleddini Euani «Gel, yine I 
gel, yine gel; İd fir, mecusi, putperest olsan da yi- I 
ne gel» diyor. ' j 

Cenabı Hakkın Hazreı'ti Musa'ya «Ya Musa, 
ben sadece Kabbül müminin değil, Rabbül âle- I 
minim» hitabının ince mânasına akıl erdirmeden I 
turistin ne getirip, ülkemizden ne götüreceğini I 
parsollenmiş günlük bayat içinden bölük - pör- j 
çük, basmakalıp şekil endişelerine kapılarak ve I 
Sorumluluk duygusunu hiçe sayarak 'ikrar ve tek
rar etmek bize zarardan başka bir şey kazandır
maz. I 

Evet, biz yurdumuzu ziyaret eden bir turis
tin yurduna tatlı dille güler yüzle en güzel in
tibalarla dopdolu olarak engin tarihe, insanlığa 
sevgi ve saygı duyarak örnek Türk ahlakını gö
türeceği kanaatini taşıyor, bunu biliyor, gö
rüyor ve inanıyoruz. I 

Türkiye turizminin anakaynağı, geçer akçesi 
coğrafyalı ihtişamından, şahane denizinden ön- I 
ce, emsalsiz tarihî eserleri, arkeolojik kalıntıları- I 
dır.. Millî Prodüktivite Merkezinin yurdumuza 
gelen yabancı turistlere birkaç yıl önce sordu- I 
ğu, «Türkiye'ye niçin geliyorsunuz?,» sorusunu, I 
turistlerin yüzde 901 «tarihî eserlerinizi gör
mek için geliyoruz» diye cevaplandırmışlardı. 

Cidden öyle değil midir ki, Milâttan önce I 
8 bin yıla uzanan Türkiye tarihinden, Türk İs
lâm sanat eserlerinin en paha biçilmez örnekle- I 
rini bağrında bir mücevher gibi saklayaaı Türk I 
tarihi bütün anayurdu nakış nakış, eser eser I 
değer ölçüsü ile mihenge vurmakta, bu şaha- I 
serler karşısında yabancı bilim adamları ve tu- I 
ristler her vesile ile hayranlıklarını düe getir- I 
mektedirler? I 

Mü'lî turizm politikamız Anadolu medeniye- { 
tinden, Türkiye medeniyetine bir geçiş ve o mâ- | 
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nada bir sunuş esprisi içinde güç ve kuvvet ka
zanacaktır. Kitle turizminin, turizm potansiye
lini üzerinde toplayacak ve turizm akımına yön 
verecek merkezlerini tespit ederken Selçuklu ve 
Osmanlı Türk - İslâm sanat eserlerini de yaban
cı turistlerin görmelerine imkân sağlayacak, hat
tâ bunu zorunlu kılacak her türlü tedbirin alın
ması lüzumunu işaret etmek isterim. 

Günümüz turizmi, ekonomik hayatın en ve
rimli unsuru, niMetderin turizm konusunda 
•aldıkları nice tedbirler, geniş propaganda, rek
lâm ve rekaibet turizmin insan yaşayışını etki
leyen mühim bir faktör olmasını sağlamıştır. 

Uluslararası turizmin boy attığı, elle tutu
lur, gözle görülür bir gelişmeye sahne olduğu 
bir 'bölgede (bulunması yurdumuz için büyük bir 
avantajdır, Ne var ki, bugün için çok hareketli bir 
turizm faaliyetine sahne olan bölge içinde bu
lunmamız şansından asgarî ölçüde dahi olsa, is
tifade ettiğimizi, bu avantajlı durumu gereğin
ce değerlendirdiğimizi söyleyemeyiz. 

Turizm akım çizgisi içinde bir turistin Tür
kiye'ye gelişini gözönüne alalım: Yurdumuza 
gelecek 'bir turistin dalıa nıemleketindeyken bu 
espiri içinde Türkiye imajını hayalinde canlan
dırması lâzımdır. 

1973 yılında yurdumuza gelen turist sayısı 
'bir yıl önceye 'göre % 3.0 artış göstererek 
1 341 527Ve yükselmiş bulunmaktadır. Bu ar
tış nispetini gözönünde tutarak, uzun 'vadeli 
ve tutarlı (bir tanıtma politikasının uygulanma
sından yanayız. 

Konaklama tesislerimiz kemiyet bakımından, 
yatak sayısı bakımından komşu ülkelerden 4, 5 
defa da!ha az, keyfiyet ve hizmet arzı bakımın
dan da kifayetli değildir. 

Yurdumuza gelen turist sayısı bakımından 
konaklama tesislerimizin talebe cevap verecek 
'bir sayıda ve .seviyede olmaması, turizm 
gelirleri bakımından en büyük kaybııııızdır. 

Etkili bir dış turizm hareketi yaratmanın 
(başlıca iki yönü var. 'Bunlar, dış turizme açıla
cak bölgelerimizi alt ve üst yapı bakımından 
'hazırlamak ve turistik hizmet arzını en iyi şe
kilde yerine getirmektir. Diğer husus; beklenen 
turizm harekeStini gerçekleştirecek derecede 
turistik memleketimizi ziyaret etmesini sağla
maktır. Bu ziyaretlerin her yıl beklenen seviye
de olması, turistlerin memleketimizde daha uzun 
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müddet kalmaları, memleketlerin iyi intibalar
la dönmeleri, tekrar yurdumuza gelmeleri için 
'bir arzu içinde bulunmaları elbette tanıtma po
litikamızın anagayesi olmalıdır. 

Turizm varlığımızı en iyi şekilde yansıtan 
broşür, afiş, el kitabı, yol haritası gibi yayın
ların yıllık tanıtma politikamıza uygun şekilde 
ve turizm mevsimine -girilmeden önce hazırla
nıp turistlerin istifadelerine sunulması gerekir. 
Ben yıllar yılı Türkiye yol haritalarının o yıl 
içinde, turizm mevsiminin başında yayınlanıp 
istifadeye sunulduğunu göremedim. Buna kır
tasiyecilik de demiyorum. Belki mevzuat, bel
ki basın yayın işlerinin dedikodulara müsait 
olması; daha doğrusu ve herhalde gerçek ola
nı söyleyim, bütçede yurt içi ve yurt dışında 
yayın araçlariyle tanıtma faslına 27 milyon li
ra konmasına rağmen, lüzumlu, âcil ihtiyaçların 
hemen hazırlanabilmesi için Bakanlığın bir mat-
b a ay a s ahib ol am ama sı... 

Faydalı çalışmalarına inandığımız Döner 
Sermaye Merkez Müdürlüğü bünyesinde böy
lesi bir tesis hemen kurulabilir. Bunun lüzu
muna 4 yıl önceki bütçe konuşmamızda da ay
rıca temas etmiştim. Yine de tanıtma konusun
da en geçerli reklâm ve propagandayı yurdu
muzu ziyaret eden ve memnun ayrılan turistin 
kendisi yapar. «Bir turist bin turist getirir» 
sloganını, turizm çalışmalarımızın mutlu sonu
cu için kendimize düstur yapmalıyız. 

Üçüncü Beş Ylılık Plan döneminde konak
lama tesislerine büyük önem verilmiştir. Dönem 
sonunda konaklama tesisleri kapasitesinin 126 
bin yatağa çıkarılması öngörülmüştür. Bu ka
pasitenin gerçekleştirilmesi için, konaklama te
sisleri yatırımlarına 3 milyar lira altyapı, diğer 
yatırımlara 1,5 milyar lira olmak üzere yekûn 
4,5 milyar liralık bir turizm yatırımı yapıla
caktır. Konaklama tesislerinin öncelik bölgesin
de yoğunlaştırılmasma devam edilmeli, kurula
cak tesislerin kapasitesi ve nitelikleri itibariy
le kitle turizminin gereklerine uygunluğu mut
laka gözönünde bulundurulmalı. 

Turistik altyapı tesislerinin nispeten geliş
tiği ve turistik değerlerin daha yoğun bulun
duğu «Baitı Türkiye Fiziksel Turizm Gelişim 
Etüdü» 1968 yılında yayınlanmıştı. Antalya, 
Side civarında 12 bin yataklı bir turistik şeh
rin yerleşme projeleri yarışmasını Türk mimar

ları kazanmıştı. 5, 6 yılı geçiyor, Side çalışma
ları henüz bir sonuca yönelmedi. Çevrenin yer
leşme planına ilişkin nâzım imar planları, pro
jenin çeşitli tafsilât planları ve bunlarla ilgili 
çeşitli hesap işleri maalesef gecikmekte, arzu 
edilen sonuç bir türlü alınamamaktadır. 

Burada bir noktaya değinmek- isterim: 
4 bin kilometrelik 'bir sahil şeridimiz var. Şa
hıslar ve kuruluşlar olarak her şey bir çırpıda 
olsun, bütün sahillerimizi bir anda turizme aça
lım istiyoruz. Öncelik bölgelerinden belirli bir 
alanı pilot bölge olarak ele alıp, bu bölgede 
kitle turizmine cevap verecek bir konaklama te
sisini örnek olarak kurmalıyız. Diğer tesisler za
manla bu merkezin etrafında ihtiyaca göre uy
gun olarak yerlerini almalılar. 

Dünya turizminin gelişmesi için turistlerin ül
ke seçiminde etkilenecekleri, husus, tatil süre
lerine göre gidecekleri menılekete olan uzaklık
tır. Arabasıyle yurdumuza gelen ve 20 gün ta
tili olan bir turistin 10 günü yolda geçer. Avru
palım geniş, ferah ve trafik akımı ve empıiyeti 
tam olan yollarından sonra, bir turisttin araba
sıyle Edirne gümrüğünden İstanbul'a kadar ge
lişini bir düşünün. Tutarsız ve duyarsız bir tra
fik düzeni bizim memleketimiz için yürürlükte. 
Allah'ın günü bir trafik kazası, yılda, binlerce 
ölü ve yaralı, trafik ve yol turizmi konusunda 
acil tedbirler almamızı hâlâ bize gerektirmez mi"? 

Yurdumuzdaki trafik keşmekeşi ve sorum
suzca araba kullanma sonucu binlerce trafik ka
zası karşısında Türkiye'ye gelen yabancı araba
ları, Avrupa sigorta şirketleri tarafından sigor
ta yapılmıyor, yapılanlar için de çok yüksek 
prim talep ediliyor. 

İki gün önce gazeteler yayınlandı, Millet
lerarası Yol Federasyonunca yayınlanan bir ki
tapta, ölümle sonuçlanan trafik kazalarında Tür
kiye, 23 devlet arasında 5 nci sırada yer alıyor. 
Türkiye yollarında kaza oranı 1968 - 1971 yıl
larında % 64'ten % 69'a yükselmiş. Sayın İçiş
leri Bakanı trafik kazalarının bir afet haline gel
diğini, gittikçe arttığımı, harplerde verilen za
yiatlara eşdeğer can kaybına sebep olduğunu 
söylüyor. 1973 yılında Türkiye'de 36 202 trafik 
kazasında 4 451 vatandaşın öldüğünü, 22 882 
kişinin de yaralandığını öğrenmek cidden çok 
acı. 
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Demek oluyor ki, trafik kazaları yurdumuz- I 
da kanserden daiha beter ve daha fazla ınilktar
da can kaybına sebep olmaktadır. Trafik kaza
ları hakkında İçişleri Bakamımızın yorumu şu : 
«Sayın şoför, sürücü ve yayaların çok az bir 
ihtiyatla en az kendi hayatlarını korumuş ola
cakları m unutmamaları gerekir.» Hepsi bu ka
dar. 

Trafik konusunda yeni tedbirler alınmak zo- I 
runluluğundayız. Ehliyet verme miiessesesini çok 
ciddî olarak yeniden düzenlemek ve ehliyet ge
çerliliğine tahditler koymak, kaza ve kusur 
halinıde araiba kullandırmamakla şoförü cezalan
dırmak yoluna gitmek gerekir. 

Benzin istasyonları bir yabancı turistin yur
dumuza arabasıyle geldikten sonra ilk uğtfak 
yerleridir. Devamlı olarak benzin istasyonları
na turistler uğrar. Bu istasyonların her bakım
dan turiste sıcak bir ilgiyle hizmet yapmaları 
beklenir. İstanbul dan Ankara'ya kadar bu is
tasyonların tuvaletleri bir komitrola tabi tutul
sa, % 95'i fena not alır. 15 gün önce İstanbul 
çıkışında bir benzin istasyonundan arabama sü
per benzin almak istedim. Satıcı «yok» diye ce
vap verdi ve ardında da ilâve etti; «Birçok is
tasyonlar ııorm,al benzini süper diye satarlar. 
Birçoğu da norm/aile karıştırır satarlar. Fuzuli 
yere süper benzin almayın paranıza yazık olur.» I 
O günden beri kuşkudayım. Kontrolü alıcı ta
rafından mümlkün olamayan, yerli de olsa, ya- I 
bancı da olsa bir turisti e'lbetteıki bu ' şekildeki 
konuşma tediilgin eder, şüpiheci yapar. 

Ana yollardaki trafik düzensizliği, tıkanık
lığı ve sayısız trafik kazası yanında, geniş bir 
yüzeye yayılan diğer yolların halini bir düşü
mün artık. Edirne'den itibaren çok uzun, tedir
gin edici ve yorucu bir yolculuktan sonra, An
kara'ya girmekte olan bir turist arabasının son 
25 kilometredeki günde 5 bin ilâ 10 bin ara
sında gidiş, geliş seferi yaparak Ankara'ya de
vamlı kum taşıyan kamyonlardan yediği ıslak 
kaim ve çakıl taneleriyle ne hale geldiğimi, sürü-
oünün meralinin nasıl çöktüğünü, turizm^ değer 
ölçüleri içinde hesaba katmak gerekir. 

Turizm, bir bakıma yol elenmektir. YQİ soru
nunu, turizm öncelik bölgelerinde fiziksel plan
lama çalışmaları paralelinde, Karayolları Genel 
Müdürlüğüyle en iyi şekilde halletmek mecbu
riyetindeyiz. Yurt sathında turizm yatırımları- J 
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nın arzu edilen düzeye ulaşması, ulaşım, enerji, 
haberleşme, içjm,esuyu, kanalizasyon vesair altya
pı hizmetlerinin program, dahilinde gerçekleş
mesi şartların şartı olmaktadır. . Belediyelere, 
YSE Genel Müdürlüğüne ve diğer ilgili kuru
luşlara da bu konuda sorumluluk düşer. 

Gharter seferlerinin son yıllarda önem ka
zanması sonucu yurdumuza gelen turist sayısın
da büyük artışlar olmuştur. Yurdumuzda hava 
yoluyle gelen turistlerin ilk uğrak yeri olalı Ye
şilköy Hava Meydanının her manada bir hava 
limanı olalbikne yeteneğinden yoksun oluşu, bu 
.konu ile ilgili olan herkesi üzmektedir. İlk te
sir, tesirdir. Hava meydanımda karşılaştığı bin-
bir müşkülât, zorluk, tehir veya aksaklıklar bir 
yaJbamıcı turiste nasıl soğuk duş tesiri yapar, cid
den düşünıülnijeye değer. Yeşilköy ve diğer ha
va meydanlarında AllaJh'ın güdü karşılaşılan aca
yip ve garip olaylar turizmcimizi menfi yönden 
etkilemektedir. 

Turizmin her kesiminde özellikle kitle tu
rizmi konusunda yakın komşularımızla rekabet 
edebilme şanlsına malik olmalıyız. Ucuz, temiz, 
sade ve yeterli bir ölçüde hizmet arzı olmazsa, 
turizmimiz elbette yerinde sayar. Acaiba, bu ko
nuda ne haldeyiz, komşularımız ne seviyedeki'? 
Cidden tetkik edilmeye değer. Yunanistan'ın 
topyekûn turizminden değil de burnumuzun di
bindeki Rodos adasının turizmi hakkında biraz 
bilgi salhibi olalım : 

Rodos'un merkez nüfusu 26 00 olduğu halde, 
bir yılda Rodos'a gelen turist sayısı 650 OOO'dir. 
Dünyanın seyahat acentaları Rodos'a turist gön
deriyor. Pansiyonların dışında Rodos'ta birbi
rinden güzel 16 tane, her konfora haiz turistik 
»otel var. Bu adaya SPİES seyahat şirketinin 
yıllık gezi programı var. Yılın her günü bu şir
ket adaya eharter uçaklarıyle yolcu gönderi
yor. Adada jet uçaklarının dahi inip havalana
cağı meydanlar yapılmış. KopenhaıgUan uçağa 
binip, adada turistik otellerde bir hafta sabah 
kahvaltısı ve öğlen veya akşam dört çeşit ye
mek, Rodos'un turistik bütün imkânlarından ya
rarlanınca, bir hafta sonra yine uçakla Kopcn-
İıaf'a dönüş... Bu geziyi Ocak ayı içinde yapa
cak bir şahıs için ödenecek para sadece 649 lira. 
Şayet 15 gün kalınırsa iki misli değil 825 lira 
ödeniyor. Taıbiî ki, yaz aylarında bu fiyat artı
yor. Meselâ, 13 Haziran 1974 tarihinden itiba-
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ren bir haftalığına Kopenhag'tan adaya gelen 
bir turist 1 199 lira ödüyor. 15 güııı kalırsa 1 529 
lira, 21 gün kalıma 2 079 lira ödüyor. Uçakla 
igelme, giıttnıe, kaihvaltı ve bir öğün dört kap 
yemek dahil bu fiyatlar, dünya ölçüsündeki kit
le turizminin rekabete dayalı; ama en güzel, en 
temiz, en şahane bir şekilde bir turiste takdim 
edilişini imkân imkân ne güzel gösteriyor de
ğil mi? 

Bütün dünyada seyahat acentaları yıllık gezi 
programlarını önceden düzenler, broşürlerle o 
yılın fiyatlarını turistlere duyururlar ve fiyatlar 
o yıl için muteber olur. 

19 Mart'ta İstanbul'un tanınmış bir turistik 
oteline gittim,. Otelin kuşe kâğıdına basılmış bro
şürü ve fiyat tarifesi m-asanın üzerindeydi. Tet
kik ettim,, iki gün sonra Otelden ayrılırken gün
lük oda hesabının fiyat tarifesinin çok üstünde 
yazıldığını gördüm. Tarifeyi hatırlatarak sebe
bini sordum. Yönetim Kurulunca tarifelerin bir 
ay önce yükseltildiğini söylediler; «ama 30 Ni
san 1974 tarihine kadar bu fiyatlar muteberdir 
diye yazılı» dedim, «öbür dileriz. Hesabı bu şe
kilde ödeyeceksiniz, emir böyle» dediler. 

5 Nisan'da yine İstanbul'a aynı otele gittim. 
Aynı broşür, aynı tarifeyi havi masanın üzerin
deydi. Hesabı görürken, bari şu eski tarifeli 
broşürleri değiştirin, turistlere karşı, mutlaka 
ıgörüp tetkik edeceklerine göre, ayıp olur de
dim. 

13 Nisan'da bir iş için yine İstanbul'a aynı 
otele gittim. Çok şükür içim rahat etti, zamlı ta
rifeli broşürü değiştirmişlerdi. Bu defa başka 
olaylar çıktı, burada anlatanayı doğru bululu
yorum. 

Bakanlığın turizm eğitimiyle ilgili uzun ve 
kısa vadeli meslek eğitimi ve kursları, turizmi 
endüstrimizin muhtaç bulunduğu vasıflı perso
neli inşallah en kısa zamanda turizm sektörün
de hizmet alanına sokar da böyle olaylarla sık 
sık karşılaşmayız. 

Dünya ölçüşümde turizmin baş döndürücü bir 
süratle gelişmesi, insanın günlük yaşantısının 
"bölünmez bir parçası olması, ekonomik kalkın
mayı etkilemesi turizmi bir endüstri dalı yanın
da, bir bilim dalı olarak da incelemeyi gerekli 
kılıyor. 

Bu sebeple ilkokuldan başlayarak bütün okul
larda turizm dersleri mutlaka okut ulusalıdır. Ivı-

J sa bir süre içinde üniversite bünyesinde bir tu-
I rizm fakültesi önemle yerini almalıdır. Turist

le sık teması olan gümrük, zabıta ve müze ım> 
I murları, polis ve şoförler, turistik eşya satıcı

ları için açılacak kurslar da inşallah .gösterme -
I lik olmaz. 
I İspanya'nın turizmde başarıya ulaşması, tu

rizm emniyetini tam manasıyle sağlamalkla ger-
I çekleşmiştir. Yakın komşularımızda turizm, em

niyeti müdürlükleri mevcuttur. Nöbetle 24 saat 
görev yapan, yabancı dil bilen, turistlerin şikâ
yetlerini halletmeye çalışan, turistik konularda 
yardım;cı olan emniyet memurları bir teşkilât da
hilinde bu konuya eğilirler. Lokantalarda mat-
bu alarak; «et yemekleri 250 gramdır. Sebzeler 

I 300 gramdır, fiyatlar şudur. Bir şikâyetiniz olur
sa şu şu numaralara telefon edebilirsiniz.» diye 
duvarlarda tabelâlar asılıdır. Şoför fazla para 
almaktan çekinir, otobüsten inince pejmürde 
satıcılar üzerinize hücum etmez. Turizm emni-

I yetinden biz bunu kastediyoruz. 

I Turizm konusunda gider ülkelere, hele hele 
konuşu ülkelere karşı ucuz ülke olma vasfımızı 

I iki - üç yıl içinde kaybettiğimizi bilmem söy
lemeye lüzum var mı? Batılı bir orta sınıf tu-

I ristin aradığı hizmet ve mal fiyatları, Türkiye' 
I mizi artık bir cazip ülke olmaktan uzaklaştır-
I (maktadır. 
I Komşu ülkelere yılın her günü binlerce tu-
I rist gönderen SPİES a'eentasının İstanbul dene-
I mcisi, otel ve lokanta fiyatlarının yüksek olması 
I sebebiyle akamete uğramıştır. Gecen yıl Marma-
I ris'te turistik bir işletmenin 4 kişilik bir odası-
I mıı (tam pansiyon) bana göre hatırı sayılır fiyatı 
I için işletme müdürü, «fiyatlar o kadar ucuz ki, 
I neredeyse gelen turistlerin ceplerine bir lıarç-
I lık koymadığımız kalıyor» diye cevap verilişti. 

I Burada şu hususa parmak basmak istiyo-
I rum. Bizde maalesef kuvvetli bir turizm deiıe-
I timi de yok. Denetim .kadrosu, maddî imkânsızlık 
I ve mevzuat yüzünden hiç. denecek bir sayıda. 
I Harcırah konusu ayrı bir âlem. Lüks bir turis-
I tik tesiste bir - iki gün kalabilmeye, iyi bir de-
I netim yapmaya maddi ulaıiak yok. Bakanlıkça 
I bu^ konunun en kısa zannu'ida aydınlığa kavuş-
I turulmasmı, turistik tesisleri denetleme konu-
I sunda âcil tedbirler almasını bekliyoruz. 
I İstanbul'da tarifesi Turizm \ e Tanıtana Ba-
I kanlığmca tasdik edildiği kemali iftiharla ilân 
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edilen Taksim Bulvar Kahvesinde bir bardak 
limonatayı 8 liraya içirdiler. Bir hesap ettim; 
limonatanın kilosu 80 liraya geliyordu. Tarife 
listesinin altına bir de, «Servis ücreti alınmaz.» 
diye insanla alaiy edercesine not koymuşlardı. 

Geçen yıl yine Akçakoca'da bir lokantada * 
yarım porsiyon koyun başının hesap pusulasın
da yazılı fiyaitmı çok yüksek, bulm-uş, hüviyeti
mi ve adresimi vererek fatura istemiştim. Al, 
.ne yaparsan yap, dercesme hesap listesinde ya
zılı fiyattan daha yüksek bir fatura yapıp ge
tirdiler, hayretimden dona kaldım. 

Turizm işletmeciliği konusunda yabancı iş
letmecilere müsaade verilmesi kanaatindeyim. 
Cidden biz bu işi pek yaıpamıyoruz veya henüz o 
seviyeye gelmedik. Bu konuyu araştırdım; bu
lgun milyonlarca turisti memleketlerine çeken İs
panyollar, bir kısım sahillerini yabancılara aç
tılar. Temizliği, turistik işletmeciliği rahat ve 
huzur içinde zamanın değerlendirilişini, insan
ların maddî ve manevî balomdan rahatsız edil
memeleri gerektiğini, turistin velinimet olduğu
nu, fırsat bu fırsat diye her vesileyle kazık atıl
maması gerektiğini onlardan öğrendiler. Ayrıca, 
mahallî hususiyetlere de sadık kalarak, yeni tu
ristik tesisler yaptılar. Temizliğin, ucuzluğun ve 
rekabetin turizmde geçer akçe olduğu bilincine 
iyice vardılar ve bugünkü İspanya, Avrupa'da 
turizmjden en fazla gelir sağlayan bir ülke ha
line geldi. 

On yıl kadar önce Türkiye turizmi hakkın
da tetkiklerde bulunup, o zamanki Hükümete bir 
rapor sunmak üzere Türkiye'ye ve bu konu ile 
ilgili olarak da Konya'ya gelen Belçika Turizm 
Komiseri Arthur Haulau'yu, yanındaki hariciye
ci mihmandarın karşı çıkmasına rağmen, Kon
ya'nın lüks bir restoranına değil de, tipik bir 
lokantasına götürmlüştum. Akşam yemeği süresi 
1,5 saat olarak kararlaştırılmıştı. 5,5 saate yakım 
lokantadan ayrılamayan Bakan, düşüncelerini 
$onra şu şekilde dile getirmişti : «Böylesi ma
hallî hususiyetleriniz ve tekmil turizm imkân
larınız için asla Batıyı taklit etmeyin, Batıya 
özenmeyin. Tarih, kültür ve sanat varlığınızı 
olduğu gibi yapmacıksız, sade bir şekilde turist
lere takdim etmeyi biliniz.» 

Türk el sanatları, tipik hatıra eşyalarımız, 
halı, kilim, cicimlerimiz turistlerin büyük ilgisi
ni ve hayranlığını kaşanmaktadır. Hatıra eşya 

sanayi Türkiyelinizde henüz bir fabrikasyon ha
line gelememiştir. Küçük imalâthaneler veya sa
natçıların dar iımkânlarıyle sürdürdükleri bir 
faaliyet dalı olmaktan öteye geçememiştir. 

Hatırlıyoruım, 7 - 8 yıl önce Almanya'dan 
bu konuda bir mütehassıs gelmiş, Türkiye'yi 
gezmiş, her bölgenin hususiyetine ve hammad
desine göre hatıra eşya imali için kurslar da 
açmıştı. Turizm geliri bakamından, Bakanlığın 
bu konuyle ilgilenmesini, bu konuda yerli teşeb
büs sahiplerine her türlü imkânı sağlamasını ha
tırlatmayı görev bilirim. 

Bir yabancı turist üzerinde Türkiye ima
jını; tarihî eserlerimizin yanı sıra, mahallî hu
susiyetlerimizle, folklorumuzla yaşatabiliriz. Ta
rihî ihtişamı içinde geleneğimizi canlandıran ma
hallî ve millî oyunlarıımızım ciddî bir şekilde ele 
alınmasını, dejenere edilmekten kurtarılmasını, 
Bakanlık olarak bu konuya ilgi gösterilmesini 
bekliyoruz. 

Dünya çapımda tanınmış Fransız rejisörü 
Oladue Lolouch'un «'50 nci Yıl Türkiye.» filmi, 
hütün Türkiye'yi gezdikten sonra; tarihî değer
lerimiz, günlük yaşantımız, folklor varlığımız, 
turizm zenginliğimiz konularında rejisörün bir 
Türkiye esprisini dile getirir ve bu bakımdan bir 
yabancının, Türkiye'miz hakkımda düşünce, duy
gu ve filminin yapı maddeleri için konu seçimi 
büyük bir önem taşır. 

iBir milletvekili arkadaşım, .«Paris'te bir 
sinemaya .gittim., tesadüfen bu filmi gösterdiler, 
seyrederken hayranlığımdan ağladım» demişti. 
Eramsrz dostlarımızdan ayrıca mektuplar al
maktayız: «Türkiye'yi bu açıdan, bu görüntü
lerle görmek ve yaşamak içlin yeniden Türki
ye'ye .geleceğiz» diyorlar. Bakanlığı bu hizme
timden dolayı gönülden tebrik ederim. 

Kitle turizmine; orta halli turiste cevap ve
recek temiz, ucuz ve sade konaklama tesislerine 
önem vermeye, bunlarım sayılarını artırmaya, bu 
tesislerden orta halli memur, esnaf ve işçi va
tanda şiarımızın da tatil aylarımda istifade et-
melcırinıe imkân hazırlamalıyız. 

iSon iki yıldır esas gayesine yönelen, başarılı 
çjalışmalarıyle kâr sağlayan Turizm Bankasının 
«Tatil .kredisi» sis'fceimini, bu düşüncenin ışığı al
tında takdirle karşılıyor, aynı zamanda, memur 
ve işçi vatandaşlarımızın aldıkları maaş ve üc
retlerimin iki katım geçmeyecek olan bu kredi-
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tere uygun kona-klanıa tesislerinin de gerçekleş
mesi konusunda Bakanlığın ve Bankanın değerli 
yönetimlilerinin olumlu karar ve uygulamalarım 
bekliyoruz. 

Turizm .sektörüne sağlanan kredilerin kay
naklarının tek bir kuruluşta, Turizm Banka
sında toplanması, yerinde bir görüşle 1972 yılın
da .gerçekleşmişti. Turizm sektörüne bugüne ka
dar dağıtılan kredi toplamı, bu kredilerle ya
pılacak toplam yatıırımlaırının 1/6'sim teşkil et
tiğine göre, sektöre dağıltılan miktarın yeterli 
olmadığı anlatılacaktır. 1570 sayılı Kanunda bu 
durum dikkate alınarak:, Turizm Bankası serma
yesinin 500 milyon liraya çıkartılması ve Bakan
lar Kurulunun bu miktar ılbir misline kadar ar
tırabilmesi hususu da öngörülmüştür. Bu meblâ
ğın imkân nispetinde daha da artırılmasını is-
yoruz. 

'Turizmi; eğitim demektir, turizm; koordinas
yon demektir, turizm; ortak bir çalışma anla
yışı içinde sorumlulukların, hizmetlerin parsel 
parsel taksim edilmesi, bemm'senımıesi ve bunla
rın en kusa. zamanda yerine getirilmesini gerek
li kılar. Bakanlıklararası, mahallî idareler, ka
mu kuruluşları arası koordinasyon; insanla za
man, insanla taibiat, insanla eşya arasında koordi
nasyon olmadıktan sonra, özellikle turizm konu
sunda bir hamle yapılmış sayılamaz. Yapılmak 
istenen, yapıldı zannedilen şeyler de orta yerde 
kalır. 

Bütçe raporunda, turizm ve tanıtma dernek
leriyle ilgili bölümde, derneklere yardım yapıla
madığından ; ancak kamu yararına çalışan der
neklere yardım yapılabileceğinden, böyle bir 
dernek de bulunmadığından, 1974 yılı Bütçe
sine ödenek teklif edilmediği zikredilmektedir. 
Turizm dernekleri, turizmi hizmetlerinin, dolayı-
sıyle Bakanlığın merkezden muhite ileri uçla
rıdır. Turizm delmeklerinin hizmet gördüklerine 
ve memleket turizmine her bakımdan katkıda 
bulunduklarına inanıyoruz. Raportör arkadaşla
rıma, Türkiye'ımizde kamu yararına çalışan tu
rizm derneklerinim de mevcudiyetini duyurmak 
isterim. 

Basın hakkında, Hükümetin son aylardaki 
icraatiyle ilgili düşünce ve görüşlerimi açıkla
mak istiyorum. 

ŞuJbatm son haftasında, gazetelere satılan 
kağı lm tonunun 3 300 liradan 4 500 lirava çı

kartılması, ucuz vaadiyle işbaşına gelen Hükü-
anetin, basın mensuplarına çok soğuk bir esprisi 
olarak kabul edildi. Şaka değil, % 36'nın üze
rinde Hükümet bir zam getirmişti. Ekmek gibi, 
su gibi temel mal olarak kabul edilen kâğıdın 
SEKA'ya. yükleyeceği külfet, Hazinece karşıla
nabilirdi. Üsitelik SEKA, zarar etmeyen, çok 
kâr eden bir müesseseydi. 11 Nisan 1974 tarihli 
Eeısmî Gazetede yayınlanan Kararname ile Hü
kümet, bu kararını düzeltmesi gerekirken, so
ğuk duş tesiri yapan yeni bir uygulamaya da
ha gidiyordu. Ayda 65 tona kadar kâğıt kulla
nan gazetelere % 10, ayda 65 tondan fazla kâ
ğıt kullanan gazetelere de % 25'lik kısmım be
deli için 6 aylık ödeme süresi, tanıması; Hükü
metin büyük traja sahip 4 - 5 gazeteye bir lütfü 
olmalıydı. Basın organlarının her hususta güç-
lenmelerlini, çağın teknik imkânlarından yarar
lanmalarını, Hükümetin basın organlarıma ge
rekli her türlü maddî kolaylığı ve ilgiyi göster
mesini canı gönülden iistdyor ve bekliyoruz. 

Ne var ki, Anayasanın 23 ncü maddesinde, 
«Gazete ve delgiler, Devletin ve diğer kamu tü
zel kişilerinin veya bunlara bağlı kurumların 
araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre fay
dalanır.» ibaresi yer almaktadır. Devletin, fi
yatını bizzat tespit ettiği ve edebikne hakkına 
sahip olduğu kâğıdın, gazetelere ve dergilere, 
tirajları bakımından ayrı ayrı fiyatlarla ve im
kânlarla satılmasına ön a yak olmasının ve bunu 
uygulaıiııasmın, Anayasanın bu maddesiyle bağ
daşmadığı kanaatindeyiz. İşin gerçek yüzü; bu 
kararnameyle Hükümet, kendi ilân ettiği politi
kasına taban tabana zıt düşmektedir. Bir kısım 
-gazete ve dergiler bu kararnameyle korunacak, 
fikir ve haber yönünden kendilerine bir maddî 
güç ve dokunulmazlık tanınacak, bir nevi basın 
tekelciliğine «Evet» denecek, öte yandan, mad
dî gücü nispeten zayıf yayın organları; reka
bet yüzünden yayınlarına son vermek mecburi
yetinde bırakılacaklar, dol ay isiyle yeni yeni dü
şüncelerin, fikirlerin ve düşünce sistemleıinin 
kamuoyuna yayın yoluyle iletilmesi yolu tıkan
mış olacaktır. 

Adalet Partisi Grupu adına yaptığım konuş
ma dolayısıylıe beni dinleyen Sayın Başkan, 
Sayın Bakan, sayın senatörler ve Bakanlığnı de
ğerli mensuplarına teşekkür eder, 1974 yılı Ba
kanlık Bütçesinin memleketimize ve Milletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar). 
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(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Halıcı. | 
İSayın senaltörler, Orman Gıeııel Müdürlüğü 

1974 ma'lî yılı Bütçesıinin açık oylanıasma 108 sa
yın üye katılmış; 65 sayın üye kamil, 43 sayın 
üye rol oyu kullanmıştır. Bütçe Cumhuriyet 
vSenatosunca kabul eelil'miişlir. 

iCnimlhııriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Kâzım Kangal, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KÂZIM KAN
GAL (Sivas) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler, Sayın Bakan. Bakanlığın değerli mensup
ları; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1974 malî yılı 
Bütçe kanun tasarısı üzerinde, C. H. P. Senato 
Grupu adına görüş ve temennilerimi arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sizlere 
saygılar sunuyorum. 

Turizm, bir ülkenin tabiî ve tarihî güzellik
lerini görmek üzere zevk için yapılan gezi ola
rak tanımlanabilir. 

Eskiden, özellikle imtiyazlı sim Har tarafın
dan uygulanan turizm, ulaşım tarzlarının geliş
mesiyle büyük ölçüde değişti; yer değiştiren 
kolaylıklarının devamlı olarak gelişmesi ve kısa 
zamanda herkesin tatil yapma imkânını sağla
yan toplumsal gelişmeler turizm evrimini hız
landırdı. Eskiden sadece ralıat yolculuk sanatı 
Kanılan turizm, bugün her ülke için aynı zaman
da gelen turisti iyi ağırlama sanayii haline gel
miştir. 

Turizm, günden güne baslıbaşma bir gelir 
kaynağı sayılmaktadır, bir ülkeye yabancı dö
viz sokmak aracı haline gelmiştir. Gerçekten ı 
turist akını, bir ülke, bölge veya şehirde bir
çok faaliyet yaratır : Otelcilik sanayii, ulaşım 
araçlarının geliştirilmesi, karşılama kurumları, 
seyahat acenteleri, işletme dernekleri kurulma- | 
sı, eğlence ve gösteriler düzenlenmesi gibi. 

Turizm gelirlerinin bugün birçok ülkenin i 
ödeme dengesinde artan bir önemi vardır. Bu j 
gelirler, turist çeken ülkelerde, özellikle ticaret 
açığını kapatır. Bu sebeple tın izm ekonomik bir 
olay haline gelmiş ve ulusal ekonomilerde git
tikçe artan bir önem kazanmıştır. Bugün Av
rupa ülkelerinin görülmeyen ilıracai kalemleri 
içerisinde, turizm gelirlerinin ortalama ye 20 ye 
yakın bir paraya sahibolduğu gör üluıek redir. 
Örneğin; 1971 yılında mal ve hizmet ik-.ann-
dan sağlanan dövkin ; İspanya'da r.' dM'inlk 
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Avusturya'da % 25,5'ini, Yunanistan'da % 21,4' 
ünü, Portekiz'de % 19'ıınu, isviçre'de % 11,8'ini, 
Yugoslavya'da % 10,1'ini turizm gelirleri oluş
turmuştur. 

Türkiye'de turizm çalışmalarına 1949 - 1950 
yıllarından itibaren önem verilmeye başlandı, 
24 Mayıs 1949 tarihli ve 5392 sayılı, Basın, Ya
yın ve Turizm Gtenel Müdürlüğü Kanunu bu 
yolda atılan ilk önemli admı oldu. 13 Mayıs 
1953 tarihli ve 6086 sayılı Turizm Endüstrisini 
Teşvik Kanunu yürürlüğe kondu. 

Türkiye'nin turistik imkânlarını ortaya çı
kartmak, değerlendirmek ve tanıtmak amacıy-
le, 2 Temmuz 1963'te Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı kuruldu. Bu sebeple Bakanlık gene ba
kanlıklardan biridir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Turizm, memleket ekonomisinde dinamizm 

yaratan gelir kaynağı olarak bir endüstri sek
törü kabul edildiğine nazaran; Türkiye'de bu 
sektörün her işletmede olduğu gibi, kârlılık du
rumunu incelemek gerekir. Değerli raportör 
arkadaşlarımız tarafından, geniş ve tereddüt
leri bertaraf edecek şekilde tafsilâtlı olarak 
hazırlanan 1974 yılı bütçe raporundan öğrendi
ğimize göre-, Birinci Beş Yıllık Plan dönemin
de, 1963 başlangıç yılma oranla % 72,6 artarak, 
.1967 yılında 13,2 milyon dolar olan turizm ge
lirlerimiz, 1968 - 1972 döneminde, 1968 yılma 
oranla. % 330,3'lük bir artış göstermiş ve 103,7 
milyon dolara ulaşmıştır. Turizm geliri 1972 
yılında 103,7 milyon dolar iken, 1973 yılı so
nunda, % 63,3 oranında artarak 171,5 milyon 
dolar olmuştur. 

Sürekli olarak artmakla birlikte, gelirler 
1973 yılma kadar plan hedeflerinin altında bir 
gerçekleşme göstermektedir. 1978 yılında ise, 
olumsuz etkilere rağmen, plan hedefi % 90,6 
oranında aşılmıştır. 

1963 - 1968 yıllarında sürekli olarak açık 
veren turizm gelir - gider dengesi, ilk kez 1970 
yılında 3,9 milyon dolar fazlalık göstermiştir. 
Bu fazlalık 1971 yılında 20,7, 1972 yılında 44,4, 
1973 yılında 78,5 milyon dolar olmuştur. Plan 
hede ilerine göre gerçekleşme oranı 1970'te 
'r/c 17,7, 1971'de % 41,4, 1972'de %63,4 ve 1973' 
ele f/c 182,4'tür. 

Bu neticenin memnuniyet verici olduğunu 
beliı hınk isteriz. 
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Planlı dönemde ülkemize gelen toplam ya
ıbaneı sayısında (Turist olan, turist olmayan) 
sürekli bir artış ıgörülmüştür. 197:3 yılında ül
kemize gelen toplam yaıbaneı sayısı 1972 yılma 
göre % 29,6 oranında artarak 1 341 527 kişiye 
varmıştır. 

Yurdumuza 1971 yılında gelen turist sayısı, 
komşu ülkelerle ve aynı saiıil şeridine sahibo-
lan ülkelerle mukayese edecek olursak, yurdu
muza gelen turist sayısının çok az olduğu ne
ticesine varılacaktır. 1971 yılında İspanya'ya 
gelen turist sayısı 26 758 166, İtalya'ya 
14 418 100, Yunanistan'a. 1 981 295, Yugoslav
ya'ya 18 746 193, Bulgaristan'a 2 800 000, İsra
il'e 617 500, Türkiye'ye ise, 926 019 turist gel
diğini görmekteyiz. 

1965 - 1971 yılları rakamlarının ortalaması
na göre, ülkemize gelen turistler ortalama ola
rak 5 geceleme yapmaktadırlar. 1972 yılında 
ülkamizde 5,8 olan ortalama geceleme sayısı 
aynı yılda İngiltere'de 14,6, Portekiz'de 8, Yu
nanistan'da ise 12'dir. 

iSaym Başkan, sayın senatörler; 
Yukarda rakamlar vererek yapmış olduğum 

mukayese ile bir gerçek ortaya çıkmaktadır: 
Türk turizmi gelişmekle birlikte, istenilen sevi
yeye henüz gelememiştir. Türk turizminin di
ğer memleketlerdeki seviyeye ulaşabilmesi için, 
bütçe olanaklarını artırmak, memleketimizi tu
ristler için cazip 'bir hale getirmek zorunlulu
ğu vardır. 

Türk turizmini iki kısımda mütalaa etmek 
lâzımdır. Birincisi, iç. turizm, diğeri dış turizm
dir. Şayanı şükran olan şudur ki, iç turizm sü
ratle gelişmiştir. Dış turizm, maalesef iç turiz
mi yakından takübedecek bir seviyeye geleme
miştir. Ta-biatiyle bu, geçmiş yılların teraküm 
etmiş olan küsur ve kaibalhatinden ileri gelmiş
tir. Bununla beraiber Sayın Bakanlığın, turiz
mimizi süratle igeliştirecek 'girişimlerde foulun-
duğunu raporda görmekte, iSayın Bakanın, Büt
çe Kanma Komisyonunda yaptığı konuşmalar
dan öğrenmekteyiz. Bu sebeple geleceğe güven 
ve ümitle bakıyoruz. 

Elbette turizm, bir tek hakanlığın meselesi 
'değildir. Turizm, çok yönlü ibir olaydır, tüm 
Devlet teşkilâtının, mahallî idarelerin meslek 
teşekküllerinin, bütün milletin turizmin memle
ket için önemini kavrayarak, ona uygun hare-
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ketleri bugün karşı karşıya bulunduğumuz en 
önemli bir sorundur. Bu 'görevin, Bakanlıkça 
eğitim, yolujde yapılması gerekmektedir. Bunun 
için Bakanlığın Ibazı girişimlerde bulunduğunu 
memnuniyetle görmekteyiz. Memleketimizde tu
rizm eğitimi, Millî Eğitim ve Turizm ve Tanıt
ma Bakanlıklarınca yapılmaktadır. 

Eğitim ve işibaşı kurslarına 1972 yılında 
büyük bir atılımla devam edilmiştir: 1973'te 
32 iş eğitim kursu açılmış, 1 600 kişi mezun ol
muştur. 14 sabit işyeri kursu, 3 tercüman reh-
her kursu açıldığını görmekteyiz. 

Pansiyonculuk konusunda, pansiyonculuk 
kredisi uygulanmasına başlanacağını müşahede 
etmiş bulunuyoruz. Bu girişimi çok isabetli bir 
karar saymaktayız. Orta seviyede oteiler açıl
masına da devam edilmektedir. Memnuniyetle 
müşahede ettiğimiz diğer ibir husus da, T. C. 
Turizm Bankasının zararları konusunun halle
dilmesi, Bankanın artık kâr sağlamasıdır. 

Türk turizminin ikinci dar boğazının yatırım 
ve finansman olduğunu görüyoruz. Turizmde 
gelişmiş ülkeler, 'mevzuatlarında değişiklikler 
yaparak turizmin .gelişmesi için teşvik tedbirleri 
almışlardır. Fransa 1968 yılında 538 sayılı Ka
rarname ile mevzuatını değiştirmiş, her ilâve 
edilen yatak ıbaşına muayyen bir miktarda primi 
yatırımcıya vermiştir. Deniz aşırı ülkelerde ise, 
turizm sahasında yaratılan her yeni iş için 
10 000 Fransız Frangı, yatırımcıya prim olarak 
ödenir. İtalya'da kalkınma planına uygun ola
rak tanınan yatırım indiriminden ayrı, 25 yıl 
vade, % 4 faiz ile turizm kredisi verilir. Bel
çika, Fransatya (benzer prim sistemini kaibul et
miştir. Hollanda otel yapanlara karşılıksız prim 
vermekte dir. 

Memleketimizde durum nedir? Memleketi
mizde 202 (sayılı Kanuna .göre % 30 yatırım 
indirimi vardır. Emlâk Vergisi Kanununa göre 
5 yıllık Emlâk Vergisi muafiyeti vardır. GKim-
rük Vergisi tak'siltlendirilmesi nazarî olarak 
vardır. Fakat gelişmemiş ıbölge esası bulundu
ğundan, pratikte işlememektedir. % 15 nispe
tinde de yalbancı personel istihdamı olanağı var
dır. Türkiye'deki ıbütün teşvik tedbirleri, halen 
bunlardan ibaret olup, yetersiz ve kifayetsiz
dir. 

Muhterem senatörler; 
C. H. P. Türkiye ekonomisinde turizm sek

törünün önemli olduğuna, inanmakta, turizmi 

78 — 
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sosyal gelişmenin itici bir gücü olarak telâkki 
eitm ektedir. 'Bu itibarla, turizmin yurdumuzda 
süratle inkişafını sağlayacak girişimleri ve alı
nacak tedbirleri desteklemeye kararlıdır. Zira, 
diğer ülkelere göre, doğal, kültürel ve tarihsel 
kıymetlerinin, folklorunun, şifalı su kaynakla
rının bolluğu ve çeşitliliği nedenleriyle son de
rece büyük 'bir turistik arz potansiyeline sahip 
•bulunuyoruz. Turizm 'hareketleri, ülke içinde 
yarattıkları »gelirler yoluyle millî geliri olumlu 
yönde etkilemektedir. 

Turistlerin gerek konaklama, gerek mal ve 
hizmetler için yaptıkları harcamalar, hemen 
bütün sektörlerde ek gelir yaratarak, yeni ya-
Itırımlara olanak, hazırlamakta ve bu yatırım
lar, çoğalan 'etkisi ile millî -geliri de artırmakta
dır. 

Turizmin önemli etkenlerinden bir diğeri de, 
istihdam hacmi üzerinden görülür. Mekanizas-
yon, otomasyon iolanöklarmın çok sınırlı olduğu 
turizm sektöründe, el emeğine geniş ölçüde ih
tiyaç vardır. Bu nedenle, turizm sektörüne ya
pılacak her yatırım, istihdam hacmini belirli 
oran'da artıracak, işsiz sayısının en az düzeye in
dirilmesine yardımcı olacaktır. 

•Muhterem senatörler; 
Yurdumuza dalla fazla turist celbetmek için 

bazı öneri ye temennilerde bulunmak işitiyo
rum. 

Turizm, önce yol demektir. Turizmde yolun 
ehemmiyetini muhtelif konuşmacılar dile getir-
'diler. Her yıl ıbinlerce' kaza olmakta, binlerce 
kuııban vermekteyiz. Bu duruma son vermeden, 
yol turizminden söz etmek gerçekten 
yetersizdir. Trafük konusunda ehliyet ver
me konusunda, ehliyet süresi ve geçerliliği 
'konusunda ibirtakrm tedbirler almak, yepyeni 
bir anlayışla bir sistemin kesin tatbikatına geç
mek zorunluluğu vardır. 

Bugün kütle turizmi gittikçe önem kazan
maktadır. Gerek ulaşım, gerek konaklama, ge
rekse yeme, içme, gezip görme ve eğlenmek ba
kımından, hem ucuz olmakta, hem de önceden 
bilinip orta halli kimseleri aylar öncesi ayarla
yabilmeleri bütün dünyada önem kazanmakta
dır. Bütün milletler kütle turizmine uygun, 
akla hayale gelmez rekabetlerle dünya ülkele
rine çeşitli turlar düzenlemektedirler. 

Yurdumuza gelen turist sayısı bakımından 
kolaklama tesislerimizin talebe cevap veremeye
cek bir sayıda ve seviyede olması, turizm gelir

l e r i bakımından çok büyük kayıplarla bizi kar
şı karşıya bırakmaktadır. Konaklama tesisleri
nin finansmanı için kullanılacak kaynakları ar
tırmaya, sektörün daha fazla teşviki için ge
rekli imkânları sağlamaya mecbnrtız. 

Yurdumuzun en önemli turizm zenginliğinin 
tarihî ve arkeolojik eserler olduğu bir hakikat
tir. Yabancı turistlerin % 80'i tarihî eserleri
mizi görmek için gelmektedirler. Bu eserlerimi
zin bakımı, her türlü tecavüzlerden korunması 
zorunludur. 

Turizm için reklâm ve propagandanın; yani 
tanıtma hizmetlerinin önemini kimse inkâr ede
mez. Çeşitli ülkeler bakımından en etkili rek
lâm teknikleri ve yöntemlerinin tespiti ve uy
gulanması lâzımdır. 

Küçük el sanatları, üzerinde önemle durula
cak bir konudur. Bakanlığın 1972 yılında baş
lattığı el sanatları yarışmasına daha geniş çap
ta devam etmesinde yarar görmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; mensubu ol
makla şeref duyduğum C. H. P. Grupunun gö
rüşlerini kısaca izaha çalıştım. Zamanınızı aldı
ğım için teşekkür eder, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Bütçesinin milletimize ve Bakanlık 
mensuplarına hayırlı olmasını C. H. P. Grupıı 
adına temenni eder, saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kan
gal. 

Sayın senatörler, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1974 malî yılı Bütçesine oyunu kullan
mayan sayın üye var m i l Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

Turiz mve Tanıtma Bakanlığı Bütçe hakkın
da kişisel görüşlerini belirtmek üzere söz alan 
arkadaşlarımızı arz ediyorum; 

'Turist gezisini, geçmek, görmek eğlenmek 
için yapar. Aradığı şey, emniye't, huzur ve ko
laylıktır. Özel arabasiyle yurdumuza gelen bir 
turistin, rahat ve huzur içinde seyretmesini te
min edecek tedbirler alınım alıdır. 

Turistlerin yurdumuzda haya yoluyla ilk uğ
rak yerleri Yeşilköy Hava Meydanıdır. Hava 
meydanlarının ve iç, dış uçak seferlerinin ga
yet muntazam, ahenkli, kusursuz bir şekilde iş
lemesi gerekmektedir, 
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İskender Cenap Ege, Hüseyin Öztürk, Reşat 
Oğuz, Hüsnü Dikeçligil ve Selâhattin Babür-
oğlu. 

Anayasamızın 94 ncü maddesine göre bütçe 
görüşmelerini en çok 10 günde bitirmekliğimiz 
gerektiğine ve bu zorunlulukta yapılan prog
ramı uygulamaklığımız da lâzımgeldiğine göre, 
kişisel görüşlerini belirtecek arkadaşlarımızın 
onar dakikalık sürelerini lütfen kendilerinin 
kontrol etmelerini bir kere daha rica ediyorum. 

Sayın İskender Cenap Ege, buyurun efen
dim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, değerli arkdaaşlarım; 

Müzakeresini yapmakta bulunduğumuz Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı, Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü konularının 10 dakika gibi az bir 
zamanda ifadesi güçtür. 

Ben bir noktayı ifade etmek istiyordum, ma
alesef Sayın Bakan bulunmuyorlar. O bakımdan 
başka hususlara temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, turizm mevzuuyla 
ilgili olarak konuşan arkadaşlarıma tamamen 
katılıyorum ve bu meselede Türkiye'de turizm 
mevzuunda büyük mesafeler katettiğimizi; ama 
bunun yeterli olmadığını ben de arkadaşlarım 
gibi gönülden inanarak ifade ediyorum. Burada 
gözüme ilişen bir nokta var; Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü... Basın Yayın Genel Müdürlüğü, 
bilhassa. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türki
ye'de ikinci bir Hariciye Vekâleti gibi çalışmış, 
büyük hizmetler görmüş ve o zamanlar bu ge
nel müdürlüğün kadrolarında: çalışmış olan 
insanlar, hakikaten Türkiye'ye unutulmaz hiz
metler yapmışlar, eserler bırakmışlardır. 

Savaş yıllarında birçok haberleri, dünyada 
gelişen savaş olaylarını en kısa zamanda alıp 
devrin devlet reislerine, Hükümet reislerine ge
tiren ve bunların gerekli cevaplarını gene ge
rekli dillerde tercüme ile veren, vazifesini bi-
hakkmda yürüten bir Genel Müdürlük, Bu Ge
nel Müdürlük nedense bu son senelerde biraz 
ihmale uğramış gıibi bir intiba veriyor. Ben 
meseleyi enine boyuna tetkik etmediğim için 
iddialı konuşmayacağım. Yalnız bir noktayı 
ifade edeceğim. Çok güzel hazırlanmış olan 
raporda, raporu hazırlayan muhterem rapor
tör arkadaşlarımın tekliflerine baktığım zaman, 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün 1, 2, 3, 4, 
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5, G kalemde getirmiş oldukları ödenekler kı
sılmış, kesilmiş, ondan sonra bir, iki kaleme ye
ni ilâveler yapılmış. Bu kadar hizmetleri mah
dut, belli bir Genel Müdürlüğün altı kalemde 
bütçesinde yapılan kesintiler, ya bu bütçe ha
zırlanırken gerekli (ihtiyaç gözönünde bulundu
rulmadan hazırlanmıştır veya ikinci şık, bu 
bütçenin hazırlanmasında Genel Müdürlüğün 
ihtiyaçları nazarı itibara alınmakla beraber, ko
misyonda bu fasıllara konmuş olan ödenekle
rin müdafaası, savunulması yapılamadığından 
bu hale düşmüştür. Öyle veya böyle olduğunu, 
Sayın Bakanın ifadelerinden öğreneceğiz. 

Şiıııdıi benim burada ifade etmek istediğim 
bir nokta var. Yakından tanıdığım Sayın Or
han Birgit, tecrübeli bir politikacı, eskimeyen 
bir gazeteci olarak Basın - Yayın, Turizm ve 
tanıtma meselelerini çok yakından bilen bıir ar
kadaşımız ve bu. Bakanlığa getirilmesinden 
şahsen ben memnuniyet duydum. Yalnız arka
daşımızın vazifesi, başka Turizm ve Tanıtma 
bakanlarının vazifesiyle kabili kıyas değildir, 
büyük güçlükler içindedir. Samimî olarak ifa
de edelim, bir defa koalisyon kanadındaki di
ğer partinin turizm anlayışı ve felsefesiyle 
Cumhuriyet Halk Partisinin anlayışı arasında 
fark vardır. Bunlar açıkça ortadadır. Bunu 
telif etmek ve kendi inandığı ve anladığı mâ
nada Türkiye'de turizm meselelerini ele almak, 
bir basın mensubu olarak da, basın - yayın me
selelerini ve Basın - Yayın Genel Müdürlüğünü 
eski o çok şaşaalı devresine eriştirebilmek için 
büyük gayret göstermesi lâzım. Burada Sayın 
Birgit'in çok iyi bildiği bir noktaya dokunaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım, turizm ve basın 
meseleleri; benim burada kastettiğim devletin 
elindeki turizm ve basın müesseseleri daima dı
şın fazla tenkitlerine, fazla karıştırıcılığına he
def olagelmektedir ve bu iki müessesenin çok 
mühim vazifeleri içerisinde, personeli içine ka
dar sokunlan dedikodular, yerli yersiz söylen
tiler, iişn gerektirdiği, mevzuun gerektirdiği 
çalışmaları yapmağa imkân bırakmamaktadır. 
Bu bakımdan, bu meselelerin biraz daha yaban
cısı olan bir kişi bakan olarak bu mevkie gel
seydi bir tereddüdün içine girer ve içini bilme
diği için yanılmalara uğrayabileceğini düşüne
bilirdim; ama Sayın Birgit'in cesaretine, Sayın 
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Birgit'in mcvzııdaki derin bilgisine, vukufuna 
ve basın - yayın mevzuu ile turizm meselelerin
de eski hamlelerden daha büyük hamleler yapa
bileceğine ve arkadaşları ile bir alıenk ve ar
moni içinde çalışacağına inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir noktayı 
ifade etmek isterim; bilhassa turizm meselele
rinde benim eskiden beri üzerinde durduğum 
bir konu vardır, ona değineceğini. 

Turizmde, ben pansiyonenluuğa çok ehem-
imyet veririm.. Bizim turizmdeki mesafemiz. 
yeteri derecede olmamakla beraber çok kısa 
zamanda ve süratli olmuştur. Meselâ, birçok 
tesisler; bilhassa konaklama tesislerinin, tu
rizmle ilgili diğer tesislerin kuruluşu böyledir. 
âdeta bazı sahil kasabalarımızda birden bire 
yerden biter gibi gelişivcrmiştir. Ve o küçük, 
mütevazi, eski karanlıklar içerisinde olan sahil
lerimizin, o güzel şirin sahillerimizin bugün tu
rizm tesisleriyle pırıl pırıl olduğunu görürüz; 
ama burada bir noktayı unuturuz arkadaşlar. 
Bu arada arsa meselelerinde büyük el değiştir
melerle, asıl arsanın bizatihi sahibi olan yerli 
halk mutazarrır olmuştur. Âdeta tinizin siteleri 
kurulurken yerli vatandaş, yerli halk o şehrin 
dışına doğru itilir gibi bir halin içerisine gir
miştir. Turizm kimlerin isine yaramıştır? Daha 
çok dışardan gehnler bu meseleleri daha iyi bi
lenler orada ; yani mahallinde aklı bu işlere er
meyen insanların elinden kolaylıkla bazı imkân
lara sahibolmuşlardu' ve bundan vatandaş, Türk 
halkı mutazarrırdır. 

Ben kendi bölgemden bir misal vereyim. 
Ben bunu yakından biliyorum; Paris'te dahi 
Ankara'dan önce Kus Adasını bilirler', bu kadar 
tanırlar, gelmiş gitmişlerdir. Kuş Adası turizm. 
tesıisleıü bakımından belki Türkiye'nin en cok 
turistik tesislerine, bilhassa özel teşebbüs kana-
hyle yapılmış tesislerine sahibolmuş bir kasa
badır. Fakat Kuş Adasında, Kuş Adalı vatan
daş, benim Türkmen Mahallesindeki vatanda
şım hâlâ 40 sene, 50 sene önceki biraz zeytin
den, biraz tütünden olan geliri ile geçinir; o sa
hillerden milyonlar kazanılır. İşte bu, turizmde 
vatandaşın turizme karşı inancını sarsmaktadır. 
Memlekete döviz geliyor, memlekete şu geliyor, 
memlekete bu geliyor; düne kadar kendi elinde 
olan arsasını, kendi elinde olan evinin yerini 
kaptırmış olan vatandaş bugün onları karşıdan 

gelip hüzünle seyrediyor, çünkü elinden çıkmış
tır. Vatandaşın bizatihi turizme iştirak etmesi, 
bu pansiyonculukla olur muhterem arkadaşla
rım. 

Ben bunun politik bir de misalini vereyim. 
Daha çok tesadüf olmuştur bu; Kuş Adasının ve 
sahillerinin kalkınması bir tesadüftür. Bizim 
Adalet Partisi devrine gelmiştir, bir başka parti 
de olsa olacaktı, (dünkü memlekette turizm için 
kalkınma, bir sıkışmadır, bir itmedir gidiyor
du; biz, Kus Adasında belediye seçimlerini kay-
betmişizdir. bu kadar Kuş Adasına yatırım yap
tığımız halde'. Niçin? Vatandaş memnun olma
mıştır, vatandaş aradığını bulamamıştır. Ben 
bunu dernekle turizmde bir siyasî yatırım yapıl
sın demek istemiyorum, bu aklımın kenarına 
gelmiyor; fakat fikrimi kuvvetlendirmek için 
bu misali veriyorum. Şimdi, eğer Kuş Adasın
da, Ayvalık'ta.. Bodrum'da ve diğer sahilleri
mizde turizm imkânlarını genişletirken bu pan
siyonculuğa değer verirsek, vatandaşın bizatihi 
turistle; yerli ve yabancı turistle; (Bugün Tür
kiye'de yalnız yabancı turist değil, turizm den
diği zaman, yerli turizm de çok büyük bir inki
şaf kaydetmiştir.) yabancı ve yerli turistle mü
nasebeti dolacaktır. Hem turistle olan müna&e-
beti doğacak; onların birbirini tanıma, birbirini 
svvme, biı birine karşı fikir alış verişi imkânı 
doğacak, hem. de maddî imkânlara kavuşacak 
vatandaşım. Bundan uzağız. Milyonlar harcadı
ğımız bir hususta, lütfetsin Sayın Bakanım, bu 
meseleye eğilsinler ve bu meselenin memleketi
mizde inkişaf etmesi için. gayret göstersinler; 
neticenin müspet olacağına inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı ifade 
ede: ek sözlerimi bitireceğim. Bazı arkadaşları
mız tarafından turizm meselesi denildiği zaman, 
sadece memleketimizin Batı bölgeleri, sahilleri 
ve güney bölgeleri akla geldiği ifade ediliyor 
ve doğunun bu meselede öksüz bırakıldığı düşü
nülüyor. Hayır arkadaşlar, bu böyle bir şeydir 
ki. turizm, sahilden dahile doğru giden, öyle 
ilerleyen bir endüstridir. Türkiye'de dikkatli, 
dürüst ve akıllıca, bilgilice bir turizm politikası 
takîb edilirse, cok yakın zamanda doğunun karlı 
dağlarında, doğunun haşmetli manzaraları içe-
ı'İsinde birçok turizm tesisleri kurulması ve tu
ristlerin oraya da intikal etmesi gayet normal
dir; yalnız bunların gerekli plan ve program
ları yerli yerinde yapılsın. 
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közler imi burada bi t i r i rken, Sayın Bakana. 
t ek ra r başar ı lar temenni ederini. Turizm Bakan
lığı ve Basın Yaym Genel Müdür lüğünde çalı-
şanlar ın daha muvaffak elmaları ivin bakanl ığa 
bizler de elimizden geldiği kada r katkıda bu
lunmaya hazır olduğumuzu ifade eder. bütçenin 
hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle teşekkür
lerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN' — Teşekkül' e d e m Sayın Kge. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 malî 

yılı Bütçesinin, yapılan arık oylaması •.sonucunda 
!)4 sayın üye oy kullanmış, 76 üyenin kabul oyu, 
18 üyenin ret oyu kullandığı tespit edilmiş. 9 
bos oy pusulası çıkmıştır. Bu sır-etle bütçe. 
Cumhuriyet Senatosunca, kabul edilmiştir. 

Buyu ı un Sayın Hüseyin öz t ürk 
H Ü S E Y İ N ÖZTÜRK (SivaV) — Sayın Baş

kan, Onmhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üze

r indeki görüşlerimi biraz da müşahhas olarak. 
yani yaş;autrma dayanarak , gördükler imi orta
ya koyara'k anlatmaya çalışacağım ve bu gördük
lerimi anlat ırken de. neden böyle oluyor, ora
ya dokunmak istiyorum. 

Türkiye 'de hâlâ turizm sanayii, turizm eği
timi, turizm işletmeciliği malesef cim'klenie dev
r inde ; yan: çocuklar gibi bâlâ emekkym-. Kn 
iyi bir turist ik otele gidiyorsunuz. iş!et;meye 
'bir bakıyorsunuz; yanı başımla ("eze! çalışan bir 
otelle kıyaslıyorsunuz ve hayli fa rkhi ı ldar bu
luyorsunuz. O otel kazanıyor, Ö - 5 yıl içeri-bn-
•de biı- otel ilaha yapıyor, ama bizim turizm iş
letmelerimiz maalesef zarar ediyordu geçen yıla 
kadar . Sadece geçen yıl. Turizm Bankasının 
konrrohında olan kendisine ait oteller (İÖO bin 
lira. kada r biı- kâra geçmiş .bu sene :) :'>(i4 -V24 
lira kada r 'tir kârda, bu da ilk defa. 

Hatırlaı-'sınz; beş yıl kadar önce idi ve yine 
üç yıl kada r önce idi ; turizm işletmeciliği ile il
gili ve turizm yat ır ımlarına neler vermişiz, ne 
.kadar para vermişiz, ne kadarı turizm işlefme-i-
liği yönünde işe ya ra r durumda diye bir yazılı 
soru önergesi sonucu durumu değerlendirmişt ik. 
194 turizm isletmesine para verilmişti ve bu
nun yalnız 12 tanesi turizm işletmesi yönünde 
çalışıyordu ve onlar da faydalı bir çalışma için
de deği ldi ; yani çok kötü bir yatırını po'ifikası 
güdülmüştü . Bunun sebepleri ; o zaman bu işe 
girerken ya acemilik yahut da bilememek, yani 
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ne yapacağını bilememenin veya adam kayır
manın yanında o lunmuş ; öyle olmuş ki. çiftlik 
gibi kullanılmış. 

Birigün Yeııiköy-deki Carlton Oteline dört 
arkadaşımızla beraber git t ik. Otelin lokantasına 
'bir ekip geldi. 15 kişi falan var la r ; yediler içti
ler ve bir kâğıt imzalayıp gittiler. Ben bunu Sa
yın Nihat Eri m'in Başbakanlığı zamanında da 
arz etmişt im; o zaman Başbakan yardımcılar ın
dan bir arkadaşımız durumu tahkik et t irdi . 
Ben o zaman resim de çektir ip vermişt im; o 
zaımanııı Turizm Bankası Genel Müdürü Davut 
Giresun' lu ve çevresiymiş. Ben bilmiyordum on
lar olduğunu. Xe ödediler, ne yapt ı lar diye bir
kaç; defa tak ip e t t ik ; ayrı bir konu.. Böylece 
suiistimaller ortaya çıktı. Gitmiş; şimdi arkasın
dan konuşmayalım. Yani bu, bir genel -müdürdü. 

Şimdi, işletmelerin basma getirdiğimiz in
sanlar, maalesef bu işletmelerin önemini bil-
.miyorlar. buna göre yetişmemişler, eğitini ba
kımından noksanlar ve memleketin millî bir 
kaynağı olduğunun anlayışı içinde değiller. 

•Bu sene yine bir işimiz için İstanbul 'a git
tiğimizde, yakındı r diye Beyoğluhulaki Ddson 
Otelinde kaldık. Sayın ivazım Karaağaçboğlu 
da bir - iki gün kaldı ve aynı şikâyetleri onun 
da yaptığını sanıyorum. Otel çok kirli. Otelde? 
işletmecilik diye bir şey yok. Bir lâubalilik ote
lin her tarafını sarmış. Turist ik hiçbir özdllği 
yok; yani turist in ilgileneceği hiçbir şey yok. 
Asansörler bozuk ve gürü l tü lü halde çalışıyor. 
Eğer saat OKHI'de, 03.00'te kaldığınız kata asan
sörle birisi gelirse, kapının açılıp kapannmsından 
bütün kat taki ler uyanıyor . Bir İngiliz çocuğu
nun kolu kapt ı r ı ldı , yarım saat uğraşt ı lar , ço
cuk ölmek üzere, çocuğun kolu asansörden çı-
karı lamıyor. O anda müdahale edecek biı- tek
nik adam yok. Yı r t ık dundular , havlu asaca,1-; 
yerdeki kopuk demirler, kırılmış şeyler.. 

Yine (> . o . 1974 günü saat 12.00Yle altın
cı ka t t ay ım; sanıyorum (>()5 numaralı odadan 
çıktımı, bir bağıran kişi va r ; affedersiniz, bu
rada söylemeye gerek yok. «Hayvanlar . hay
vanlar..» diye bağır ıyor . Ne oluyor, kavga mı 
oluyor diye kapıya çıktık. Göbek bu kadar , bir 
metre ileri kendisinden. Dediler ki. bu, işte 
h u r a n m müdürü . Oradaki hizmetlilere .hağırı-
yormuş. Yabancılar var. biz varız... 
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Lokan tada yemek yedik ; fakat şişleri yiye
medik ; ne K a r a a ğ a ç lıoğlıı ne de ben. Çiy, tat
sız şeyler. Kendi ler ine de söyledik. Lokanta bom-
<1>'0«; hal'buki en çok işlemesi gereken yerde.. 
Turizm işleitm'eeiliğ'i ve turist in aradığı hiçbir 
şey yok. İş adamlar ından orada sürekli kalanlar 
var. Benim de bir hemşehrim kal ıyor ; Yılmaz 
Otolbüs Şirket inin sahibi Hüseyin Yılmaz. İş 
adamı 'bir insan, e ok gelip «ideni var. Bu ka
da r gidip .gelinen bir yerde bu durum çok açı-
Bu verdiğim »bir örnek, daiha bunun gibi çok şey
ler var. Meselâ düşük kalitede kalın tuvalet kâ
ğıt ları . Yani beHbat; ben sadece 'birkaçını söy
le dini. 

Yine. Emek İnşaat ın bir oteli olan Maçka 
Oteline Nisan ayn ım başında gitmiştim. Müdü
re de söyledim; temizlik diye bir şey yok. La
dini, sizin elektrik süpürgeniz yok mu?. Tuva
letin sifonu bozuk, çok berbat bir halde. Yas
tıklar yere yapışmış ve yedek yastık yok'. Sivas 
otellerine gidiniz, çift yastık vardır, başka im
kânlar vardır . Burada banyodaki küvet boşalır
ken gürül tüsünden yandaki insanların uyanma
masına imkân yok. Ayağımla kapanarak su bo
şalırken gürü l tü yapmamasını sağlamaya çalış
tım. Telefonlarda aradığınız numarayı bağlayıp 
bir tür lü size konuşma imkânı vermemektedirler. 
Salonun giriş kısmındaki asansörün birisi iki ay
dır bozuk, bilisi dört kişi taşıyor, koca otel tek 
asansörle idare etmeye çalışıyor. Millet kapının 
önüne kadar asansörün önünde kuyruk oluyor. 
(firiş salonunda ve lobide beş çayından itibaren 
müşteri oturacak yer bulamıyor. Otelin ön kı
sımlarını kiraya vermişler, otel sıkışık duruma 
sokulmuş. Koltuk konup bu rahatlık sağlanabi
lir; fakat müdürde bu anlayış, bu görüş yok. 

Bunları şunun için arz ediyorum: İşletmele
rin başındaki insanlar işinin ehli insanlar değil. 
Servisler yetersiz. 9 . 4 . 1974 günü bazı mi
safirlerimiz geldi, içki istedik; istediğinizin ter
sini getiriyorlar. Çağırdık dedik ki, biz şunları 
istiyoruz, niye bunları getiriyorsunuz?.. Servis 
çok çok ağır, saatlerce gelmiyor. Restoranda; 
10 . 4 . 1974 günü bazı hemşehrilerimizi davet et
tik bir yemek yiyelim dedik, şiş geldi bıçak kes
miyor, bırakın dişi. Dediler ki, taze et unu
tulmuş da, gelip burada bırakılmamış da, böyle 
oinvtiş... Servisler burada da geç oluyor. Kezer-
vasvon lâubalilik içinde. İs için tam bes defa 

beni arayan insanlara, ben içeride iken burada 
yolc dendi, ikisi zorlayarak oradadır diye tele
fon etti. İndini müdüre söyledim. Berbat bir 
işletme, kötü ve ağır bir servis, işletmeden ha
bersiz ve etkisiz bir müdür ve hakikaten perişan
lık itinde bir otel... 

Şimdi, böyle bir ortamda Turizm (ienel Mü
dürü gelmiş; arz ettiğim gibi, bundan •) sene 
önce o0 000 000 liraya varan İm bankanın zarar
larını Maliye Bakanlığı bütçeden ödüyordu, bu
günkü müdür iyi. bir tutum içerisinde işletmeyi 
bir yıl i t inde kâra geçirmiş. Kendisini hakika
ten tebrik ederiz. Bu kadar keşmekeş itinde ça
lışan biı- yönetim ve o yönetimin altında işleyen 
otellerin hali. de bu idi. 

'Ben. 1970 - 1971de Carlton'da bu yemeği 
yedikten sonra diğerlerini de görmek H e d ' m , 
Kilyos'a. «ittim, Kilyos'u da gürdüm, diğerleri
ni de gördüm. Kilyos, o zaman yaz aylarında 
kâr getir iyormuş; ama kışın oradaki personel, 
amortismanı, bilmem neyi yiyip bit ir iyormuş; 
o da. zararda. Kârda olan işletme yoktu. 

Şimdi, Türkiye'de turizm işletmeciliği hâlâ 
yok. Kayırılmış insanlar bu oteHerin basma. 
bırakılmamalı. İyi yetiştirilmiş, millî duygusu, 
inancı, bu millete hizmet duygusu olan. ekono
mik görüşü, işletmecilik belgisi olan insanlar bu 
otellerin başına getirilmeli, (iörevin ehli olma
yanlar katiyen bekletilmemeli. Birisi bu arka
daş için. «Sizin paralolenizde» dedi. Benim kar
deşim de olsa, bu millete zarar veriyorsa, affeder
siniz, göbeğini şişirmekten başka bir hizmete 
yaramıyorsa, onu gitsin başka yerde eritsin. 

Değerli senatörler; Basın - Yayın ficini Mü
dürlüğüne gerçekten büyük hizmetler düşmekte
dir. Basın - Yayın (ienel Müdürlüğünden, bil
hassa. demokratik ülkolerdeki hümanist görüşlü 
devrimci yayınların, Atatürkçü çizgideki yayın
ların; tıpkı 1936'larda başlayıp 1950 - 19.14'lere 
kadra devam eden tercüme ye çalışma sistemle
rinin tekrar getirilmesini öneriyorum. Oünkü, 
bugün Türkiye'de gerçekten şahısların tercüme 
ederek, adapte ederek getirdikleri kitaplar ve 
eserler dışında, maalesef bizim bu (ienel Müdür
lüğümüz yı l lardır : 10 yıl, 20 yıl uyumuştur . İş
te ('ienel Müdürlük bu uykudan uyanmalı , hü
manist bir akımı güçle yapacak ortama getiril
melidir. Hat ta TKT'nin bu konudaki çalışmaı'a-
rı da önemlidir. Bilhassa milleti Atatürkçü, 
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devrimci Atatürk ilkeleri yönünde, Türk kültü
rü ve Türk halk eğitimini, halk müziğini bu 
millete benimsetmek için, Ar abın «Yalelli» sin
den biraz bu tarafa döndüğünü görüyoruz ki, 
buna devam etmelidir. Gerçekten bu milletin 
asıl duygusunu, asıl müziğini, asıl kültürünü 
A* e gerçek yaşantısını konu eden durumları gün
den güne ele alan TRT'nin, bunu dış haberler 
re iç haberlerle bağdaştırıp güçlendirmesini 
diliyorum. Bir başlangıç vardır, dikkatle izli
yorum, tebrik ediyorum. Bilhassa TRT bir eği
tim kurumu okul gücünde bir kurumdur ve 
hatta açık üniversite sistemini uygulamada 
TRT'den mutlaka faydalanılması gerekir. Bu 
konu için şimdiden hazırlık yapması uygun olur. 
Çünkü, Koalisyon Hükümetinin Programında 
bu vardır. Açıkta öğrenci bırakılmayacaktır; 
ama açıkta kalanların da üniversiteye her zaman 
hazırlanabilecek bir ortam içine götürülmesi için 
TRT, Hükümet Programı ile birlikte çalışabile
cek bir ortama girmelidir. 

7 . 5 , 1974 

BAŞKAN 
efendim. 

O : 3 

- Savın Öztürk süreniz doluvor 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkanım. 

Tabiî bu 10 dakikalık zaman içinde, arz et
tiğim bu bilgilerin Sayın Bakanımız tarafından 
dikkate alınacağını ümit ederim. Kendilerine 
sonsuz güvenim vardır; zekâsı ile dinamizmi ile 
bunu başaracak güçtedir, buna inanıyorum. Bu 
dileklerimin yerine getirilmesi bütün milletimizi 
memnun eder. 

Bütçenin hayırlı olmasını diler teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Değerli senatörler; 57 nci Birleşimin ikinci 

oturumunu bugün saat 20.00'dc tekrar toplan
mak üzere kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 18,56) 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Zihni Beti! 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S, Ü.), Mehmet.Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Yüce üumlmriyel Senatosunun 
sayın üyeleri. 57 nci Birleşimin Üçüncü Oturu
munu açıyorum. 

Sayın Reşat Oğuz. buyurunuz. 
REŞAT OOİUZ (Antalya) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, 
değerli Bakan ve Turizm Bakanlığının güzide 
elemanları; hepinizi birden sevgi ile. saygı ile 
selamlarım. 

Türkiye'de turizmi denilince akla Türkiye'
nin güzel İlkleri, denizi, tarihî asarı ve inşallah 
ilgilerimizle Türk misafirperverliğinin ince ne-
zakati de eklenerek bu üç kelimenin geniş şü
mulü Avrupa'da propaganda vasıtamız olacak
tır. 

Turizm denince benim aklıma doğduğum 
memleket gelir, temsil ettıiğim memleket gelir; 
Antalya. 

Antalya'da dört mevsim bahardır. Her 
mevsim bir renk cümbüşüdür. Orada yaşama
nın tadı ve meltemin de havasında sanki güver
cin kanadı hissi vardır.. Antalya denince züm
rüt yeşili bahar. Beydağ'ında kar, kıyıya yal
varan dalgalar ve sonra denize doğru uzanan 
Aydın zeybekleri gibi heybetli mor dağlar ha
tıra, gelir. 

Tevekkeli değil. Sayın Bakan Antalya'yı pi
lot bölge olarak ilân ettiler. Kendilerine bu 
açıdan, değer bilirliği ve kadirşinaslığı dolayı-
sılle çok teşekkür etmek isterim. 
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Antalya, memleketimizde Cenup olarak ve 
Türkiye olarak, zannederim üzerinde turizm 
yönünden durulacak büyük bir bölge gücünde-
dir. Güneşi, denizi, havası her veçhile Antal
ya'ya bir itibar kazandırır; hele tarihi asarı 
fevkalâdedir. 

Şimdi Antalya'mızda hepiniz bilirsiniz, şöh
reti dillere destan olduğu içıiıı gitmişsinizdir; 
Side'de büyük bir yatırım yapılması konuşul
makta idi. Bu yatırımın son «ünlerde ne denli 
bir duruma oturduğunu bilmek isteriz. Çünkü. 
Manavgat'ta bir kâğıt fabrikası yapılmaktadır. 
Ve kâğıt fabrikasının yeni bir hayli münakaşalı 
da olmuştur ve Manavgat'a yakui bir bölgede; 
zannederim, isim tam belirli olarak hatıranda 
değil, Kızıltepe'de olacak, Manavgat'a yakındır 
ve bu yakınlık Side'yi hava bakımından belki 
tehdit-edecektir. Yüksek malumlarınızdır ki, 
Yunanistan bu konuda biricik rakibimizdir ve 
aleyhimize bu konuyu işletebilir. 

Enerjik ve değerli Turizm ve Tanıtma Ba
kanımızın bunun üzerinde hassasiyetle durdu
ğuna ve duracağına katiyetle eminim. Şöyle 
ki ; rüzgârlar, kâğıt fabrikasının pis havasını 
oraya kadar intikal ettirir diye bir iddia da 
mevcut olacaktır. Karşı bir propaganda ile 
bu iddiaları çürütmek durumundayız. Side, 
Türkiye turizmi için en büyük yatırımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de bizim Se-
rik'imiz vardır, Serik'te Aspendos vardır; Se
rildiler, kendilerinin turistik bir kasaba, olarak 
ilân edilmemiş olmalarından müştekidirler, mus
tariptirler. «Bizde Aspendos var. Dünyada 
sağlam olarak ayakta kalan bu tiyatro bizim 
desteğimizdir, bize ün verir, niçin biz Manav
gat gibi turistik bölge ilân edilmeyiz ve turis
tik bölgenin nimetlerinden faydalanmayız?» di
ye istikâde bulunurlar. 

Sonra, Antalya'mızda bir İta. 1 yan köyü var
dır, Kemer bölgesindedir. Teşrif edenler bilir-, 
ler ki, Kemer bölgesi karşı sahildedir, yeni Li
manın yakınındadır; burada bir İtalyan köyü 
vardır. Nedense, Antalyalılar «İtalyan» keli
mesine allerji duyarlar; işgalin acı hatıraları 
hatıra gelmiş olmak lâzımgelir. 

Sayın ve değerli Bakandan, İtalyan köyü
nün meydana getirilmesinde ne gibi bir turistik 
yatırım mevcuttur ve kaç seneye kadar bu ya-
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tırım, İtalyan köyünün İtalyan ismiyle amlnıa-
rma sebep teşkil edecektir? 

Muhterem arkadaşlarım, bir de Gazipaşa 
vardır; Sayın Bakanım her halde teşrif etmiş
ler olacak Gazipaşa'yı. Gazipaşa ile kıyı arasın
da beş kilometrelik bir mesafe vardır ve bura
ya giden turistler toz bulutundan giderler. 
Gerçi. Turizm Bakanlığı oldukça ismen zengin
dir, ama maddeten fakirdir. Her hangi bir ko
nuda bu yolun yapılması hususunda yardımda 
bulunacak durumda değildir. Ancak, yüksek 
nüfuz ve muhabbetlerini Bayındırlık Bakanlı
ğına iletmeleri ve turizm bakımından Gazipa
şa'nın verimli bir neticeye ulaşmasının sağlan
masında da yardımcı olmanızı dilemek, rica et
mek, bölgenin senatörü olarak bir çeşit vazife-
femdir, ayrıca da güzelliğe olan sanatkâr tabia
tınız dolayısiyle, aşkınız hasebiyle de bu yolun 
yapılmasına ayrıca şahsen bir yatırım yapmak 
durumunda olacağınızı sanırım Sayın Bakan. 

Antalya'da Türkiye'de turizm daha nam sal
madan. bir İngilizce öğretmeni arkadaşımız var
dı, rahmetli oklu ve halen yaşayan bazı kıy
metli zevat Antalya'da turizmi kurdular. Tu
rizm Derneği tek başına çalışmaktadır ve bu 
derneğin bir danışma kulübesi vardır, danışma 
kulübesinde liseden sınıfta kalmış çocukları 
küçük maaşlarla tavzif ederler ve gelen turist
lere bilgi vermesini sağlarlar. Bunu olsun; Tu
rizm Bakanlığından, Muhterem Bakandan bura
ya bir memureuk rica ederiz, bir memurcıık... 
Yetişip de sağa sola giden bu liseden kalan yav
ruların boş bıraktıkları yer dolmuyor ve çok 
turist geliyor, biliyorsunuz; bu gelen turistlerin 
de bilgiye ihtiyaçları var, o noktadan bir me-

I murcuk lütfedilirse, Antalya'da Turizm Derne
ği resmî hayra hadim cemiyetler arasına gire
cektir; bu derneğe yardım edilmiş olur. 

Turistlere karşı alış - verişte insaflı olma 
keyfiyeti maalesef misafirperverliğimizle denk' 
olmamaktadır. Küçücük bir hatıracığımı anla
tarak sözüme son vermek isterim. 

1929 senesinde öğretmenliğimin ikinci yılını 
idrâk etmiştim. Bilirsiniz, Antalya'da «Landon» 

I tâbir edilen gezinti arabaları vardır. Yenikapı'-
I dan arabaya bindim, Kalekapısı'na gidiyorum, 
I bir Alman ailesi geliyor karşıdan, bir karıkoca; 
| arabacı, «Reşat Abi, yalvarırım, rica ederim; 
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bugünlük kazancımı ben hu Almanlar ı arabaya 
bindirirsem alacağını, ne oiur iner misiniz.'..» 
dedi. Ye Almanlardan o güldük kazancını alma 
zihniyeti, zannederim halâ. Türkiye 'ye «elen tu
ristin çok zencin olduğuna ve bundan da mut
laka fazla para almaya lüzum olduğuna doğru 
sakat bir inancın devamı vardır . Turizm bakı
mından eğitilmeye çok ihtiyacımız var. «'('niş 
çapta ihtiyacımız var. 

Turizm Hakanlığının görevleri dâhi l inde ol
mamakla beraber, Antalya 'da plansız bir imar 
bütün kıyı »•(izciliklerini mahvedegelmekted.ir . 
Kıyıların işgali keyfiyeti turizmi bal talayıcı 
olacaktır . Turizm Hakanlığının bu konuda her 
tasar rufa dikkat l i olup elini uzatmasına istiyaç 
vard ı r . 

Sonra, bilhassa bir hususu da dile get i rmek 
is ter im: Antalya 'nın yüzünü kızar tan festival
lerine «payd.os» deyi]). Turizm Hakanlığına ya
raşan olgunlukla el atmasını bilhassa ist irham 
ederim. 

HAŞKA.V — Sayın Oğuz. zamanınız dolu
yor. 

REŞAT o O l ' Z (Devamla; — Antalya, efen
dim. Artık »-erişi Turizm Hakanına kaldı . 

Tok t e şekkür ederim, «dendim; rahatsız et
tim. Heni lütfen dinlediniz. 

İ ta lyan köyü hakkındaki , ricalarım belki ta
mamen işitilmemiş olabilir; İ ta lya 'ya karşı bir 
alicr/ji var. bu köyün daha bu isimle ne zamana 
k a d a r anılacağını da yüksek ağzınızdan dinle
mek zevk verecektir , efendim. 

Sayınlar ımı sunarım, lüifodip dinlediniz, te
şekkül' ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAX — Teşekkür ederiz. Sayın Oğuz. 
Sayın Hüsnü Dikeçligil. buyurunuz . 
H.ÜS.VÜ DİKKrLİOİH (Kayser i ; — Sayın 

Başkan. sayın senatör ler : 

Sayın Turizm Hakanlığına turizmin g^'iş-
m . d n d e bazı hususların üzerimle durması için 
tekliflerini olacaktır ve bu bakımdan söz almış 
bulunuyorum. 

Efendim, ha lk tan işi t iyoruz; Türkiye 'ye tu
rist geldiği vakit millî kaynaklar ımıza dikkat et
memiz lâzım. Meselâ. Samsun'a yelen tur is t imin 
yaz mevsimi avladıkları bütün av hayvanları 
daimî olarak tayyareler le memleketlerine gön
derdikler ini söylediler. «'Hu gidişle bizini mem-
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leketiüiıizde av hayvanlar ı diye bir şey kalma
yacaktır .» dediler. Tetk ik e t t im; bu doğru. 

Antik biz. memleketimizdeki millî kaynak la r ı 
tur is t ler in gelişigüzel kul lanmalar ına meydan 
vermemek şar t ı ile tedlbir almalıyız. 

Diğer bir mesele; b u g ü n Yunanis tan mem
leketlerine gelen tur is t ler i kontrol ediyor. Me
selâ, «Senin dövizin ne kadard ı r?» diyor. Eğer 
hakika ten cebinde memlekete yeterince bıraka
cak kadar bir dövizi yoksa onu almıyor. Bize 
de gelenler malûm... İnsan onların Türkiye 'ye 
gidişimden hicap duyuyor-. Getirdikleri hieibir şey 
yok; para da b ı r akmıyor l a r ; hafta dilencilik ya
pıyorlar ve dolayısıyle Türkiye 'n in ahlâkının da 
canına t ü k ü r ü y o r l a r ; Sul tan Ahmet Camimin 
oralar ında esrar çekiyorlar ve ondan sonra da 
bası boş bir şekilde Türkiye 'ye tur is t giriyor. 
Rumlar turist değildir. 

Turist , paras ı olan, efendi; torniz. yetişnriş. 
dinlenmek için gelen ; ha t t a ilmî a raş t ı rmala r için 
gelen kimselerdir. Kapı komşumuz olan Yuna
nistan buna d ikkat ediyor. Yunanis tan 'a tur is t 
ler çok para bı rakıyor diyoruz. Yunanis tan , 
'böyle gelişigüzel zibidilere memleketine bı rak
mıyor. Bizim do bu hususta d ikkat etmemiz 
lâzımdır, bunları memleketimize koymamamız 
lâzım, ( iünırük kapı lar ında. «Ne kadar - p a r a n 
var?» diye sorup. ısrarla üzerinde durmamız lâ
zım ve Türkiye 'n in ahlâkının fesada uğra t ı lma
sına da meydan vermememiz iktiza eder. 

İç turizm bakımından Onman Bakanl ığının 
sahi]) olduğu bir çok kıyıları va rd ı r ; gezdiğimiz 
zaman görüyoruz. H a l k ; yani Türk Milletinin 
dar gelirli olanları da ar t ık seyahat e tmek isti
yor. Bence Onman Bakanlığının basit tesisler ku
rarak buralar ı halkın dinleme yerleri haline ge
tirmesi lâzımdır ve bu k ıy ı lan ın değerlendir
mesi gerekir. Bu kıyı lar ını , da değerlendirmesi 
için Turizm Hakanlığı ile iştb'irliği yapılması ge
rektiğine kaniim ve doğrusu bunun üzerinde 
de hassasiyetle durulmalıdır . 

Sayın Reşat Oğuz B>ey. Antalya ve başka 
yerlerde yapılan festivallere temas ettiler. Çok 
yerinde. Bu festivaller hakika ten yüz karas ıd ı r 
ve Türkiye millî ahlâkını y ıkmak için bire bir
dir-. Oradaki berberi reisinin bile bu davranış
larını hiçbir devlet adamının kaibul edeceğini 
tahmin edemem r e etmemesi de lâzımdır. 

Diğer bir husus ; İ spanya 'ya çok döviz geli
yor diyorlar. Doğru. F a k a t İ spanya 'n ın t u t u m u 
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başka. Kıyılarını Almanya ve diğer memleket- j 
lew. tesis ku racak olan memleketlere 01) sene TU 
sene vadeli o larak ta.hsis ediyor. Ben Türk' top
raklar ının , ecnelbiler tesis kursa lar dahi, ema
neten verilmesine ta ra f ta r değil imi ve bu olma
malıdır. İni olduğu t akd i rde 00 sene bunlar 
orada yerleşip ka lacak t ı r demektir . T ü r k Mil
letinin toprak la r ın ın para için başkalarına, ya
bancılara peşkeş çekilmesini ve böyle 1)1 r tu
rizmi hareket i iç o tisine girilmesini doğru bul
muyorum. Ama bunu iç sermayedar lar ve Dev
letin bizzat kendisi tesisler ku ra r ak kiraya ve
rebilirler.. Ona bir diyeceğim yok ve olmamalı
dı r . 

Son söz olarak suna değinmek is t iyorum: Ga
zetelerde ra.slıvoruz; Hükümet koalisyon kurar
ken, koalisyon kuracağı ortağı ile bir anlaşmaya 
»iliyor. Bu anlaşmasının içerisinde çelişkili bir 
d u r u m a düşüyor, ondan sonra ondan t ek ra r bir 
dönüş yapıyor. Meselâ, Ticaret Bakanı, «Turizm 
•anlak bozucu bir şeydir. Türkiye 'nin ahlâkı bo
zulacakt ır . buna ben para veremem» diyor. Bu, 
Türk iye 'de büyük yankı la r uyandır ıyor . Ondan 
sonra bir de bakıyorsun, anlaşma... Eğer bir ba
kan buna inanmıyorsa, bu sözünü söyledikten 
sonra, o bakan içinden gelen bir imanla buna 
inanıyorsa ve hakikaten buna kani ise, o baka
nın o sandalyeyi terk etmesi, başkasının onun 

yerine .gelmesi ve bu kimsenin ; yani gelen ba
kanın diğer bakanla uyuşarak yat ı r ımlara doğ
ru gitmesi iktiza eder. Önce söylevi]), sonradan 
v.a.zgeçmeyi, böyle çelişkilere düşmeyi de kati
yen yerindi1 bulmuyorum. Devlet adamı demek, 
prensip sahibi o lan . insan demektir . Prensip sa
hibi olarak onu söylediyse, o prensibinde de
vam eder. Yok. ondan sonra söylediğini tekrar 
geri aldıysa, bu devlet adamlığına ya,kışnıaz. 
Turizm Bakanı buna inanmıştır, teklif etmiştir. 
Tur izm Bakanına benim bu hususta bir diyece
ğini yok. Faka t Ticaret Bakanı, tam bunun ter
sinde bir beyanda bulunmuştur ve sözünü tek
rar geri. almıştır. Böyle hareketler , elbette ki 
tur izm yönünden doğru değildir, sarsıntı yara
tacakt ı r , iyilik yaraima.yaeaktır . 

Son olarak t ek ra r istirham ediyorum, Türki
ye'ye giren turist ler in girişine çok iyi bir şekil
de d ikkat etmeli ve önem vermelidir. 

Yakt imin müsaadesi nispetinde bir noktaya 
daha temas etmek isterim ve bu hususu da ta- j 
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marnlamak isterim. Biz. eski eseı'ier deyince, ec
dadımızdan kalan eserlerin üzerinde de durmalı 
ve onları da değerlendirmeliyiz. Arkadaşlar ı
mız milliyetçi, Ata türkçü olduklarını söylerler. 
Ben, buna bir şey söylemiyorum. Fakat Ata
tü rk devrinde Efes'in adı Selçuk'dur. Selçuk 
Abidesi var... Bu adları değişt irerek, bu adlar ın 
yerine, aman turist gersin, diye o isimleri yaygın 
bale getirmek, milliyetçi anlayışa katiyen sığ
maz. Efes, Efes'tikteıı çıkmıştır, bizim ecdadı
mız da oraya abidesini dikmiştir , onun adı Sel
çuk' olarak kalmıştır ve Selçuk olarak devam 
etmesi iktiza vdev. Arkadaşlar , başka yerlerde 
de bu gibi isimlere sık sık raslıyoruz ve söyle
niyor. Bu adlar değişt ir i lmiştir ve hâlâ İçişleri 
Bakanlığı tara.tind.au değiştiriliyor. 

Yunanistan ile sıkı ilişki kuralım, münase
bette bulunalım diyorsunuz. İra kat Yunanis
tan'a geleıı tur is t ler şayet bize de gelmek ister
lerse menfi propa.ga.nda yapıyorlar . Hele kendi
lerine gelen turist leri , Marmaris ' i ve diğer yer
leri. gezdirdikten sonra, hiçbir şey a ld ı rmadan 
çıkar ıp götürüyor lar . Şahsen ben. Türk Devle
t inin mümessillerine bu kadar hoşgörürlüğü hoş 
göremiyorum. Alış - veriş dahi yapt ı rmıyor , ye
mek' dalıi yedjrtnılynr. vapurla getiriyor, gezdi-
liyoı-, t ek ra r götürüyor . Siz böyle yaptığınız 
müddetçe Yunanistan'a gelen turist size gelme
yecektir. Geliyor. Türkiye 'nin görülecek yerleri
ni görüyor, bir gün kalıyor, kendi kumanyasıy-
5e idari' ediyor. Ancak, o turis t lere ben, benim 
memleketimde kalıp alış - veriş yapmalar ı sar-
tıyle müsaade ederim, yoksa etmem 

•Siz, bizdeki turist leri vapurlara bindirip gö
türün onların adalarına, yakın yerlerine, baka
lım alış - veriş etmeden sizi b ı rakacaklar mı. bı
rakmayacaklar mı? Türk Milletini tarihi boyun
ca. bu geniş müsamaha yıkmış, batırmış ve bitir
miştir. Bu müsamahakâr l ık Devlet adamlarına 
yakışmamalıdır ve Sayın Turizm Bakanının bal
ının üzerinde de hassasiyetle durmasını isterim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAX — Teşekkül- ederini Sayın Dikeç-
ligil. 

Sayın Selâhaddin Babüroğiu, buyurunuz. 
'SELAILYDDİy B A P Ü R O G L r (Oumkurbaş-

kanınea S. (Y) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 
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Bütçe eleştiril erinin etkinliğini kaybet! iğini 
müşajhade etmekteyim. Şimdi arz edeceğini hu
susların çoğunu, şu anda dinleyicilerini arasın
da en çok sayıyı teşkil eden 23 memur arkada
şım •dinlemişlerdi, görüşlerimi size arz edeceğim. 
Ancak, biz parlamento olarak bütçe görüşmele
rinin daha etkin, daha ilgi çeke: bir- düzeye 
getirilmesi konusunda her halde bundan sonra 
çalışına yapmak zorundayız. 

Dile getirmek istediğim konuları çok kısal
tarak, başlıklar halinde arz etmek istiyorum. 
Birçok değerli arkadaşlarım turizmin ki-rlo tu
rizmiyle ancak etkili olabileceğinden, hatta bazı 
arkadaşlarımız 26 bin nüfuslu olan lîbdss'a 650 
'bin turistin geldiğinden bahsettiler. îste.lik, is
tedik, .birçok şeyler söyledik; ama bu arada bu 
ağır hizmetlerin üstesinden Turizm Bakanlığı 
yahut Türk hükümetleri naşı! kalkacaktı!', onun 
yöntemlerini söylemedik. Ben bunlardan ibişi
ni dile getirmek istiyorum. 

Biıi; kiracı yabancı sermaye, yabancı işlet
meci ve yabancı sermaye konusudur: 

Turizme gelecek olan yabancı sermayeye, 
öteki yabancı sermayeieı e baktığımız objektif
ten bakılmamasırclan yanayım. Aslında, öteki 
yabancı sermaye için de son derece katı dav-
ranıilması doğru değil; ama turizm yabancı ser
mayesi, turizm varlıklarımızı, değerlerimizi 
kendi tüketicimiz kadar dış tüketici1 ere de açan 
nitelikte olup, asla hükümranlık haklarımızı 
çiğnemeyen bir biçimde yabancı sermayenin 
Türkiye'ye turizm dalında, öncelikle getirilme
sinin büyük yararları var. Bunun bir yararı, 
içerdeki yerli sermayenin; turizme alışkın olma
yan yerli sermayenin, tarım ve sanayi sektörüne 
kayma olanağını vermesi ve turizm konusunda 
profesyonel olan yabancı sermayeyi de hüküm
ranlık haklarımızı ihlâl etmeksizin Türkiye'ye 
sokmasının imkânı iki başlı bir fayda getirir. 

Tıpkı sanayi ürünü, tarım ürünü satar gibi. 
folklorumuzu ve turizmimizi satmazsak, bu ko-. 
nuda önde giden ülkelerin hizasına gelmemiz 
'mümkün değildir. Bu bakımdan, Kayın Baka
nın yabancı sermaye konusundaki görüşlerini, 
katı olup olmadıklarını, anlamak isterim. Eğer 
henimle aynı görüşte iseler, o zaman yabancı 
sermayenin gelişini zorlaştıran bürokratik en
gelleri kısa zamanda kaldırmak zorundalar. Ser
maye getirmek isteyen dış iş adamalrı. birçok 
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şartlarımızı, koşullarımızı kabul ettikleri halde, 
Avrupadan Türkiye'ye uçak seferleri yapmak 
suretiyle sonuç alamamakta, dosyalar gecikmek
te. fizibilite raporlarına küçük engeller takıl
mak suretiyle usandırılmaktadır. Başka ülke-
!:rie yarışabilmek için bu konuda daha aktif 
davranılması gereğini hatırlatmak isteı-iın. .Sos
yalist ülkeler dahi yabancı sermayeden yarar
lanma yarışı içersindedirler. 

Bir diğer araç : Bu turizm hizmetlerini ya
pacak olan, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı olan 
örgütlerdir. Başka konularda da arz etmiştim, 
Turizm Bakanlığının hizmetleri de Bayındırlık 
Bakanlığı, İmar İskân Bakanlığı ve Köy İşleri 
Bakanlıkbarıyle girişim içersindedirler, teşeb
büs değ'1, tedahül içersindedirler'. Bu sürtünme
lerin kısa zamanda diizelt'ılmesine ihtiyaç var
dır. Bu konuda yapılmış olan idarî reform ça-
bşma karnını dosyalarını karıştırdığımız zaman, 
bir zamanlar Köy İşleri Bakanlığının yeniden 
kal di ı 'i İm a sini, oradaki bi rtakım hizmeti erin 
Turizm, ve İmar İskân Bakanlığıyla bölüştürül
mesini, biı* zamanlar Turizm Genel Müdürlüğü 
olarak Bakanlığa bırakılmasını önermişlerdi. 
Yani, bu konuda, da hizmetleri açıklığa, net bir 
düzeye çıkarmak ihtiyacı vardır; etkin bir tu
rizm faaliyetleri ehle edebilmek için. 

Ayrıca, turizmin iç bünyemizde de eğitici 
rolü vardır. Türk ülkesinin güzelliğini, Türk 
insanların birbirlerine gidiş gelişiyle, Türk 
topraklarına çocuklarımızın ve büyüklerin bağ
lanması gibi bir fonksiyonu var. Bu fonksiyonu 
size su .şekilde perspektif olarak sergileyebili
rim : Açık bir bahar günü. ya da bir yaz gecesi 
İstanbul Boğazımda bir gemi ile seyahat ettiği
niz zaman, seyahat eden kişi, ruhsal yapısına, 
kültürüne göre başka başka duygulara kendi
ni kaptırır. Kimi şiir yaza.!1, kimi musiki beste
ler. kimi de bu topraklar için ölünmez mi, der. 
Gerçekten bu üç duygunun birisin.e kendimizi 
kaptırırız. Bunun yanında, ülke sevgisini kitap
larda çocuklara anlatacağımıza, bu kadar güzel 
bir ülkenin olduğunu anlatabilmek ve doğa 
güzelliklerinin tahribini önlemek lâzımdır. 

Bu ancak, turizm değerleri, tarihsel varlık
larımızı muhafaza edecek, korryacak. değerlen
direcek bir belirli sorumlunun mevcut olmasıy
la mümkün olabilir. O da yine, dediğim gibi 
idarî reforma gider. 
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Diğer bir konuya değinmek isterini: Değer
li arkadaşlarını, bu Hükümetin programında 
halka dönük sanattan 'bahsedilmektedir. Ben 
kendi anlayışıma göre halka dönük sanatı şu 
şekilde değerlendiriyorum; dil gibi, sanatta 
halksız olmaz. Xasıl di! halktan besleniyorsa, 
sanat halka 'muhtaç, halk sanata muhtaçtır. 
Burada ha/İka dönük sanatı, Turizm Bakanlığını 
uygulayıcı bir Bakanlık olarak gördüğüm için 
zaten buraya getirmiş bulunuyorum. Yoksa, 
Kültür Müsteşarlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı
nın da bu konuda 'büyük rolü var; ama uygula
ma yeri, folklor ve halk türküleri yönünden, 
Turizm Bakanlığında toplanıyor. 

Halka dönük sanatı ben şu şekilde anlıyo
rum : Halkın anlayabileceği eserleri oynayan, jj 
halka tepeden bakmayan, halk sanat yoiuyie * 
yüceltmek isteniyorsa, 'Onun anlayacağı düzey
deki eserlerle yukarıya doğru götürmek; ama 
as'a büyük eserleri de tamamen reddetmek de
ğil. Amerika'da Broadvray'da revüler, bu tür, 
halkın gittiği, halikın görmek istediği temsiller 
vardır. Onun yanında da metropoliten sanatlar 
yapan, daha üst düzeydeki kişilere hitap eden 
sanat faaliyetleri de vardır. Bu programın gü
zel yanı, geride kalmış olan halka, anlayacağı 
sanat daiıyle girip, onu daha üst düzeye kadar 
götünü ek; a.ma bu arada da tarihsel 'millî oyun
ları".)!. halk türkülerini yitirttirmemektir. 

Halkçı sanatı da şu şekilde anlıyorum: Hey : 

kel. yaparsanız, tablo çizersiniz, bu tablo 4 kişi
ye hitap eder, herkese hitap etmez; İrana da 
ihtiyaç var; ama bir de tüm balkın anlayacağı, 
halkın kahul edehileceği sanata ihtiyaç var, onu 
da yapabilmek lâzımı. O pek Turizm Bakanhğıy-
le ilgili değil; ama. Turizm Bakanlığıyle ilgili 
olan halk sanatları, halk türküleri, folkloru ve 
Türk halk oyunları ve halk .türküleri, gelenek
lerimize bağlı kaimanm sahneye müzikle bera
ber çizilmiş 'bir motifidir. Biz, ekonomik ve sos
yal. yönden ne kadar kalkınmaya çalışırsak ça
lışalım, ne kadar kendimizi ilerletirsek ilerlete
lim, Trakya ve Anadolu'da kalmak istiyorsak, 
Türk'ün yüce geleneklerinden kopmamasını sağ
layacak birtakım usulleri bulmak, birtakım bes
leyici araçları bulmak zorundayız. Bu besleyici 
araçların en önemlileri, halk oyunları ve halk 
türküleridir.-Halk oyunlarının ve halk türküle
rinin tarihten gelişine baktığımız zaman da, bü

yük anlamlar bulabiliriz. Her oyunun, her sporun 
Türk toplumunu yetiştirici, eğitici anlamı var
dır. Kimi defa yüce bir ruha götürü!*, kimi defa 
sp'Ortif kabiliyet verir, kimi defa da hümanist 
eder. 

Ben Bütçe Komisyonunda arz etmiştim; za
man kısıtlı olduğu için tümünü birden vermem 
mümkün değil; ama size, bir Türk'ün ne denli hü
manist olduğunu, hasmıyla haberleşmeden Idöğüş-
modiğini ve bir muharebeyi kabul ediyorsa, 
muharebenin kurallarına uyacak kadar güveni
lir bir insan olduğunun nedenlerini bir Türk 
sporundan örnek vererek anlatmak isterim. 

Batı ülkelerinin tarihini ve sporlarını ince
lediğiniz zaman, kralların. ya da o seviyedeki 
kişilerin kemli vatandaşlarını gladyatörlere ve
ya aslanlara parçalattıklarını ve bundan zevk 
aldıklarını, naralar attıklarım hepiniz bilirsi
niz. Türk Milletinin; yani az bir nüfusla dahi 
Tuna nehrine kadar gidebilen bir Milletin bir 
OTeubaı, bir kökeni var; tarihî bir oyunuyla 
onun karakterini şekillendirmeye çalışayım : 

Türklerin cirit oyunu: Bin yıl önceden baş
layan bu oyun insanı savaşa da hazırlar. Türk' 
ün; bize bir zamanlar barbar diyenler, gerçek
te kendileri sulh zamanlarında dahi harhariık-
la eğlenen, barbarca spor yapan milletlerden 
(hıka yüce olan yanı; canlı atı, canlı insanı, can
lı değneği Türk o kadar ahenkli, o kadar .'armo
nik bir halde birleştirmiştir ki, insana başka bir 
insanı öldürmeksizin aynı heyecanı verebilir, 
yiğitine aynı kıvraklığı verebilir, hayvana; 
(ki, biliyorsunuz Hazret i Peygamberimiz kıs
rağın sırtım sıvazlamış ve onun için hazinedir 
demiştir.) o hazine olan varlığına da terbiyeyi 
verebilen, insancıl sporu yapabilen bir Milli et 
olabildiğimiz için bugüne dek sosyal, tarihsel 
ve manevî yönlerden onlardan farklı bir düze
ye gelebilmişizdir. İşte, şimdi bu hizmeti Genç
lik ve Spor Bakanlığıyla, Turizm, ve Tanıtma 
Bakanlığı beraber yürütüyorlar; Ciriti; halk 
oyunlarını, halk türkülerini hem geliştirmeli ve 
hem de otantik durumunu muhafaza etmelidir. 
Bunu amatör olan dernekler yoluyla yapmanın 
mümkün olmadığını, 15 yıllık bir derııekçi ola
rak, hatta Türk halk oyunları ve halk türkü
lerinin ilk federasyon kurucusu ve Genel Baş
kanı olarak arz ediyorum; bunlar amatör eller 

•de kaybolup gidebilir. Buna Devletin elini uzat-

— 89 — 



C. Senatosu B : 57 

ması lâzımdır. Amatör kaynağında yaşaması 
içinde. Tııı izin Bakanlığının kendi olanaklar ını . 
bütçe olanaklarını ve arkadaş lar ın bilgilerini İni 
devreye sokmaları gereğini an la tmak için arz 
etmek i(;in hnznrnnnza 'gelmiş bulunuyorum. 

Turizm Bakanının, Bütçe Komisyonunda bu 
konulara gösterdiği ilgiyi de yakından izledim 
ve kendilerine teşekkür ederini. Bu bakımdan 
buna, eski bir halk oyunları ve halk türküler i 
dernek mensubu ve ona gönül vermiş bir arka
daşınız olarak yabancı sermaye konusundan 
daha fazla değer verdiğimi ve bu topraklarda 
T ü r k Halkının, Tü rk insanının Türk çocuğu-
nuıı kalabilmesi için geleneklerdim kopmaması ; 
ku ru geleneklerden değil, bu tü r insan ruhunu 
'.besleyen geleneklerden kopmaması lâzım gelir. 
Hat ı r lars ınız arkadaşlar ım, Bütçe Komisyonun
da Sayın Ege'nin bundan S yıl evvel anlatmış 
o lduğu bir örneği anlatmışt ım, zannederim Sa
yın Ege'de hat ı r lar lar . 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir - iki 
dakika içinde arz edeyim. 

Vakt iy le bir hakana kemlisine bağlı iki bey 
gidiyorlar ve bu toprak benimdir iddiasında bu
lunuyor lar . Hakan, ikisini de dinl iyor ; fakat 
i ş in ' i r indim çıkamıyor. Bunun üzerine incelisi
ni topluyor, yine çıkması mümkün değil. Bunun 
üzerine hakanın aklına bir şey geliyor. !'X i 
olan ta raf ın beyine ve diğer beye, «Millî oyun
larınızı getirin.» diyor. Aklımda kaldığı kadar 
anla t ıyorum, onun için Sayın Ege kusura bak
masınlar. Millî oyunlarını seyrediyor ve «Peki 
gidin.» diyor. Bakıyor bu toprağın millî oyun
lar ı (N) ' e ait. Karşı tarafın bütün it irazlarına 
rağmen diyor ki, bu toprağın gelenekleri f N } V 
ai t t i r , bu top rak ta yaşayan insanlar bundan 
zevk alıyorlar, bundan heyecanlanıyorlar , o hal
de l)iı t op rak (X) ' ind i r diyor. Belki uydurma 
bir h ikâye olabilir; ama bu örneği milletlerin 
yaşant ıs ında, yıllarca yaşayan toplumların ya
şantısında İ)u tüı- heyecanların, basit âletlere 
gelen şekle sokulmuş olan oyunların ve müzik
lerin ya ra r ım anlatmak için arz ettim. 

Saygılarımı sunarım. ( Alkışlarl 
B A Ş K A N — Teşekkür ederim Sayın Babür-

oğlu. 
Sayın İsmail Kutluk, 'buyurunuz efendim. 
İSMAİL K E T L E R (Çanakkale) — Sayın 

Başkanını, 'değerli senatörler; Savın Turizm Ba-
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'kanımızı ve değerli mensuplarını içten saygı ve 
sevgilerle selâmlarım. 

Konuşmama !bir hatıramı arz ekmekle haşlıyo
rum: Bir zamanlar Fransa 'da Eeneıal Kastri 'nin 
adı verilmiş kir bucakta misaitrdiin. (Jeueral 
Ivastri, Birinci Dünya Harbinde Çanakkale'de dö-
ğüşen Fransız ordularının Başkumandanıydı ve şu 
anda Eanakkale topraklarında yatmaktadır . Tesa
düf bıı ya. k i r arakaya binmem gerekli; şu.'Ör 
'bozuk şivemden derhal anladı, ve .-.ordu; Türk ol
duğumu ifade ettim ve sonunda da Eana'kka'le'li 
olduğumu söyleyince, adam arakayı durdurdu , 
koynunıa sarıldı ve yanaklarımdan öptü. Önce 
kir şey anlayamadım; ama sonra da farkeMlnı w 
kendisi de 'ifade ettiler; Çanakkale'de dövüşen 
Fransız ordularının Kumandanı (i ıneral Ka . t r i ' 
nin ahfadından bir zatmış. Bana ''bulunduğum 
müddet, içerisinde son derece yakınlık, sen derece 
arkadaşlık, son derece misafirperverlik gn.-.tei di
ter ve o zaman anladım ki. 'insanlar hanı a larmın 
geçtiği yerde ve ha t ı ra lar ın ın devam ettiği yerde 
birikirlerine yakınlık, biı'bir'lerine dosttuk ve kar
deşi ik göstermektedirler. 

Turizm, dünyada insanları birbirine yaklaştı-
ran güzel .şeylerden bir tanesi ve demin arz etmiş 
olduğum bu küçücük- raslantı da ''bunun bir mi
sali. Eanakkale'yc çok gelmiş girmiş, dedesinin 
mezarını ziyaret etmiş. Çanakkale'de büyük mi
safirperverlik görmüş, bunun karşılığım da 'ben
denize göstermiştir. Bu itibarla ifade ediyorum 
ki. turizm, bir yeri gidi]) görmek, gezim k, o yöre
nin insanlarına son derece savgı, sevgi duymak 
gibi bir imkân hazır lamaktadır . Tııı k,;,.n bu yön
den '.büyük ön em i olsa gerektir. 

Sayın senatörler, (reueral Ivastri'den bahse
derken. Birinci Dünya Savaşında 'keş bin yakan-
eıya mezar olan delibolu yarınrada.sımn turizm 
için büyük 'bir mana ifade ettiğini ve büyük İm
an lam taşıdığım, Türkiyemiz için her yrl 'binlerce 
insanın gelmesine vesile teşkil 'ettiği için de ora
nın dununu hakkında 'kısaca 'maruzatta bulun
mak istiyorum. 

Büyük milletimizin birçok ailelerinin ahfadın
dan "iöl) 000 kişi Farak'lmlemizde barbar insan
lara, karsı koyarken canlarını vermiş ve «Sizin bu 
güzel topraklarda işiniz ne?» derken şehit olup, 
ebediyete intikal ederek orada gömülmüşlerdir. 
Bununla, beraber sınır kapılarımızı döven öOO bin 
kişiye de, oraya gelmiş olmalarının cezalarını ve
rerek, onları da orada gömmüşlerdir. Bunlar ın 
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•adına; İıenı yabancıların, hem de yüce milletimi
zin kahra'mantığmı gösteren bir sürü abideler ol
duğunu Oanakkalemizi ziyaret, edenler »örmüş
ler ve şalı it olmuşlardır. 

İler yıl dünyanın her yerinden 'bir sürü tu
rist, ahfadının hatıralarını anmak üzere Oanak
kalemizi ziyaret etmektedirler. Buranın önemi 
çok 'büyüktür. İnşallah önümüzdeki yıllarda Geli
bolu yarımadası bütün dünyanın gıpta edeccğ 
•bir millî park 'haline gelecek ve Hükümetimiz de, 
•buraya gereken olanağı vermek suretiyle hepimi
zin takdirini kazanacak. Böylece, ibu toprakların 
altında yatan 250 l>in şehidimize de saygı göster
diğimizin nişanını vermiş olacağız. 

Oanakkate ile Eceabat gibi, Birinci Dünya 
Harbinin yağmur 'halinde damlayan kurşunları
nın geçtiği 'bu topraklarda canlarını veren in
sanların hatıralarını anmak üzere gidilen 'bu 'böl
genin yollan yeterli değildir ve memleketimizin 
bu güzide yerine giden turistlerimiz oldukça zah
met çekmektedirler. Birinci husus 'bu. 

Sayın senatörler, İnliyorsunuz Çanakkale, ta
rihte bütün medeniyetlere şahın» olmuş mümtaz 
toprakları ihtiva eder. Bu itibarla, asıl medeni
yetin ve mitolojinin doğduğu 'bu topraklar, tu
rizm yönünden 'büyük mana ifade etmektedir. 
lvazdağı, o zamanki adiyle Biga dağı. mitolojinin 
'beşiği sayılır; hatta TVova efsanesi lvazdağından 
•başlayarak Trovada neticelenir. Binlerce turistin 
geldiği ve Trova yi ziyaret ettiği 'bu yörelerde 'bir
çok tarihî -eserler; biihas.va Ivazdağının başlan-
gıeında Manastır diye bir yerimiz vardır. O Ma-
nastır'dan Biga dağına, kadar giden yolun peri
şanlığı 'bugün herkesçe bilinmekte ve 'bu durum 
oraya giden 'bütün turistlerce üzüntüyle karşılan
makta, aynı zamanda, küçük düştüğümüz haller 
ve davranışlar da olmaktadır. Bu itibarla, Kazda-
ğmdan, Evciler'bucağından Bayramiç'e geçen yol 
üzerinde önemle durulması; memleketimiz 'bakı
mından olduğu kadar turistin oralara celbi bakı
mından da önem taşımaktadır. Bu 'bakımdan bu 
yolun da -ele alınması zarureti vardır Sayın Ba
kanım. 

Son günlerde, yine Oanakkale'nin Assos diye 
bir tarihî yer açık müze olarak 'bütün turistlere 
açılmışfır; oranın da. yolu kötüdür, yeterli değil
dir. Onun 30 kilometre ilerisinde. Büyük Osmanlı 
Devletinin deniz kumandanlarından 'birisinin yap
tırmış olduğu ve bugün 'hâlâ 'büyük cesametiyle 
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ayakta duran Babakale'ıniz vardır. Eski Eserler 
Genel Müdurluğumuz 'burasını restore •ettirmiş
tir. Hemen onun yakınında, Gül pınar »bucağında 
'büyük 'bir tarihî şehre raslanmıştır, yine E siki 
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz 'bura
sını, İcazı yapmak suretiyle ortaya çıkarmıştır, 
bugün dünyada eşi az bulunan «At e nen Mâl yed i» 
isminde 'bir mabedin de ortaya çıkarıldığı ve böy
lece de oraya binlerce turistin geldiğini görmek
teyiz, şahit olmatktayız. Oranın da, yatacak yet i 
yo'ktıır, doğru düı üst yiyecek yeri yoktur; ama 
bunlardan daha fecî olarak, oraya gitme imkânı. 
olanağı hemen hemen hiç yok gibidir. 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, süreniz doluyor 
efendim. 

İSMAİL KTTId lv (Devamla) — Hemen '-bi
tiriyorum Sayın Başkanım. 

Bu itibarla, Gülpınar'a, Babakale'ye, Trova* 
ya, Ass'os'a, lvazdağı'na ve bilhassa 250 hin şehi
dimizin bulunduğu yörelere, (Turizm -bir bütün 
ise) altyapı hizmetleri götürüldüğü zaman bu yö
reler bir mana. taşır. Sayın Bakanlığımızın büt
çesinde buraların yolları İçin imkânları, fırsatla
rı var ise, Bakanlığımızdan, Oanakkale'nin bu gü
zel yerlermde'ki yolların yapımına yardım etme
sini bilhassa istirham ediyorum. 

Sayın Bakanım, geçen senelerde O-anak'ka'e' 
de «Trova Atı» diye bir at İnşaasına başlanmıştı. 
Bil iy o ısını uz Batıda turizmin; hatta dünyada tu
rizmin sembolü Trova Atıdır. Bu Trova Alı. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığından yapılan yar
dımlarla ve imkânlarla, aynı zamanda Eski Eser
ler ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün ayırdığı 
paralarla da yapılmaktaydı. Durumu ne mer
kezde bilmiyorum; ama İver halde Sayın Bakanı
mız Trova Atrnın yapımı üzerinde de durmak su
retiyle, Oaııakkale'ye daha birçok turistin gel me
şine imkân, fırsat hazırlayacaktır. Bu -itibarla, 
Turizm ve Tanıtma Bakanımızın, Trova Atı için 
bir imkân hazırlama fırsatını vereceklerini ümit 
etmekteyim. 

Zamanımız kâfi gel m emektedir; Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı 'bütçesinin görüşülmekte olduğu 
şu sırada Sayın Bakanımıza; bilhassa memurla
rımıza, tatil aylarında turizm tatil kredisi veril
mek üzere yapmış oldukları girişimler--için de ay
rıca, teşekkür etmek istiyoruz. Memurlarımızın, 
herkes gibi dinlenmeye ihtiyacı olduğu, bu din
lenmenin sonunda zinde bir kafa ile göreve -baş-
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lamak suretiyle başarı sağlayacakları gayet ta
biîdir. Sayın Bakanımızdan bu güzel girişini inden 
dolayı bjşddeü ilerimizin kabulünü rica ediyoruz, 
aynı zamanda Turizm Bankasının Sayın Genel 
Müdürüne, iner supla rina bu inim m verdikleri ve 
bazırladı'kları için de ayrıca teşekkür ediyorum, 
saygılarımı, sevgilerimi aız ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ku'duk. 
Turizm ve Tanıtma Bakam Sayın Orhan Bir-

•git, buyurunuz. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ORHAN 

BİEGİT (İstanbul Milletvekili) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

(receııin l)ir hayli ilerlemiş olan İni saatin
de, değerli senatörlerimizin bütye çalışmaları 
içerisindeki yorgunluğunu ye benden sonra bir 
başka bütçeyi daha görüşeceklerini dikkati' ala
rak, mümkün olduğu kadar öz. bazı konulara 
değinmeye çalışacağımı. 

Bütçe Komisyonunda da şükranla ifade et
tim; -Parlamentomuz, bütün siyasî kanatlariyle 
ye bağımsız üyeleriyle turizm politikamızı bir 
millî politika olarak görmekte ye Bütçemizi 
âdeta Parlamentonun gelenekleşmiş bazı büt
çe birimleri gihi; örneğin, Millî Savunma Büt
çesi gibi, bir millî bütçe anlayışı içersinde 
mütalâa etmektedir. Aslında Senatomuzun ye 
Millet Meclisimizin bu görüşü, gerçekten şük
ranla karşılanacak, bir noktadır; ama her hal
de; değerli senatör arkadaşlarını beni mazur 
görsünler, affetsinler, turizm politikasına Tem
rince önem yerdiğimizin de salt bir sonucu de
ğildir. Burada değerli üyeler, kişi olarak. Ba
kan olarak beni ve Bakanlığımı destekleyici. 
övücü konuşmalar yaptılar; ama kabul etmekte 
•olduğunuz bütçe bana, önümüzdeki yıl icracı 
olarak ne ölçüde imkân yerecektir?.. En son ko
nuşan değerli Çanakkale Senatörü arkadaşımın 
saydığı yolları yapmaya kalksam, inanınız ki, 
yatırım bakımımdan. Bütçenin yatırıma ayrılan 
bölümlerini harcamış ye bitirmiş olurum: baş
ka, herhangi bir yere dönemem. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planından bah
setti Sayın Karavelioğlu arkadaşım ve «1 milyar 
lira içerisinde bu yıl yatırımlara yönelmemiz ge
rektiğini» söyledi. Şüphe yok ki, o gösterdiği 
hedef, sadece kamu kesimiyle ilgili değil ve 
özellikle sadece bizimle ilgili değil; bütün bir 
turizm koımepîini amaç ediniyor, ama Üçüncü 
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' Beş Yıllık Planda turizm yatırımlarının toplanı 
sabit sermaye yatırımlarına oranının yüzde 1,6 
olduğunu söylersem, (Bunu hepiniz biliyorsu
nuz, çünkü kabul ettiğiniz plan.) «Türkiye'de 
turizme gerekli önem yeniliyor» sözünün ne öl
çüde gölgede kaldığını saptamış olurum. Oysa, 
Sayın Karavelioğiırnun da belirttiği gibi. tu
rizm, en ucuz istihdam aracıdır, ülke kalkınma
sında, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir sa
nayi sektörüdür; ama buna rağmen, gelmiş geç
miş hükümetler içerisinde, herhangi bir ayırım 
yapmadan söyleyelim, lOöOVleıı bu yana adımım 
atmış, fakat gelmiş geçmiş hükümetler içerisin
de, Parlamento karsısında bir üvey evlât muame
lesi görmüştür. Bu muamele daha bir hayli de
vam edecektir. Bunu sadece benim ve sadece 
sizlerin değiştireceğinizi de sanmıyorum ; bu gü
ce sahip olduğunuzu da sanmıyorum. 

Bu görüşlerimi hiç değilse değerli senatör
lere ifade etme imkânım bulduktan ve Yasama 
Meclislerinin tutanaklarına geçirdikten sonra, 
kısa kısa. arkadaşlarımın eleştirilerine, not ala
bildiğim oranda, aklımda kalabildiği oranda arzı 
cevap edeceğim. Cevap veremediğim hususları 
bilâhara tutanaklardan tetkik ederek yazılı ola
ra İt a rk ad a şl a r ı m a ıs u n a c a ğı m. 

Konaklama kapasitesinin artırılması konusu. 
6036 sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu
nun içine giren bir konudur. Günün icaplarına 
göre, Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu değiş
tirilecekti]-. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz ve 
içinde bulunduğumuz yıl bunu Yüee Parlamen
toya •şevketine isteğindeyiz. 

Özel teşebbüs yatırımlarının daha hızlı ve 
verimli bir hale ulaştırılması ye plan hedefleri
nin gerçekleştirilmesi için alt ye üst yapı koor
dinasyonuna imkân veren ve nerelerde ne za
man, ne tip yatırımların gerçekleştirilebileceği
ne ilişkin turizm amaçlı fiziksel planların yapım 
ve uygulamasına da bu eleştirilerdim esinlenerek 
hız yereceğiz. 

Turizm yatırımlarında düşük faizli, uzun 
vadeli kredi ihtiyacı, uygulamaya konulacak 

, plan ye projelerin uluslararası finansman ku
ruluşlarınca, özellikle Dünya Bankası ve Av
rupa Yatırını Bankası gibi kuruluşlarca destek
lenmesi yolu denenecektir-. 

Değerli Karavelioğlu arkadaşımız. Vasıflar 
Yönetmeliğinden bahsettiler. Haziran ayında 
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toplanacak Turizm Danışma Kurulunda bu konu 
ele alınacak ve inşallah nihaî haline kavuştu
rularak günün koşullarına uydurulmuş olacak
tır. 

Turizm Bankasının sermayesini bir misli ar
tırana isteğindeyiz. Belki bu yıl Yüce .Meclislerin 
önüne, -bir ek ödenek, teklifiyle geleceğiz. 

Şimdi. Turizm ve Tanıtımı Bakanlığının bü
tün iyi niyetli çabalarına rağmen, koordinasyon 
bakımından yetersizliğinin somut bir örneği 
olarak, Sayın Karavelioğlu arkadaşımın Muğla 
Havaalanı ile ilgili eleştirilerine değinmek isti
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; bir havaalanının tu
rizm sahasındaki önemini elbette müdrikiz, ama 
Muğla Havaalanı konusunda karar mercii biz 
değiliz. 19(54 yılından beri Bakanlığımız dışın
da çeşitli kuruluşlarca bu konu defalarca engel
lenmiştir. Buna, Sayın Karavelioğlu arkada
şım gibi, Senatonun en eski bir üyesi her halde 

'benden çok daha yakından tanık olmuştur; büt
çelerde, Hükümet programlarında ve diğer ko
nuşma ve görüşmeleri de buna çok defa değinil
miştir. Hâlâ da engellendiği kanısındayım. 

Muğla kesiminde iki havaalanı yapımından 
bahsedilir; «Mutlaka iki havaalanı yapılmalı
dır. Kıyı bandını kitle turizmine açabilmek 
için iki alan şarttır.» denilir ve bu iki alanın 
hangisinin öncelikle yapılacağı konusunda il
gili sektörler arasında, tartışana sürüp gider. Hiç 
değilse bir tanesine başlamak ve mutlaka baş
lamak, bitirmenin yarısı olarak bir adım atmak 
imkânını araştırdık. Bu yıl içerisinde mesele
nin bu açıdan değerlenebileceğim tahmin ediyo
rum; kesin olarak inanıyorum da demiyorum. 
yalancı çıkmamak için bunu söylemiyorum ; fa
kat Planlama Teşkilâtımızla, Bayındırlık Ba
kanlığımızla ve diğer ilgili birimlerle bu konu
da çalışmalar yapılıyor. Ayrıca sayın arkada
şıma durumu yazılı olarak arz ederim. Sözleri
min başında da belirttiğim gibi, bu saatte tümü
nüzün vaktini almak istemiyorum. 

Side projesiyle ilgili olarak sayın arkadaşım 
bazı endişelerini belirtiler. Side projesi, bir 
yandan Devlet Planlama Müsteşarlığınca bir 
Danimarka firmasına yaptırılan çalışmalar so
nucu, turizm gelişme önceliğinin başka yörelere 
verilmesi bakımından bir sarsıntı geçirdi. Kâğıt 
fabrikası meselesi var, biraz sonra değineceğim. 
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Antik yerleşmenin doğurduğu sorunlar var. 
Bu gibi nedenlerle, birtakım tereddütler uyan
mış. Bunun yanı sıra. Personel Kanunu dola-
yısıyle, Devlet dairelerinde kalifiye teknik per
sonel istihdamının çok zorlaşması ve idarede 
teknik personel halamından bazı zorluklarla 
karşılaşılmış olması da, bu konudaki projenin 
gerçekleşmesini, bana verilen bilgiye göre, ben
den önce bir hayli savsaklamıştır. 

Öte yandan, 1750. sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun tarım arazilerinin tarım 
dışı amaçlarla kullanımını uzun zaman alan bir 
izin prosedürüne bağlaması da, aynı şekilde bir 
gecikmeye yol açmıştır. 

Bütün bunların yanı sıra, yüklenici müellif 
grup da işin yapımında sözleşmeye ^övo gecik
miştir. Bu konuda gerekli işlem yapılıyor. Bir 
yandan da, Gayrimenkul Anıtlar ve Eski Eser
ler Yük,-:ek Kurulunun, ki bu deyimin" ne ol
duğunu arkadaşlarımız uygulamada çok iyi bili
yorlar ; bu konuda birtakım geciktirmeleri ol
muştur; iki ay ara ile iki ayrı karar almıştır. 

Sonuç olarak şunu söylemek durumunda
yım; Bakanlık olarak Side'yi ulusal ekonomi 
açısından önemi ile mütenasip bir şekilde ele' 
alıp, süratle gerçekleştirmeye kararlıyız. An
cak, bu karan tek başımıza ifade etmek bir 
sonuç yaratmıyor. Yatırımcı kamu kuruluşla
rının. dest eğin. e büyük ihtiyacımız olduğunu da 
bu arada belirtmek, istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım. Sayın Karavelioğlu, 
daha sonra da Kesat Oğuz, Side açısından Seka 
projesine değindiler. Vaktinizi bu konuda da 
almak istemiyorum. Elbette Seka'nm bir 
kraft kâğıt fabrikasını oradaki selüloz sanayi 
bakımından o bölgede burması zorunlusuna 
ben de inanıyorum. Yalnız, fabrikanın yeri ko
nusunda kesin olarak mukavemet ediyoruz. 
Özellikle Turizm ve Tanıtıma Bakanı olarak da 
mukavemet ediyorum, vatandaş olarak bu mu
kavemeti bir görev biliyorum. 

Burada iki ayrı bölge var, birisi tarım böl
gesi, diğeri turizm bölgesi. Bu fabrikayı bir tu
rizm bölgesinden uzaklaştırmak istiyoruz, et
rafa asit - sülfirik saçacaktır; hemen Side pro
jesinin yanma kurulmak istenmektedir. Diğer 
bölgeye kurulması için yapılan girişimleri de 
köylüler dirençle karşılamaktadır. Aslında bi-
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zim ist em esliğimiz yerin civarında o turan köy
lüler de bizimle beraber hareket etmektedir . 

Bir özelliği de. hem kraft kâğıt fabrikasını , 
hem de Side projesini Dünya Bankası finanse 
ediyor. Dünya Bankasının iki görevi var ve 
bu arada Dünya Bankası temsilcileri de gidip 
gelmektedir . Bakanl ık la r aras ında toplant ı la r 
yapıldı şu oldu hu oldu, mesele halen Dünya 
Bankasmdadı r . Dünya Bankası p ro jey i ; ya An
ta lya 'da uygu lamak için İsrar edecektir ve yer 
seçecektir veyahut t a belki başka bir yöremize 
götürecekt i r . 

Burada yeri gelmişken şunu söylemek istiyo
rum ; Türk iye hamdolsun bir t a ra f tan tar ıma, 
biı- t a ra f tan sanayie, bir t a ra f tan tur izme 
planla, bölgeleri ayırabilecek ölçüde geniş bir 
ülkedir. Bir yerde mut laka havalı sanayi ve onun 
yanında, mut laka bacasız sanayi dediğimiz tu
rizm ve nıutlaika ta r ım olacak ve üçünden aynı 
anda aynı yerde istifade edilecek... IVu da işleri 
karmaşık hale getiriyor, çevre sorunlarını or
taya. ç ıkart ıyor . Öyle ülkelerden örnek alıyoruz 
ki. o ülke sadece sanayi memleketidir , bir de 
kendi ülkesinden turizm bakımından yarar lan
mak is t iyor ; o ülkede okumuş adamlar ımız gel
dikleri zaman biı- yerde her şeyi aynı anda uy
gulamak istiyorlar... Bu bizim, asker l ikte , poli-
t'.kada. ta r ımda, sanayide taklitçiliğimizi göste
riyor. Bininci Dünya Harbinde söylerlerdi ya. 
hani Dgilizofiller. Almanofiller vs. gibi, bu her 
yerde aynı şekilde uygulanıyor , uygulandığı za
man, da karmaşık bir düzen, geliyor. 

Antalya kıyı bandında, ya turizmi geliştire
ceksiniz yahu t da fabrika bölgesi olarak sapta
yacaksınız. İkisinden birisini Devletin tercih 
e'ijnesi gerekecek. Bu kâğı t fabrikası meselesin
de de aynı şey oldu. Bakanlılklar arası yazışma
lar sü rüyor ; sürdükçe bir yandan da. kendi ki
şisel kanaat im olarak arz edeyim, içim. kan ağ
lıyor, çünkü o proje dolayısıyle Devlet büyük 
kayıp la ra uğ ruyor para bakımından. O açıdan 
Sayın Karavel ioğlu 'nun uyarı lar ını da d ikka te 
alarak, meseleyi bir sonuca bağlamak istediği
mizi t e k r a r bel i r tmek istiyorum. 

f.'ene Sayın Karavel ioğlu arkadaşını , eğitim 
konusunda eleştirilerde bulundu. Başka arka
daşlarım da ifade e t t i ler ; turizmi, tur izm eği
t iminden ay ı rmak mümkün değil elbette. Sek
törün nitelikli personel ihtiyacım karş ı lamak 
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için akademik eğitini yerine, daha çok beceri ve 
p ra t ik öğretim metot lar ına dayalı bir eğitini 
programı tını uygulanması , planın i lkelerinden
dir. 

Bakanlığımızca, yü rü tü l en eğitim, çalışmala
rı dolayımı ile bugüne kadark i le r ha'kkında bil
gi vereyim : 

1 748 kişi otellerde. 1 185 kişi t e rcüman reh
ber kurs lar ında ve 9 84.1 kişi de sabit ve gezici 
işbaşı eğitim, .kurslarında eğitim görmüştür . 

1974 eğitim programımıza temas etmeden ön
ce bir noktayı bel i r tmek is t iyorum; h a t t a neler 
yapacağımızı söylemekten ziyade bir karmaşa-
lığı daha ortaya koym,ak istiyorum : 

Sayın a rkadaş la r ım; Millî Eğit im Bakanl ı 
ğının otelcilik okulları var . Turizm Tanı tma Ba
kanlığının kurslar ı var, özel sektörün kurslar ı 
va r ; her biri ayrı ayrı sektörlerde, aynı amaca 
yöı.elmiş sayılabilir. Biz. demin de arz ett iğim 
gibi. daha çok beceri ve pra t iğe dayanan bir eği
tim politikası izlemek istiyoruz. Kendi otelle
rimizde eğitim ta tb ika t ım yapt ı r ıyoruz. Millî 
Eğitini Bakanlığı ne yap ıyor ; i t iraf edeyim ki 
bilmiyorum, vakit bu lup incelence imkânını bu
lamadım. ama bunlar olacaksa ve tanı başarıya 
ulaşı lmak isteniyorsa ya Millî Eği t im Bakanl ı 
ğında toplanmalıdır , ya da doğrudan doğruya 
p ra t ik eğitim bakımından Bakanl ığ ımda toplan
malıdır. Kâh orada, kâh orada olursa bir sonuç 
alınabileceği kanıs ında değilim. Bu açıdan bir 
çalışmayı önümüzdeki yıl yü rü tmek kara müla 
yim. 

Sayın Karavelioğlu a rkadaş ım ve diğer ar
kadaşlarım Turizm Bankasının faaliyetlerine 
değinirken övücü ifadeler kul landı lar . Bankayı 
uzun bir zarar döneminden k u r t a r a r a k kâra ge
çiren Banka görevlisi a rkadaş lar ım adına bu 
övücü ifadeleri şükranla karşı l ıyorum. Bütün bu 
ifadelerin muhatabı orada çalışan (îenel Müdü
ründen en küçük bir imdeki personeline k a d a r 
olan. a rkadaş lar ımdır . Bu konuda istenilen ba
zı bilgileri vardı Sayın Karavelioğlu arkadaş ı 
mın. onları kısaca arz edeyim : 

Turizm Bankası 1974 yılının ilk 4 ayında 
71 milyon (Ui4 bin l iralık tahsis yapmış ve bu 
miktar ın 44 milyon Cİ52 bin lirası ödenmiş bu
lunmaktadır . Halen, incelenmekte olan projelerin 
tutar ı 149 milyon ö:>H Uradır. Bankan ın halen 
bU!) milyon olan sermayesinin 1 milyara çıkarıl-
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masını, demin do arz ettiğim yibi ünyörmüş 
bulunuyoruz. Hu suret le konaklama, tesislerinin 
yapılmasına, hız verileceği kanısındayız ve üınit 
ediyorum ki. (Viineü Peş Yıllık P lanın öngördü
ğü hedefe de bu suret le ulaşmış olacağız. 

197Ö yılında Harikaca finanse edilen proje
ler karşı l ığında 4 .'T7H ya tak kapasi tesi yarat ı l 
mıştır. H174 yılının ilk 4 ayında finanse edilen 
projeler karşı l ığında 1 î)7,.'î yeni yatak, kapasitesi 
daha yarat ı lmışt ı r . Tetkik edilmekte olan proje
ler içinde Ö b44 ilâve yatak' daha vardır . 

I»11 ar;;, la Sayın Sivas Senatörü Öztiirk 
arkadaşımın eteştrilerini de ce\'a]>i;uı:hi-ınnya 
gayret etmiş olayi'm. 

İ-taııbul'da/k; bir otelimizde Sayın Kara-
ağaçhoğlu arkadaşımızla birlikte karşılaş! ık-
ları işlem bana ve Genel -Müdüre intikal et
miş idi. İlyiü ])ers tıvelin dikkat i (;•. kilmiş; ir. 
Dihon (delinin binası esıki; bir otel - ola.rak 
kul lanı lma imkânı homen hemen y ' k y'di. 
Vaktiyle kiralanmış ve Barkanın ülkünde kal
mış. A s a n d ü eski. kilit sistemi kola}' k d a y 
değist ir ih miyor. yürii l tülü oluyor, şu oluyor 
bu o luyor : am'a Panik a bu oteli yükh'nıniş ol
duğu için 'mümkün olduğu kadar d;vam e!d-
rlyoı-. bir taraf tan da oto! k u r s l a r ı n l a kullanı
yor. 

Sayın l-Yvzi Hancı arkadaşım çok hd ifade 
edebileceğim eleştirilerde bulundu. Adında 
bizi tenkit değil, teşvik etti. Bunu anamuhale-
iVt paı tisinin turizm _pdi! İkasında bize yös-
11 emek istediği yardımın. Komisyonda da 
ifade eiriğrm yibi, bir somut örneği olarak 
şükranla karşı l ıyorum. 

lK'ğe.ü arkadaşım ya/ete kâğıdı konusun
da bazı eleştirilerde bulundu, [kısaca onları 
da., cevaplandı rmak istiyorum. 

Bu k muda sayın arkadaşımın yörüşlerine 
kat ı lamayacağını , (eazole kâğıdının Ö Ötd) lira
dan 4 ,")()()• liraya çıkart ı lmasını , ucuzluk vaa li 
ile iş başına .yel en i Hık ü m etin, basın men sup
larına (;o"k soğuk esprisi olarak yörnnk ted jr. 
Kendilerine beâha ı e . bütün Avrupa ülkele
rinde bilini yazete kâğıdı fiyatlarının ne 
•olduğunu yazılı olara.k taıkdim edeceğ'nı. 
Şunu bu kiiı didon ifade etmek i s t iyorum; Tür
kiye gazete kâğıdını bu ülkelere ıröre son fi .va
liyle en ucuz satan .memleketler ara su: ladır. 
Yabancı ülkelerde ya/oto kâğıdı l i v a d a n 

4 000 lira. ile. ö G00 ve (i 000 lira arasında 
değişmektedir . Bğer böyle değil idiyse, zaten 
y a / d e kâğıdı Devlet tekelinde değildir ; fiilen 
şu anda Devlet taraf ından yapı lahüdiği için 
t ek cd d, e görülmektedir , her isteyen dışarıdan 
ithal etme imkânına sahiptir . İthal kolaylık
larını yöstermekle yükümlüyü / , Fakat istan
bul gümrüğü ka])isına bugünkü SPKA satış 
fiyatının altında bu kâğıdı yetirme im/kânı 
yümrüksüz olarak dahi hemen hemen yek yi-. 
bidir. Sayın arkadaşımızın kişisel olarak da 
beni tanıdığını bilerek, bana yüveneceğini zan
nederim. 

Kararname tetkik ediliyor, yeni bir Hükü-
kiimot kararnamesi , sanıyorum önümüzdeki 
hafta, içerisinde SbdvA taraf ından hazırlanmış 
olacak". Yalnız şunu kabul etsin Sayın Halıcı. 
Anayasanın 20 indi maddesi de «Gazete ve ilvv-
yiler, Devletin ve diğer kamu t üzr'kisllerinin 
v( ya bunlara bağlı ku rumla r ın arat; ve imkân
larından (şitiiık esasına yöre faydalanır.» de-
\ 'dü| bu konunun içine yiranivor maaleoef. 
(diiîkü. yazete kâğıd ı satışında tar j esasına 
y<Jre yapılan ayırın, kredi kolavlığı bakımın
dan bir imkân tanıyor idi. Gazete k â ğ r i m m 
fiyatını hir kısmına şu kadardan, bir kısmına bu 
kadardan ver i rken; yani niçin Alem t'> böyle 
veriyorsunuz. .Mehmet'e böyle veriy.n :unuz 
diye biı- sivrim yoktur , kredi kolaylığı ile ılyi-
l ;dir. Onun için Anayasanın 2'-) ncü ma İdi siyle 
ili skisi oi ' luğuuu sanmıyorum. 

Sayın İskender (Vnap Fjye aükadaşımız. 
çok haklı olara'k pansiyonculuğun teşvikini is
tedik r. Bu. bizim de bir amacımız; büyük bir 
amacımız. Pans iyonduk vasıtasıyle sadece 
turizmimizin yelişeceği kanısında değiliz. Ay
nı / amanda yele.nekseJ Türk misafirperverliği
ni yelelilere bizzat yösterebileceğimi/ inancın
dayız. Bu amaçla nitekim 197b yılında Turizm 
Bankası taraf ından 12b1 pansiyona 2 milyon d8ö 
bin lira tahsis edilmiş. 1974 yılının 4 ayında 
da NO pansiyona 1 milyon 4Ö0 bin liralık tah
sis yapılmış. Bir norm içerisinde isteyene bu 
krediler verilmeye devam edilecektir. Pansi
yonculuğun yelişnıesı ve yeliştirilmesi sadece, 
takdi r eder ki. Sayın Hye arkadaşını ve diğer 
değerli a rkadaşlar ım, kredi ile değil, .biraz tu
rizm eğitimi ile de orantılı olarak yürüyecek
tir. 

95 
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Değerli arkadaşımın Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü, ile ilgili eleştirilerini dikkatle din
ledim. İkinci Dünya Savaşındaki Basın Yayın 
Genel Müdürlüğünün çalışmaısı doğrudur. Bu 
bütçe kısıntılarının kendi düşünceleri ile ilgi
leri yok; ama Basın Yayın Genel Müdürlüğü
nün gereklerini yerine getirebilmek için orada
ki değerli personel arkadaşlarımla beraber çalış
makta. olduğumuzu kendilerine arz etmek isti
yorum. 

Sayın Reşat Oğuz arkadaşım, Antalyalı ola
rak bizim turizm amaçları içerisinde bir pilot 
bölge olarak aldığımız güzel beldesiyle ilgili 
•edk güzel sözler söylediler. Bunları tekrarla
mak ancak kendileriyle bu konuda yarış yap
ma hadsizliğini göstermek olacaktır. O konuda
ki bütün düşüncelerine katılıyoruz. Bir nokta
da sayın senatörlerle aynı düşüncede değiliz; 
o da bir tatil köyünün adı meselesidir. Bu ta
til köyünün adı İtalyan Tatil Köyü değil. Bi
zim bildiğimize g'öre tatil köyü «Yaltur Tatil 
Köyü» olarak isimlendiriliyor. 45 milyon lina 
sermayeli; c/c 25'i yerli, % 75'i yabancı serma
yedir. Tıpkı Hiltoıı gibi, Kodak Mercedes gibi 
tur marka «Yaltur» adı. Bir müessesenin ima
jını ifade ediyor ve kendi işlettiği tesislere o 
şirketin verdiği isim. Greçen yıl kısa bir dene
me işletmesine rağmen, memleketimize 19 •mil
yon lira karşılığı bm döviz geliri sağlandığını 
da biliyoruz. Bir Türk şirketiyle ortak olarak 
kurulmuştur. Burada şunu belirtmek istiyorum; 
sanıyorum Sayın Babüroğlunun da sorduğu 
biı- soruyu cevaplandırmış olacağını, yabancı 
sermaye ile ilgili olarak. Şimdi bu Yaltur, ge
çen yıl yaz ortalarına doğru galiba açıldı. 19 
milyon lira bir döviz geliri sağlamış. 

Değerli arkadaşlarım, yabancı sermaye ko
nusunda, Hükümetimiz sekler bir tutumda de
ğildir. Bunu yabancı sermayenin bütün birim
leri için söylüyorum. Özellikle turizm konusun
da yabancı •sermayenin önemine ben 
ayrıca pazavlanıa açısından da değin
meli istiyorum. Dünyanın en büyük 
yatırımını yapacak kapasitede olabilir
siniz; Devlet olarak olabilirsiniz, özel sektör 
olarak olabilirsiniz, halk sektörü olarak olabi
lirsiniz. O yatırımı doldurabilecek pazarlamayı 
sağlayabilmek kolay değildir. Bu, ancak yaban
cı pazarlama kuruluşlariyle işbirliği ile sağla

nabilecek bir olanaktır. O açıdan yabancı ser
maye karşısında katı değiliz. Değiliz derken, 
Turizm Bakanı olarak ifade etmiyorum. Hükü
met olarak ifade ediyorum. Sayın Dikcçligil'i de 
zannediyorum cevaplandırmış oluyorum. 

Sayın Ticaret Bakanı arkadaşım da, turizm 
konusunda kendisine atfedildiği şekilde, somut 
olarak, turizmin ahlâk götüreceğini ifade etme
diğini belirtmiştir. O açıdan Sayın Ticaret Ba
kanı arkadaşımın herhangi bir sözünden, her
hangi bir konuşma veya pazarlık sonucundan 
dönmüş olduğu kanısı da sıhhatli bir kanı de
ğildir. Ticaret Bakanı arkadaşım haklı olarak; 
aynı şeyi ben de düşünüyorum, gelecek yaban
cı sermayenin memleketimize birim olarak; bi
rim birim ne getireceğinin ve ne götüreceğinin 
hesaplanmasını ve tartışılmasını istemiştir. Bu 
konuda sanıyorum, değerli senatör arkadaşları
mız içerisinde farklı düşünen ve mutlaka ka
pıyı, gelecek, çalacak herkese açalım diyecek 
arkadaşını da yoktur; ama maalesef Devlet 
Planlama Teşkilâtımız, Ticaret Bakanlığı Teş
kilâtımız, biz hepimiz bir araya gelip bürok
rasi çarkları arasında meseleleri biran evvel ele 
alma imkânına sahip değiliz. Hangi arkadaşım 
söyledi; şimdi hatırlıyamıyorum, bu bürokratik 
mdkauizmalardaki ağır işleyiş, turizm gibi çok 
hassas ve biran evvel yatırını alanına girmesi 
gereken önerilerde büyük gecikmelere yol aç
mıştır. Bizden önce açmıştır, bizim zamanımız
da açmaya devam etmektedir. Ben Bakanlık gö
revine geldiğim zaman birtakım yabancı ser
maye talepleri, ya Ticaret Bakanlığında, ya 
planlamada neticesi alınamamış şekilde bekli
yordu. Bu bekleme; açık söylüyorum, halen 
devam etmektedir. Biran evvel sonuçlanması 
benim de temennimdir ve 1974 yazında yeterli 
inşaat yatırımlarına geçilebileceği kanısında 
değilim, vaktinde başlayabileceği kanısında de
ğilim. Bir gecikmenin olduğu açıkça bellidir. 

Festivallerin millî ahlâkı yıkmaması konu
sunda Sayın Dikeçligil arkadaşımla aynı görüş
teyim. Sayın Oğuz da bunu söyledi. Herhangi 
bir kimseyi kınamak, hele burada bulunmayan 
bir kimsenin arkasından konuşmak istemem. Ge
çen yıla kadar Antalya'da festivaller belediye 
tarafından yönetildiği süre içerisinde, maalesef 
f etivaldeıı başka; niyet ne kadar iyi olursa ol
sun, uygulamada başka şeyler olmuş ve başka 
başka şekilde de gamete sütunlarına kadar dü-
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şen 'birtakım olayla- veyahut - Sayın Antalya I 
Senatörü Oğuz da ifade ediyor, kolaylıkla ka
tılayım kendisine - rezaletler haline gelmiş. 

Antalya'da yeni belediye yönetimi, «Bu fes
tivali bizim üzerimizden alın, siz yapın.» diye 
işe başladı. Kabul ettik. Bu sene 'belki çok ba
şarılı bir festival olamayacak acele olduğu 
için; ama orayı bu sene geçiştireceğiz. Onunla 
beraiber diğer festivaller konusunda da fikrimi 
söylemek istiyorum. Önümüzdeki yıldan itiba
ren bu festivalleri kendi kültürümüzün ve sa
natımızın, seyirlik sanatlarımızın da bir alanı 
olarak Devlet tarafından yürütmek düşünce
sindeyim. Halk oyunlarımızla, seyirlik sanatla
rımızla, müziğimizle; Sayın Babüroğlu arkada
şımın belirttiği igibi, gerçekten dünya üzerinde 
görülmesi kolay olmayan özel spor oyunlarımız
la ve tabiî diğer ülkelerin de hize göstermek is
tediği sanat (bölümleriyle birlikte yürütmek dü- I 
şüneesindeyiz. 

Sayın DikcçligiPin bir başka eleştirisine de 
katılıyorum. Para bırakmayan turistin olmadı
ğı konusunda, özellikle hippiler konusunu Büt
çe Komisyonunda d i söylemiştim. Tesadüftür; I 
Sayın Dikceligil arkadaşım kürsüye çıkmadan 
yarım saat kadar önce bu konuda, Millî Selâ- J 
met Partili ve başka birkaç milletvekili ve sc- I 
natör arkadaşımla da görüşüyordum ve o sıra
da İçişleri Bakanı arkadaşım da yanıma geldi, 
aynı şeyleri konuştuk. Birçok yabancı ülke
de hattâ Türkiye'den başka hemen hemen bü- I 
tün ülkelerde turistin girdiği memlekete ne bı
raktığı gerçekten soruluyor ve araştırılıyor. 
Böyle bir ısoru için bir hazırlık yapabileceğimi- I 
zi İçişleri Bakanı arkadaşımla birlikte düşün- I 
dük. 

'Sayın Dikeeligil arkadaşımdan, müsaade 
ederse bir noktada ayrılmak istiyorum. Sanıyo
rum «Efes» ismini değerli arkadaşım eleştirdi*. 
Efes'in bulunduğu kasabamızın, yöremizin adı I 
yine Seltuk'tur. Efes, kendi tarihî ismini muha
faza eden oradaki kalıntıların adıdır ve bütün 
dünyaca bilinen o isimle anılması gerekir düşün
cesindeyim. 

Sayın Kutluk arkadaşımın Çanakkale için I 
gösterdiği itinaya katılmak isterim; ama dedi
ğim gibi, bütçe olanakları bizi ne ölçüde bu 
önümüzdeki yıl çalıştıracaksa, o ölçüde birçok 
yöremize olduğu gibi tarih: bakımından önemi

ne inandığım Çanakkale'ye de hizmet etme im
kânını verecektir. Gelibolu tarihî millî parkı 
Orman Bakanlığınca planlanmaktadır ve bu pla
nın içerisinde turizm bakımından gerekli tesis
ler yönünden biz de çalışmalara katılmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım, bir hayli vaktinizi al
dığım için sizden tekrar özür diliyorum. Bakan
lığımızın bütçesi için gösterdiğiniz yardıma önü
müzdeki yıl layik olacak bir çalışma politikası 
izleyeceğiz. Şüphesiz ki, göreviniz burada bit
miyor; 'bize yaptığınız tavsiyeleri, bize verdiği
niz direktifleri uygulayıp uygulamadığımızı 
Yüce Senatonun değ'erli denetimi bakımından 
her zaman değerlendirme imkânına sahipsiniz. 
Bu değerlendirmelerinizden de ayrıca bir zevk 
duyacağımızı arz eder, hepinizi tekrar saygı ve 
şükranla selâmlarım. (Alkışlar.) 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan bir sorum vardı efen
din;. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnebeyli. 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Efendim, 
Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz bölgesinde 
turistik yatırım yaparak bir hayli yararlı ne
ticeler alıyorlar. Turizm ve Tanıtma Bakanlığın
ca böyle bir yatırınım Karadeniz bölgesinde de 
düşünülüp, düşünülmediğini öğrenmek istiyo
rum. Ancak, bu yatırım Şile ve Amasra bölge
lerine mi, bunun daha Doğu bölgelerine mi ya
pılacaktır; bunun bildirilmesini rica , ediyo
rum. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Bakan. 

TURİZM YE TANITMA BAKANI ORHAN 
BİRGİT (Devamla) — Mevsim bakımından 
Karadeniz yöresinin turizm açısından uzun bir 
mevsime açılmadığını değerli senatör arkadaşım 
da herhalde kabul ederler. Romanya ve Bul
garistan. için Güney sahilidir, bizim için Kuzey 
sahilidir. Buna rağmen o bölgede de altyapı 
tesislerine imkân bulduğumuz zaman başlaya
cağız. Fakat o bölgelerde yatırım yapmak is
teyen yurttaşlarımıza kredi verme imkânlarımız 
vardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Değerli senatörler, Turizm ve Tanıtma Ba

kanlığı Bütçesi hakkında başka söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 
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Bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

V) TVRİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm 

900 

Lira 

101 Genel yönetim 6 069 075 
•BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

J02 Destek hizmetleri 9 894 356 
ıBAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

.1.11 Ülke turizminin geliştiril
mesi 145 636 191 
•BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

112 Ülkenin yurt içinde ve yurt 
dışında tanıtılması 90 858 860 
ıBASKAN Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 4 819 600 
'BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü eetveleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim •'> ;>51 496 
•BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 5 188 159 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

111 Haber alma ve değerlendir
me 50 840 705 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı ti* 
lamayan transferler 68 541 
'BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaimi eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü eetveleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin 
Milletimiz ve '.Memleketimiz için uğurlu ve ha
yırlı olmasını dileriz. 

Ç) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

12. — Derlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarı
sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/80; (\ Senatosu : 1/258) (S. Sayısı : 
347) (Dağıtma tarihi - 30 . 4 . 1974 (1) 

(1) 3i7 S. Sayılı basmayan 2.5. 1971 ta
rihli 52 uci Birleşim tutanağına eltidir. 

— 98 — 
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BAŞKAN — Sıra Ulaştırma Bakanlığı Büt
çesine gelmiştir. Bakanlık Bütçesi ile Devlet 
Hava .Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Bütçesi birlikte sürüşülecek. 

Komisyon... Hazır. Hükümet i . Yok. 
Sayın senatörler 57 nci Birleşimin Üçüncü 

Oturumuna 5 dakika ara veriyorum. 
(Kapanma saati : 21,45) 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21,50 

BAŞKAN : Başkanvekili Zihni Betil 

Katipler : Bahriye Üçok (Cumhurbteışkaııın- ca S. Ü.), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN •— Yüce. Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri, 57 nci Birleşimin Dördüncü Otu
rumunu açıyorum. 

Sıra Ulaştırma Bakanlığı Bütçesine gelmiş
tir. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

Bakanlık ve Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçeleri birlikte görü
şülecektir. 

İlk sözü A. P. Grupıı adına Sayın Eaif Eriş 
ve Ahmet Demir Yüce istemişlerdir. Adalet Par
tisi Grupunun bu iki sayın sözcüsünün iki yol
dan birisini seçmelerini rica ediyorum: Eğer ilk 
kez görüşmeyi bu iki sayın üye yapacaklarsa, 
birinin konuşması ötekinin konuşmasını ta-
mamlayacaksa, 45 dakikaya sığdırmak zorunlu-
Inğnndadırlar. Adalet Partisi Grupu adına biri 
ilk kez konuşmayı yapacak; diğeri, ikinci kez 
konuşmayı 57apacaksa ; ilk kez konuşmayı yapa
cak olan 45 dakika konuşabilir. Diğer Adalet 
Partisi Grupu üyesi ikinci kez konuşmasını 
gruplar adına yapılan konuşmalar bittikten 
sonra 1.5 dakika süre ile yapabilir. Tercih sizin
dir. Tercihinizi belli ediniz. 

EAİF ERİŞ (Balıkesir) — İkimiz beraber 
konuşabiliriz. 

BAŞKAN — İkiniz birbirinizi tamamlayan 
konuşmalar yapacaksınız 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Raif Eriş, 
buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA RAİF ERİŞ (Balıke
sir) — Sayın Başkan, yüce Senatonun muh

terem üyeleri ve ulaştırma camiasının değerli 
yöneticileri; 

Ulaştırma Bakanlığının 1974 yılı Bütçesi 
üzerinde Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu vesile ile Grııpum ve kendi adıma hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

Bütçesini görüşmekte olduğumuz Bakanlığın 
bünyesindeki kuruluşların yapısı ve fonksiyonu 
gözönüne andırsa, yaşayan varlıkların kan da
marlarıyla sinir sisteminin ifa ettiği vazifeyi 
Devlet bünyesinde millet hizmeti olarak yaptığı
nı kabul ederek günlük hayat ve yaşantımızda 
ve memleket kalkınmasındaki sosyo - ekonomik 
önemiyle, vatan güvenliğindeki tesir ve gerekli
liğinde hemen birleşiriz. 

Değerli senatörler, sık sık tekrar etmek zorun
da kalacağımız ulaştırma deyiminin; canlıların, 
.maddelerin ve haberlerin mekân içinde yer de
ğiştirmesini gerçekleştiren bir faaliyeti ifade et
mekte olduğu malumlarınızdır. 

Canlı ve cansız varlıkların bir yerden bir ye
re nakli, haberlerin kıymet ve mânasını değiştir
meden, kaybetmeden, bulunduğu yerden başka 

bir yere iletilmesi, insanların asırlar .boyunca önem
le üzerinde durdukları problemlerden biri olduğu 
bilinen bir keyfiyettir. Hatta denir ki; tekerlek 
en büyük icatlardan birisidir. İnsanlığın ekono
mik ve kültürel alandaki inkişafı, mutıalkkak ki 
ulaşım ve iletim sahasındaki gelişmelerle vüsat 
ve kız kazanmıştır. Bu kesimdeki son araçlar za-
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man ve mesafe mefhumunu ortadan kaldırarak 
dünyayı küçültmüşlerdir. Bilhassa haberleşme 
araçlarındaki gelişme dünyayı, hatta kâinatın 
bazı kısımlarını odamızın içine kadar getirebil
miştir. Bunların yanında, fertler ve toplumlar 
arasındaki sosyal - ekonomik ve kültürel uçurum
ların azalmasına sebebalmuştur. 

Böylesine bir mâna ve değer taşıyan bu 
faaliyetlerin prensip ve politikasını tespit mev
kiinde bulunan Ulaştırma Bakanlığının, bu hiz
metlerin teknik, ekonomik ve sosyal gereklere ve 
kamu yararı ile millî güvenlik amaç ve usullerine 
uygun olarak yürütülmesinin sağlanmasını, iş ve 
hizmetlerde geliştirme ve olguıılaştınmanın temi
nini, hizmetlerin birikirlerini tamamlayıcı ve bes
leyici şekilde yürütülmesini sağlayıcı esasların 
hazırlanmasını, tatbikatın takip ve kontrolünü, 
ulaştırma ve haberleşmedeki istek ve ihtiyaçla
rın tespit ile planlanmasını, kesimler arasındaki 
koordinasyonun sağlanmasını, bu işlerde kamu 
düzeni, can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbir
lerin aldırılımasım ve genel olarak tüm uygula
maları kontrol etmek gibi esaslar dairesinde, so
rumluluk bilinci içinde faaliyet gösteren bir ku
ruluş olarak önemi nispetinde ağırlık ve ciddî bir 
ihtisas işi olduğu elbette ki kabul buyurulaeak-
tu . 

işte, biz tle görüş ve düşünüş içinde bu bütçenin 
kritiğini yapmaya çalışacağız. Ayrıca, artık yal
nız bir Anayasa gereği olmaktan da ileri gide
rek, milletçe benimsenmiş olan planlı kalkınma 
mefhumunun getirdiği kendine has düşünüş ve 
görüş usullerine de mümkün olduğu kadar sia-
dı'k kalarak meselelere yaklaşmaya, prensipler 
ve ilkeler üzerindeki fikirlerimizi serdetmeye 
uğraşacağız. 

Önce. geride kalan planlı dönem içinde ula
şılmış olan gelişmeleri sıralayalım : Sektör hiz
metleri planlı dönemde öngörülen hızla artmış, 
altyapı ve taşıt kapasiteleri yönünden de plan 
taihminlerine ulaşılmıştır. Her alt sistemin, ben
zer koşullar altında rekabet etmesi olanağı ya
ratılamamış, sistemi kullananların yapılan mas
raflara. belirli ölçülerde katılmaları sağlanama
mıştır. Çağdaş ulaştırmacılıkta büyük önemi olan 
alt sistemler arasındaki koordinasyon etken bir 
düzeye çıkarılamamıştır. İşletme, idare, plan
lama ve araştırma konularının, planda öngö
rüldüğü şekilde modernleşememesi ve yetenekli 

personel sayısının azlığı gibi darboğazlar gide
rilememiştir. 

Taşıma ve yanlı iz metler yine kamu ve özel 
kuruluşlar eliyle yürütülmekte ve organizasyon 
sorunları ağırlıklarını duyurmaya devam etmek
tedir. 

İç ve dış hatlarda; özellikle iç hatlarda ve 
şehir içi yolcu taşımasında gerçekleşen yolcu ve 
yük taşımaları, planlarda tahmin edilen seviye
lere ulaşmış ve alt kesimlerde tahminleri aşmış
tır. Karayolu, demiryolu, denizyolu, şehir içi 
yolcu taşımaları tahminlerin iki katını aşarken, 
şehirlerarası yolcu taşımasında ise, demiryo
lu ve denizyolu ağırlıklarını kaybetmeye devanı 
et imiş 1 erdir. 

Öte yandan, havayollarında şehirlerarası 
yolcu taşımalarında % 18in üstünde, oldukça 
yüksek bir artış hızına erişilmiştir. İç hırtlarda 
yük taşınmasında ise, havayollarında c/c 15'in üs
tünde bir oranla İkinci Plan tahminlerine yak
laşılmış. denizyolları dışında diğer taşımalarda 
tahminlerin gerisinde kalınmıştır. 

Dış hatlar yolcu taşımasında havayolları en 
büyük payı almaya devam ederken, denizlyol-
1 arında taşınan yolcu c/c 4,3'lük artış tahmini
ne karşı, c/c 17,7 oranında bir artış göstermiştir. 
Dış hatlardaki yük taşımasında ise. denizyol
larında Plan tahminlerinin üstünde yılda % 24,5 
dolayında bir artış tespit edilmiştıir. Bu bölüm
deki; yani dış hatlarda karayolu taşımaları tah
minlerin gerisinde kalırken, havayolları c/c 25 
dolayında yıllık artış hızı kaydet m iştir. 

Bu tespiterden anlaşılacağı üzere, planlı. 
dönemde iç hatlar yolcu ve yük taşımalarda ka
rayolu. dış hatlarda yolcu taşımasında, havayo
lu, yük taşımasında ise, denizyolu, ağırlıklarını 
Lsürdürmüşlerdir. Taşıtların yolcu taşıma kapa
sitesinde son dört yıl içinde önemli artışlar kay
dedilmiştir. Havayolu filosuna jet yolcu uçakla
rı katılarak, yolcu taşıma kapasitesi plan dö
nemi tahminlerini çok geride bırakmıştır. Ka
rayollarında, ve denizyollarında gerek şehirler
arası, gerekse şehir içi yolcu taşıma kapasite
lerinde planlı dönem tahminini aşan yıllık artış 
'oranla rıyî e karşılaşılmaktadır. 

Taşıtların yük taşıma kapasitesinde ise ka
rayolları ve denizyollarında. Plan tahminlerine 
aaıeak yaklaşılabilmiştir. Karayollarında taşıt 
farkı sayısının hızla artmasına karşılık, bu ta-
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şıtlarm yük taşıma kapasiteleri tanı olarak kul
lanılamamıştır. Demiryollarında buharlı loko
motiflerde azalma, dizel ve elektrikli lokomo
tiflerde artışlar olmuştur. 

Denizyolları taşımaları içinde. kamu kesimin
de yük gemileri, özel kesimde tankerler artış 
kaydetmiştir. Uçak parkında pervaneli uçak
ların yerimi jet uçaktan almıştır. Karayolu 
uzunluğu; Devlet yolları 35 016 kilometreyi, il 
yolları 24 437 kilometreyi, köy yollan 162 055 
kilometreyi bulmuştur. Devlet ve il yollarında 
uzunluk açısından önemli artış olmamakla bc-
na'ber, mevcut yol ağı standartlarının yüksel
tilmesine ağırlık verilmiştir. 

Demiryollarında; Tatvan - Van - İran hu
dudu, Pehlivanköy - Udime - Bulgaristan hudu
du işletmeye açılmış; Gebze - Ari fiye çift hattı, 
Ankara banliyö hattı elektrifikasyonu, Samsun 
Bakır Kompleksi demiryolu inşaatına devam edil
miştir. Demiryollarında altyapının eksikliği, ge
ometrik ve fizikî standartların düşüklüğü ve 
hatların gereksiz yere uzam oluşu önemli sorun
lar olarak varlıklarını devanı ettirmişlerdir. 

Limanlardaki yükleme ve boşaltma gerçek
leşmeleri ise, plan. hedeflerine ulaşamamış ol
makla, limanlardaki donatım noksanlıkları de
vam ederken, çeşitli kuruluşlar kendi özel li
manlarında yükleme ve boşaltmaya yönelmişler
dir. 

Dünya havacılığında önemli teknolojik iler-
krmeler sonucu, kapasitesi ve hızı yüksek, bü
yük uçaklaı- servise konularak çok sayıdaki kü
çük uçakların yapacakları taşıma, daha az sa
yıda büyük uçaklarla yapıla'bilmiştir. Filodaki 
uçak sayısının artmasına mukabil, alanlardaki 
tesisler yetersiz, yer hizmetleri çeşitli kuruluş
lar tarafından yapıldığından, koordinasyonsuz
luk devanı etmekte ve büyük ölçüde aksaklığa 
sel)el)iye1! vermektedir. 

Haberleşme sektö-ründe planlı kalkınma dö
neminde öngörülen ilkeler; telefon haberleş
mesi hariç, büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Hız
la gelişen sosyo - ekonomik faaliyetlerin yarat
tığı telefon haberleşmesi talebi ortaya önemli 
soranlar koymuş, şehirlerarası ve şehir içi ko
nuşmalar*] nda tıkanıklıklar devamı etmiştir. Şe
hir içi, şehirlerarası ve milletlerarasındaki ko
nuşmalar tahminleri misliyle aşarak gerçekleş
miştir. Tahminlerin üzerindeki bu telefon trafiği 
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zaman zaman darboğazlar yaratmıştır. Tele
fon abone sayısı planlarda tahmin edilen oran
da artırılaıımmıştır, fakat telefon almak isteyen
lerin sayısı taihmin'lerin üzerinde artmıştır. Şe
hirlerarası telefon haberleşmesinde 'önemli ye
ri olanı 1800 kanal kapasiteli radyolink tesis'leri 
geniş ölçüde ferahlık yanılmıştır. 

Sayın üyeler, bu konuda bir de uluslararası 
'karşılaştırmalara göz atalım. Ulaştırmada 1968 
durumuna göre Türkiye 1de bin kişiye düşen mo
torlu t a şut sayısı bakımından Pakistan, Hindis
tan ve Suriye'den daha yüksek bir 'değere sa
hip olarak. 9 motorlu taşıt ve bir motorlu ta
şıta 113 kişi düşmekteydi. Türkiye, karşılaştır
ma yapılan ülkeler arasında onuncu sıradadır. 
Bir kilometre karayoluna düşen motorlu taşıt 
sayısı bakımından da yine onuncu sırada yer 
almaktadır. Toplam yol uzunluğu açısından li
nçi sıradadır. 

Denizyolu karşılaş'tımn.al arında, 1969 yılı de
ğerleriyle Türkiye 11 nci sırada, Yunanistan 18 
katı ile birinci, Batı Almanya ikinci, Fransa 
üçüncü, Yugoslavya dördüncüdür. 

Hava yolu taşımalarında yolcu X kilometre, 
ton. X kilometre açısından Türkiye, Uluslararası 
Sivil Havacılık Organizasyonu üyelerindeki yıl
lık ortalama artış oranlarını aşmış bulunmakta
dır. Haberleşmede telefon sayısı bakımından bi
rinci Almanya, ikinci İtalya, Üçüncü Fransa'dır, 
Hollanda, Belçika ve Yunanistan'dan sonra Tür
kiye yedincidir. Türkiye'den sonra İran ve Pa
kistan. gelmektedir. Telefon yoğunluğu bakı
mından yüzde olarak Hollanda 22,80 ile birin
ci, Belçika 19,80 ile ikinci, Almanya 18;6'5 ile 
üçüncü. Türkiye'de 1,33 ile yedinci, İran seki
zinci. Pakistan dokuzuncu sırayı işgal etmekte
dir. 

Aziz arkadaşlar, halihazır durumu böylece 
tespit ettikten sonra, evvelâ uzun dönemli kal
kınma prespektifindeki ulaş'tırmıa ve haberleş
menin politikasıyle ilkelerine ve hedeflerine, 
sonra da Üçüncü Beş Yıllık Ka'lkmma Planın
daki ulaştırma ve haberleşme sektörünün yeri
ne bakalım. 

1973 - 1995 dönemini kapsayan uzun süreli 
kalkınma stratejisinde ulaştırma ve haberleşme
nin politika ve ilkeleri şöylece yer almıştır : 

1. —• Bu sektörde ekonomik gelişmenin ve 
özellikle sanayileşmenin, ulaştırma taleplerinin 



C. Sema tosu B : 57 7 . 5 . 1974 O : 4 

asgarî maliyetle karşılanması esas alınırken, be
lirli yerleşme yörelerinde ulaştırma altyapısı
nın kurulması ye mahallî ulaştırma ihtiyaçları
nın. karşılanması planlara bağlanacaktır. 

2) Yurtiçi ye yurtdışı tüm ulaşmada, alt
yapı ve işletme 'alarak güven verici bir hız ve 
süreklilik sağlanacak ve bunun için de dünya
daki gelişme izlenerek çağdaş ulaştırmanın ge
reği olan organizasyon ve koordinasyon tesis et
tirilecektir. 

3) Deniz ve havayolu ulaştırmasında özel
likle dış piyasalarla rdkabeti gerçekleştirecek 
bir kapasite ve mjadern bir işletmecilik anla
yışı getirilecektir. 

4) Demiryolu sanayiinin geliştirilmesi ile 
doğacak yük taşıması gerekleri karşılanacaktır. 

5) Haberleşme hikmetleri, değişen ekono
mik faaliyetlerin ve yükselen yaşama düzeyinin 
gerektirdiği haberleşmeyi hızla karşılayacak şe
kilde geliştiril'Ccektir. 

Hedefler de şöylece sıralanmaktadır : 
1) Uzun dönemde ulaştırma sektörü pers

pektif dönem için amaç alman sanayiin gerçek
leşmesi ile artacak talebi karşılayacak şekil ve 
vüsat t o o la!c aktır. 

2) Bu talepler yurtiçi üretimle karşılana
caktır. 

3) Gemi inşa sanayiine önem, verilecek, et
kili biı* deniz filosuna sahip olunacaktır. 

4) Artan sosyo - ekonomik faaliyetlerin do
ğuracağı haberleşme talebini karşılayacak şehir
lerarası, şehir içi ve onun yanında teleks ve tel
graf haberleşmesi önemli olarak artırılacaktır. 

Diğer yandan, posta hizmetleri de bu dö
nemdeki artışlarını koruyarak devam edecek
tir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ulaş
tırma ve haberleşme sektörüne ayrılan yerde, 
talep ve kapasite başlıca iki ayrı kavram olarak 
belirtilmekte ve bunlar detaylı olarak rakam
larla açıklanmaktadır. Bunları burada zikret
mek gereksiz bir tekrar olacağı için atlıyorum,. 

Muhterem, üyeler', her- yıl Bütçe Karma Ko
misyonunda ve yüce Meclislerde bütçeler tet
kik edilip, karara bağlanırken ilgili bakanlığın 
faaliyetleri üzerinde sayın parlamenterler tara
fından lehte ve aleyhte fikirler serdedilerek 
değerli neticelere varılır. Bu fikir ve önerilerin 
ışığı altında alâkalı bakanlıklar ve bağlı kuru

luşlar tutum ve faaliyetlerine yön verirler ve 
tedbirler alırlar. 

Ne var ki, ulaştırma ve haberleşme hizmetle
ri üzerine yapılan konuşmalar, çoğu kez hep
sinin şiddetle ağırlık derecesini aşarak, perso
nel üzerinde şevk kıracı etkiler yaratır ki, bun
lar çok kere memleket gerçekleri ile eldeki ola
nakların yetersizliğinden ileri gelmektedir. Ulaş
tırmaydık. her ne çeşidi olursa olsun, feragat ve 
sabır isteyen çileli bir meslektir. Bu meslekte 
nysick aşkı ve bağlılık hisleri alabildiğine kuv
vetli olduğundan, bu sektörlerde personel tu
tulabilmektedir. Yoksa, ne parasının çokluğu, 
ne de işinin rahatlığı bahis konusu değildir'. 

Elimizdeki Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin 
son kısmında, 1973 - 197-1 malî yılları bütçe ra
porlarında teklif ve temenniler ve bunlara hü
kümetin verdiği cevaplar ile yapılan işlemler 
özet olarak dercedilmiştir. Keşke imkân olsaydı 
da, bu teklif ve temenniler ve bahusus şikâyet
ler bir kaç sene daha geriden alınsaydı, o zaman 
köylerin ulaşım durumu, karayollarındaki keş-
mekeşljk ve bunlara Devletçe herhangi bir et
kide bulunulamaması, haksız rekabetin önlene
memesi. demiryollarının zarar gördüğü ve bu 
mesleğin kadrolarının kabarık olduğu, demir
yollarının fizikî evsafının fazla sürate müsait 
olmadığı, gecikmelerin fazla olduğu, Doğu il
lerine işleyen trenlerin bakımsız ve pis olduğu, 
buharlı lokomotiflerin yerine dizelli ve elektrik
li lokomatiflerin konulması, deniz ticaret filo
sunun modern evsafa haiz olmadığı yeni gemile
re gerek bulunduğu, Yalova Kaplıcalarının iş
letmesinin devredilmesi veya rantabl hale ge
tirilmesinin gerekli olduğu, Denizcilik Bankası
nın iki ayrı hüviyette deniz taşımacılığı yap
maktan vazgeçerek tek hüviyette birleştirilme
si. Denizcilik Bankasının devamlı zarar ettiği, 
telefon konuşmalarındaki gecikme ve aksamala
rın devam ettiği, hizmet sahasının genişletilme
sinin gereği, yeterli ödenek ve döviz verilmedi
ği için plan hedeflerinin gerisinde kalındığı, tek
lif ve tavsiyelere uyulmadığı ve gerekli kanun
ların çıkarılmadığı gibi hususların tekrar edile-
gelm ekt*• olduğu görü 1 ecekti. 

Değerli senatörler, bu gibi teklif, temenni ve 
şikâyetler hususunda ulaştırma camiasının di
ğer kuruluşlara, nazaran nasibi daha acıktır. Zi

ra İH Loiv bu sahalarda Devlet ile daha fazla ka ar-
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şı karşıya gelmekte ve diğer kesimlerin karşı
sına çıktığı gibi, yükümlü, yani mükellef olarak 
değil, müşteri -olarak çıkmaktadır. 

Hızla gelişen sosyo - ekonomik ortamda şikâ
yetlerin tamamen ortadan kaldırılması mjümkün 
değildir. Ulaştırma, Bakanlığının denetimi altın
da birer İktisadî Kanın Teşebbüsü veya an'oninı 
ortaklığı hüviyetinde bulunan Demiryolları, 
PTT, Denizcilik Bankası Xakliyat Anonim Şir
keti, Hava Yolları İşletmeleri çalışmaları, hesap
la rı. kâr ve zararları ayrı birer inceleme konusu
dur. Bunların raporları Meclislere intikal etti
ğinde daha geniş bir şekilde müzakere imkânı 
doğacaktır. Yalnız;, zaman zaman Devletin yü
zünü ağartan ve kahrım çt'lcen bu kuruluşların 
da Yüce Meclislerden dilek- ve istekleri vardır. 

Sayın Ulaştı rina Bakanının partisi içindeki 
şallı siy et i nin ağırlığı ile Hükümet nezdindeki 
ulaştı rina kesiminin ist ak ve ihtiyaçları elbet
te temin edilecektir. Xe var ki, Sayın Bakanın, 
ulaştırmaeılarm günün 24 saatinde, bayram ve 
hafta tatillerimle durmayan, bitmeyen mesaile
rinin. karşılığı olarak ödenecek ücretlerdeki li
mitlerin artırılmasında bir gayretine şahit ola
madık. Bütçe Kanununda fazla mesailerin saat 
limitlerinin hesabında. PTT'nin özelliği nazara 
alınmamıştır. Bu işin hesabında nyıüyelilerin, 
kuruluşların yöneticilerine inanmakırım bekler
dik. Fazla mesai yerine, personel ve kadro ilâ
vesinin önerilmesi, modern işletmecilikle bağda
şamaz. Mevcut memurun ek olarak yapacağı 
mesainin maliyeti ile, ilâveten alınacak perso
nelin mesaisinin maliyeti arasında büyük fark 
vardır. İstihdam gücü yaratma düşüncesinin bu 
işletmelerde tatbik edilmemesi, bilâkis ücret ve 
kalitemin yükseltilerek kadroların azaltılması 
öngörül ecel: bir husustur. 

Bu Bakanlığa ait diğer bir husus da şudur: 
Böylesine büyük ve önemli hizmetler- yüklediği
miz, sorumluluklara muhatap ettiğimiz bir ba
kanlığın; Meclislere getirdiği kanun tasarıları
nın mahiyet ve çeşitleri görülünce Bakanlığın, 
camiasını idaredeki müşkülâtı ve görevlerini ifa
daki yetersizliği dikkatten kaçmamaktadır. Bu 
meyanda, teşkilât kanunu çıkıp gerekli kadro
lar alınana kadar, bağlı ilgili kuruluşlardan lü
zumlu görülecek personelin Bakanlıkta çalıştı
rılmasının temini için 440 sayılı Kanunun 32 
nei maddesinin 1974 malî vılında bu Bakanlığa 

uygulanmaması akla, gelen geçici bir çaredir. 
Teessüs etmediğinden şikâyetçi olduğumuz 

ulaştırma politikası ile ulaştırma koordinasyo
nu, hangi yetki ve hangi kadro ile yapılacak
tır? Tevali eden ve tekrar edilen bu hususların 
önümüzdeki dönemde halledilerek, gelecek büt
çe müzakerelerinde bu tekrarlamalara lüzum 
bırakılmayacağı ve çağdaş ulaştırmacılığın da-
önemli meseleleri üzerinde konuşma imkânı ka
zanacağımıza inancımız büyüktür. 

PTT'nin ülkemizin dünya ile ilişkilerinde 
önemli yeri vardır. Bu kuruluşta lisan bilir per
sonel sorunu da önem kazanmaktadır. Mevcut 
tatbikat, bu gereği matluba uygun şekilde hal
letmekten maktır. Önemle üzerinde durulması 
kaeaımlmaz bir zarurettiı. 

Sayın senatörler, sözıerime son vcmeden 
evvel, bir hususu daha burada zikretmeden ge
çemeyeceğim. 

Zaman zaman İni kürsüden veya komisyon 
sıralarında çeşitli kuruluşların yüksek seviye
deki yöneticileri hakkında çok kere söylenti ve 
dedi kodu la ra kapılarak, muhayyel suiistimal 
ve yolsuzluklardan şikâyet edilir ve ilgili ba
kanlardan sorular sorulur, t.abkik ve tetkiklere 
dalınır. Bunlar parlamenterlerin en tabiî hak
kı. hatta en önemli görevleridir. Ancak, konu 
ve muhatap, şahıs olduğu cihetle, şöylece bir 
duralamak gerekir. «Bir şeyin şüyuu vukuun
dan betterdir» diye bir söz vardır. Çok kere 
iyice tetkik edilmeden mesnetten mahrum ola- ' 
rak ortaya atılan bu iddialar, muhataplarını de
rce e siz üzüntülere gank etmekte, maiyeti üzerin
deki nüfus ve otoritelerini sarsmakta ve yöne
timdeki cesaretlerini kırmaktadır. 

Devlet mekanizmasının önemJi unsıuu olan 
bu zevatın haysiyet ve şerefini korumak ve ce
saretini beslemek, herkesten önce bize düşen bir 
görevdir. Memleketimizde yeterli sayıda ve ye
terli yetenekte idareci bulunmadığından bütün 
parlamenterler ve hükümetler sık sık yakın
maktadırlar. Bu gibi davranışlar karşısında, 
idareciliği nasıl geliştirc-eeğiz ve onlardan na
sıl cesaıet ve dirayet bekleyeceğiz? Önemli iş
lerdeki büyük atılımlar, cesur, dürüst ve hükü
met ve parlamentosuna güvenen yöneticiler ta
rafından yapılır ancak. Bu gibi. konuların en 
kısa zamanda sonuçlandırılarak kamuoyunun 
aydınlığa kavuşturulmasını temenni etmekteyiz. 
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'Sözlerime son verirken, beni saabırl dinledi
ğiniz için, hepinize teşekkürlerimi ve saygıları
mı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kaiı 
Eriş. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet 
Demir Yüce. Buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADIXA AHMET DEMİR YÜ-
OE (Zonguldak) Sayın Başkan, muhterem se
natörler; 

Adalet Partisi Ch'upu adına Devlet Hava 
Meydanları İşletmesinin bütçesi hakkında konu
şacağım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Muhterem senatörler, hava ulaştırmacılığı
nın önemi bugünkü dünyada en üstün bir dü
zeye ulaşmıştır. Hava ulaştırmacılığı, medeni
yetlerin şeklini değiştirmiştir. Dünyayı küçült-
müştür. İnsanları başka münasehetler içine it
miştir. İnsan değişmiştir. Binaenaleyh dünyada 
ulaştırmacılık, fevkalâde değişik bir medeni
yet. ortamı yaratmıştır. Bu medeniyet ortamı 
içerisinde hava ulaştırmacılığı, devletler için 
eski kervan yolları nasıl ehemmiyetli bir konu 
ise, bugün de hava yolu, o ülkenin üzerinde ke-
sifleştiği takdirde eski kervan yollarının ekono
mik üstünlüğü yerine, bu hava yollarının eko
nomik üstünlüğü gelmiştir. 

Havacılık üç unsurun, birleşmesinden doğ
maktadır. Birisi uçak, diğeri meydanlar ve 
üçüncüsü de emniyeti ve haberleşmeyi tesis 
eden araçlardır. 

Bendeniz bu konuşmama başlarken. Ulaştır
ma Bakanlığından ve ona bağlı olan Devlet Ha
va Meydanları İşletmesinden ve Devletin diğer 
•teşekküllerinden, bir noktanın da nazarı itibara 
alınıp alınmadığı hususunu öğrenmek isteyece
ğim. 

Teknik değişmektedir, uçaklar gittikçe de
ğişik modeller ve çok miktarda eşya ve insan 
nakline elverişli şekilde inşa edilmektedirler. 
Uçak modelleri, kadın şapkası modeli gibi sü
ratle değişmektedir. Fakat ekonomik şartların 
ilcasıyle, dünya, ileride uçak. modellerinde ve 
ona uygun olarak da diğer hususlarda yeni tek
nikleri deneyecektir. Petrol ve petrolün ileri
deki senelerde daha, kıymetli bir meta halini al
ması, büyük alanlar inşamın ülkeler için çok 
.masraflı olması, pahalı terminaller, yeni birta
kım tekniklerin daha ucuza havacılık işlemleri
ni yapmasına doğru insanlığı sevk edecektir'. 

Uzun pistler, büyük alanlar, fevkalâde pa
halı yatırımlar olarak meydana çıkmaktadır. 
Yeni teknikler; (Belki ben yanlış ifade edece
ğim) çapraz jet motorlarının kullanılma olanak
larının araştırılması, belki uzun piste olan ihti
yacı ortadan kaldıracaktır. Bunu söylememizin 
nedeni şudur- Türkiye bu hususta yeni yeni atı
lı mi a r iç erisindedir. Türkiye'nin. h a vayolla rıma 
alacağı uçaklar eskidikçe, yeni modeller ikame 
edilecektir. Dünya, uzun piste değil, kendi ken
dine derhal havalanabilecek uçak modellerini 
ikame edebildiği takdirde, Türkiye, belki büyük 
alanlar inşa etmek suretiyle, bir müddet sonra 
ölü yatırım mahiyetinde olan yatırımlara gitmiş 
olacaktır. O halde, dünyanın aramalarına isti-
nadederek, Türkiye'de de bu yolda bir aramaya 
girilmiş midir? Onun için Ulaştırma Bakanlı
ğından, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünden, Devlet Planlama Teşkilâ
tından, Bayındırlık Bakanlığından bu nevi araş
tırmalara girilmiş olup olmadığını öğrenmek is
teriz. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımız, 15 
yıllık bir perspektif içerisinde, hadiseleri bize 
sunmaya çalışmıştır. 

Binaenaleyh, Türkiye'nin büyük yatırım 
hacmi içellisinde, bu 15 senede ölü yatırım mahi
yetini alması .muhtemel bulunan ve yeni tetkik
ler icahettiren bu hususa Türkiye eğilmiş inidir 
ve araştırmalar yapmakta mıdır? Bunu, şunun 
için arz ediyorum: Türkiye, çok kısa zamanda 
ölü yatırıma inkılâbedecek yatırımlardan ha zer 
etmek mecburiyetinde olan bir memlekettir. Bi
naenaleyh. bu araştırmalara şimdiden getiril
mesinin şart olduğunu beyan etmek isteriz. Za
manın çok çabuk geçtiği ve birbirini kovalayan 
hadiseler sonunda, bazı anlarda apışıp kalındı
ğı bir hakikat olduğuna göre, buna Devletin 
eğilmesinde fevkalâde faydalar olduğunu ifade 
etmek isteriz. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, malûmu
nuz olduğu veçhile, 1956 yılından beri Türk 
Milletinin hizmetindedir. Gayesi, kanununda çi
zilmiştir. Bu gayeye uygun hizmetler vermiştir. 
'Bu hizmetleri takdirle yadetmek mecburiyetin
deyiz. Fevkalâde zor, tehlikeli bir görevi ve bir 
de Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtının va
zetmekte olduğu kaideleri tatbikle mükellef 
olan Devlet Hava Mevd^anları İsletmesine gör-
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müş olduğu görevle orantılı olarak bugüne ka
dar büyük tahsisatlar verildiği iddia edilemez. 

O derecede birbirine bağlı bir hizmet ifa 
eden bir müesseseyi, bir işletmeyi eleştiriyoruz 
ki, kendisi, Türkiye dahilinde havayolları işlet
meciliği yaptığı gibi, Türkiye s em a la rîndan 
transit olarak gecen uçakları da kontrolü altın
da bulunduran hizmetler ifa etmektedir. 'Bina
enaleyh, dünya çapında hizmet in aksamaması, 
hıer han'gi bir noktada aksamış olmasıyle ilgili
dir. Bu derece önemli ve aynı zamanda tehlike
lerle dolu bir görevi salâhiyetle, ehliyetle yap
mak: içeni Devlet Hava Meydanları İşletmesine 
lâzmrgcicn ödeneklerin verildiğini ve onun lâ-
zımgeldiği şekilde teçhiz edilmiş bulunduğunu 
iddia etmek mümkün değildir. 

Hükümet programında ulaştırma sektörüne 
ayrılmış olan kısmın fevkalâde ehemmiyetsiz 
ibareler içellisinde kaleme alınmış olduğunu gö
rüyoruz. Nitekim, buna uygun olarak Hükü
met, bıı işletmeye uygun bir bütçenin getiril
mesi 'için fazla bir özen içerisinde bulunmamış
tır. G-etirilmiş olan bütçe 191 514 000 lira. rad-
defsıindedir. Bütçe Komisyonunda bu miktarın 
47 480 000 lira artırılmış olmasını fevkalâde 
memnuniyetle karşıladığımızı beyan etmek iste
rim. 

Planın, 1974 yılı programında, bu sektör için, 
birta.kım temenniler -m ey anı uda, hangi durumda 
olduğu büyük bir ehliyetle ifade kazanmıştır. 
Orada «Ulaştırma alt sektörleri içinde en yük
sek talep artışıyle karşılaşılan havayolu alt sek
törü olmuştur.» denmiştir. 

«'Gerek iç hatlarda, gerek dış hatlarda önem
li ölçüdeki yolcu artışı, havacılıkta hizmet ya
pan kuruluşları sık sık darboğazlarla karşılaş
tırmıştır, havaalanlarının ve jet uçaklarıyle do-« 
natılan filonun düzenli ve verimli şekilde işletil
memesi, öte yandan alanlardaki yer hizmet teni
nin değişik kuruluşlar eliyle aksak yürütülnıe-
.si, sivil havacılıkta karşılaşılan sorunların te
mel nedenleri olmaktadır. Havacılıkta hizmet 
yapan personele değişik statülerin uygulanması 
•tutarlı personel istihdamını engellemekte, bu 
•durum, hizmetlerin düzensiz bir şekilde yapıl
ması sonucunu doğurmaktadır.» denilmektedir. 

Binaenaleyh, plan ve ona uygun olarak 1974 
programı, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin 
bir karmaşıklık iç erişinde olduğunu ve bu kar

maşıklıktan kurtulması için muhakkak bir re-
organizasyona tabi tutulması gerektiğini, tam 
ve bariz şekilde tebarüz ettirmiştir. Binaena
leyh Ulaştırma Bakanlığından, bu teşhisin doğ
ruluğu istikametinde süratli birtakım operas
yonlara. girişmelerini tabiî ki, talebetmekteyiz. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin en bü
yük problemlerinden biri istihdam sorunudur. 
Mevcut ücret sisteminin ıslahı gereklidir. Hava 
işletmeciliğinde çalışan ve birbirini tamamlayan 
iki ünitede ayrı ayrı ücret sistemlerinin uygu
lanmış olması, bu hizmetlerin aksamasının en 
mühim nedenlerinden birini teşkil etmektedir. 
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığında ayrı 
bir ücret sisteminin uygulanması ve onun bir 
mütemmim cüzü olarak hareket eden Devlet 
Hava Meydanları İşletmesinde ise ayrı bir üc
ret sisteminin uygulanması, cidden üzücü ve 
aynı hizmeti ifa etmekte olan insanları rencide 
edici mahiyette neticeler vermektedir. 

İş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zam
ları uygulanmasının son yapılan tatbikatında 
da, Devlet Hava Meydanları İşlet meşinde, di
ğerlerine nazaran birtakım noksanlıkların gide
rilmesi şarttır. 

Sağlık personelinin zor bulunduğu Beynel
milel Sivil Havacılık Teşkilâtının, beynelmilel 
hava liman ve meydanlarında sağlık personeli 
bulun durması zorunluğu karşısında, ücret siste
minden dolayı bu sağlık personelinin dahi mev-
cudolmadığı görülmekte ve bu da gayet tabiî 
ki, giderilmesi muhakkak ieabedeu. bir unsur 
olarak Sayın Bakanımıza ve bakanlık ilgilileri
ne il etilim ekle, giderileceği emniyeti yaratılmak 
istenmektedir. Sağbk personeline diğer kuruluş
larda tanınan iş güçlüğü, iş riski, teminindeki 
güçlük zamlarından; Devlet Hava Yolları İşlet
mesinde çalışan aynı mahiyetteki personel isti
fade etmemiştir. Bunun da. giderilmesi şarttır. 
ıSaıııyoruz ki, bu da giderilecektir. 

Fazla çalışma yönetmeliği uygulanması şart
tır. Bunun, inşallah uygulanma safhasına gel
miş olduğunu umarız. 

238 994 000 liraya çıkarılmış olan Devlet 
Hava Yolları İşletmesi bütçesine 47 480 000 li
ralık bir artış Bütçe Komisyonu tarafından ek
lenmiştir ve fevkalâde şayanı şükrandır. Bu 
artışın 200 000 lirası Ksenboğa ve Yeşilköy Ha
va limanlarına ait mania planlarının Harita 
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'Genel Müdürlüğünce yapılıp, bastırılması için
dir. 

Hava. liina.ii ve meydanlarımızda noksan 
olan hava seyrüsefer yardımcı cihaz sistem ve 
teçhizatı temini için 30 milyon lira verilmiştir. 

Hava seyrüsefer yardımcı istasyonlarının 
ihtiyacı olan itfaiye vasıtaları, hizmet araçları 
ve kar mücadele vasıtalarının temini için 20 
milyon lira daha verilmiştir. Bunları da şük
ranla karşılıyoruz. 

'Son üzücü olayda; Türk Hava Yolları uçak
larından birinin İzmir'de düşüşü sırasında itfa-
iyer.ıin mevcut bulunmayışı, cidden hem efkârı 
umumiyede. hem de matbuatta acı tenkidlerin 
yapılmasının nedenini teşkil etmiştir. Bu veril
miş olan tahsisatla Devlet Hava Meydanları 
İşle t meşinini çok kısa zamanda bu gibi eksiklik-
1 erimi gidereceğini um.maktayız. 

Burada bir öneride bulunmak da istiyoruz: 
Yeşilköy Hava Limanından havalanan uçaklar, 
daima deniz üzerinde havalanmak suretiyle yol 
alırlar. Binaenaleyh, bu kurtarma ve itfaiye 
ekipleri içerisinde, Yeşilköy Hava Limanı için, 
deniz kurtarma teşkilâtının kurulmasının da; 
Allah göstermesin. denize düşme şeklinde mey
dana gelebilecek bir büyük uçak faciasının gi
derilmesi için fevkalâde faydalı olacağını bu 
m oyanda, hatırlatmak isteriz. Bunun, bir heli
kopter ve hızlı motorlardan müteşekkil bir teş
kilât olmasında ve verilmiş olan yeni tahsisatla. 
bunun giderilmesinde faydalar' umduğumuzu 
belirtmek isteriz. 

Çiğli Hava Meydanının, trafiğe açılması, sa
nıyoruz ki, 20 Mayıs günlerinde vukııbulacak-
t ı ; bugün matbuattan öğrenmiş bulunuyoruz 
ki, Oiğli Hava Meydanının trafiğe açılması bir 
müddet daha gecikecekmiş. Turizm mevsiminin 
başlamış olması dolayısıyle, bu gecikmenin iyi 
bir gecikme olmadığını söylemek ve bunun se
bebini öğrenmek istiyonız. Çiğli Hava Meyda
nının ne zaman trafiğe açılacağı Sayın Bakam
ınız tarat'mdan ifadelendirilirse memnun kala
cağız. 

BAŞKAN — Sayın Yüce, zamanınız doluyor 
efendim. 

A. P. GRUPU AD1XA AHMET DEMİR YÜ
CE (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Planın, 1974 senesinde Devlet Hava Meydan
ları İşletmesi ye onunla birlikte Ulaştırma Ba-
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kanlığına ve diğer bakanlıklara yermiş okluğu 
hizmetler vardır. Bu hizmetler, hava liman ve 
meydanlarıyle ilgili Mania Kanunu ve sivil ha
vacılıkla ilgili Seyrüsefer Kanunu tasarılarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaiSidır. 
'Bunların biran evvel hazırlanarak Meclislere 
sunu İm ası t em ennisindeyiz. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün. hava liman ve meydanhrnula ihti
yaç duyduğu personeli bulabilmesi için gereken 
çalışmalar, işlemler tamamlanacak ve uygula
maya konulacaktır. Bu, planın emridir. Bu hu
susta neler yapılmıştır; bunu öğrenmek istiyo
ruz. 

«Hava ulaştırmasında hizmetin, büyük mer
kezlerin yanısıra, yurdun diğer bölgelerindeki 
kentlorine do sürekli olarak götürülmesini sağ
lamak amaeıyle, kurulabilecek yan hatların 
açılması ve işletilmesi sorunları hakkında bir 
etüt yapılacak ve Devlet Planlama Teşkilâtına 
iletilecektir.» denmiştir. Bu da planın emridir 
ye 1974 yılında bunun uygulanmasını istemiş
tir. Bu hususta çalışmalar ne merkezdedir; bu
nu da öğrenmek istiyoruz. 

Muhterem senatörle!", biraz da Sayın Başka
nımızın müsamabasıyle vaktimi geçirmiş ol
dum. Kendilerine teşekkür ediyorum. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi bütçesi
nin, memleketimize. Devlet Hava Meydanları 
ye Ulaştırma Bakanlığı camiasına hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, tüm personele teşekkür
lerimizi sunar. Adalet Partisi Senato Grupu 
adına hepinize saygılarımı takdim ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

HAŞK.AY — Teşekkül ederiz Sayın Yüce. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Halil Goral, buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADLYA HALİL GORAL 

(Aydın) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
1974 malî yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde C. H. P. Grupu adına görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Her geçen gün süratle gelişmekte olan tek
nik; ulaşım araçlarının da daha hızlı ve daha 
emniyetli bir şekilde imalini ve kullanılmasını 
gerektirmekte ve devletlerin en önemli sorun
ları olan ulaşım ve haberleşme gücünü artır
ın aktadır. 

http://liina.ii


C. Senatosu B : 57 

Sosyal, kültüre] ve ekonomik gelişmenin en 
önemlıi unlsuru, sıhhatli ve güçlü bir ulaşım sis
teminin kurulması ile temin edilir. 

Yurdumuzda Ulaştırma Bakanlığımız bu so
runlara gerekli (»nemi vermektedir. Modern 
ulaşımın imkân nispetinde Batı dünyasının ge
nişinde kalmayacak şekilde yürütülmesine gay
ret edilme'ktedir. 

Henüz göreve başlayışı yeni olan Hükümeti
mizden, çok önem verdiğimiz ulaşım hizmetle
rinde beklediklerimizi şöyle sıralayabiliriz: 

Ulaşım sisteminin her dalında bakanlıkça 
tertiplenecek iyi bir organizasyon son derece 
önemlidir. 

Yurt içi ve yurt dışı ulaşımlarda yolcu ve 
nakliyenin süratli güvenceli olması zorunludur. 

•Son yıllarda bütün dünyada sık sık görülen 
uçak kazaları ve uçak arızaları Havayotlarımız-
da da görülmüş, hayatlarını kaybedenler ol
muştur. .Bu husus Türk Ulusu için büyük acı ve 
teessürlere seibeholmuştur. 

Ulaşım araçlarının, bilhassa uçakların ba
kım ve onarını işlerine verilecek önem bu gü
vencenin baş şartıdır. 

Her .daıkikanın dahi değeri olan bugünkü ça
lışma bayatında, hızlı ulaşım araçlarından isti
fa 1 e etmek zorunlu hale gelmiştir. 

Uçaklarda ' gerekli bakım ve teknik hizmet
ler tam. olarak yapılmalıdır. THY'da çalışan pi
lot, makinist ve telsizci personelin de ehil kim
seler olması, moralleri düzgün, dinlenmiş, uçu
şa hazır bir şekilde bulunması önemli ve gerek
lidir. 

'Hava meydanlarındaki düzensizlikler hâlâ 
devanı etmektedir. Bazı meydanlarda. görevli 
personelin yolculara daha nazik davranmaları 
iiv/Ai ediliyor, Genellikle meydanlarda bir dağı
nıklık göze çarpıyor. Yolcuların, beraberindeki 
valizleri uçağa vermesi ve inişte alabilmesi bü
yük bir problem oluyor. 

Büyük şehirler arasındaki hava seferleri sa
yısı yetersizdir. Örneğin: Ankara - İzmir ara
sında günde iki sefer vardır ki, Çiğli Hava. 
Meydanının onarımda olması sebebiyle bu bire 
indirilmiştir, birkaç gün önceden yer ayırma
dan uçakta yer bulma.k mümkün olmuyor. 

Demiryolu ulaşımında, dünyaca gelişen tek
nik, sürat ve sıhhat esası gözden uzak tutulma
malıdır. Hemen hemen Batı dünyasının hiçbir 
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yerinde kalmayan buharlı lokomotiflerle seya
hate artık son verilme zamanı gelmiştir. Tren
lerin zamanında kalkıp, zamanında gideceği ye
re ulaşması, yolcuların istediği en önemli hu
susla ulan biridir. Temiz ve bakımlı olması da 
insan sağlığı ve rahat bir seyahat için gerekli
dir. 

•Karayolu ulaşımının da, daha düzenli ve gü
venceli olmasını arzulamaktayız. Karayolu ulaşımı 
tüm ulaşım sisteminin en. yoğun kesimini kapsıyor; 
fakat ınaalesef, en büyük düzensizlik bu kesim
dedir. Bakanlığın diğer ilgili bakanlıklarla iliş
ki kurarak, bu keşmekeşe mutla.ka çare bulma
sı en büyük dileğimizdir. Yolların bozukluğu, 
yetersizliği, ve kontrolsüzlüğü yüzünden her 
gün yüzlerce vatandaş, hayatlarını kaybetmek
te veya sakat kalma'ktadır. Bakanlığın bu ko
nuda gerekli tedbiri almasını bekliyoruz. 

Ulaştırma ve haber alma. hizmetlerinde çalı
şan memur ve diğer görevliler ağır şartlar altın
dadırlar. Hemen hemen, devamlı mesai yapar
lar gece ve tatillerde dahi büyük bir feragatle 
görevlerini ifa ederler. Bu gibi süreklilik iste
yen hizmetlerde görev yapan personelin maddi 
yönden tatmin edilmesi gereklidir. Oysa ki, 
PTT de çalışanların ve bilhassa santral memur
larının büyük bir kısmına hâlâ iş riski için ve
rilen cüzi bir miktar paranın ödenmediğini öğ
renmiş bulunuyoruz. Sayın Ulaştırma Bakanımı
zın bu husus üzerinde önemle durarak, zaten 
geçimini zor şartlar altımla yürüt ebilen bu gö
revli arkadaşların mağdur edilmemeleri için ge
rekli tedbiri almasını rica ediyoruz 

Sayın senatörler; 
Ulaşım hizmetinde sürat ve emniyet esastır. 

En ufak bir ihmal, maddî ve manevî büyük za
rarlara ve can kaybına sebep olabilir. 

Başka bir husus da, bu hizmetleule çalışan
ların gizliliğe azamî önemi vermeleridir. Tabiî 
tümü için söylenemez, ama bazen telgraflar he-
<m.en açıklanıyor, şehir içi ve şehir dışı telefon
lar dinleniyor, kendi söylediğimizin, konuşma
dan sonra dışarıya duyurulduğuna şahidoluyo-
ıuz. Önemli konudur bu. Sayın Bakanlığın dik
katini çekeriz. 

Büyük şehirlerin ayraca önemli dertlerinden 
biri telefon konuşmalarında görülen aksaklık
lardır. Bir numarayı bulma.k için •} - 4 defa 
bu numarayı çevirmek zorunda kalmıyor, her 
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seferinde başka bir numara çıkar karşınıza. Ha
ni telefonla halledileceğine, o telefonun bulun
duğu yere yaya gitseniz, daha çabuk yetişirsi
niz. Sanırım bu şikâyetimizi bakanlık nazarı 
itibara alır. 

Şehirlerarası santrallerde çalışan görevlile
rin büyük bii' feragatle çalıştıklarını söyleme
mek insafsızlık olur. Ancak biraz daha nazik ve 
biraz; daha işe önem vermeleri de arzu ediliyor. 
Bunu söylerken belki insafsızlık ediyoruz. Zira, 
rahat ve verimli çalışahilnıek için görevlinin 
düşünecek başka problemleri olmaması gerekir. 
Oysa ki, daha önce arz ettiğim, gibi İm görevli
ler ekonomik sıkıntı içindedirler. Bu hususların 
gözün ünde tut uta e a ğıııı ümideder iz. 

.Muhterem arkadaşlarım, Yurdumuz üç t a rai 
idenizle çevrili, oldukça uzun kıyı şeridi olan 
bir memlekettir. Gerek yolcu, gerek yük taşıma 
deniz araçlarımız ihtiyaca cevap veremeyecek 
kadar yetersizdir. Gerçi gemi inşa faaiiyetleri
miz sevindiricidir: ama. çok ağır gitmektedir. 
Bu tempo ile gidersek, kendi deniz araçlarımızı 
yapmak mümkün olmayacaktır. Daha süratli 
inşa için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Genellikle deniz ticaret filomuz eski gemi
lerden müteşekkildir. Süratleri az ve tonajlara 
küçüktür. İmkân nispetinde, günümüzün koşul
larına cevap verecek şekilde, süratli ve emniyet
li deniz araçlarının yapılması gereklidir. Bunda 
•da Ulaştırma Bakanlığımızın titiz davranacağı
nı umarız. 

Yepyeni bir düzenle ve azimle çalışan Ulaş
tırma Bakanlığımızın bütün kesimlerinde, va
tandasın ulaşım hizmetlerine büyük önem vere
ceğinden eminiz. 

iSaynı Ulaştırma Bakanımıza ve Bakanlığın 
tüm personeline başarılı olmalarını temenni 
eder, Yüce Senatonun değerli üyelerine saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Goral teşekkür ederim. 
!M.illî Birlik Grupu adına Sayın Haydar 

Tunçkanat, buyurunuz efendim. 
M. B. G. ADINA HAYDAR TUNÇKANAT 

(Tabiî Üye) — Sayın arkadaşlarım ; 

1963 yılında uygulamaya konulan Birinci 
Baş Yıllık Planın ulaştırma için koymuş oldu
ğu ana ilk el er şöyle sıralanmıştır : 
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I - Bugün çok karışık ve sahipsiz bir du
rumda olan taşıma politikasını tek bir elden yü
rütmek. 

II - Taşıma işlerini ekonomik kurallara uy
gun ve ekonomik sınırlar içinde uygulamak üze
re ; 

•a) Uzak taşımaları demiryolu ve denizyolu 
•ile yapmak, 

b) Karayolu, demiryolu ve denizyolu taşı
malarını besleyici ve tamamlayıcı kısa mesafe 
taşıt örgütü kurmak. 

III - Bütan taşıma sistemlerini aynı şart ve 
yükümlere bağlamak. Alınacak tedbirlerden ba
zılarını da ; 

1. — Ulaştırma Bakanlığı, taşıma şebekesi
nin kuruluş prensiplerini ve tarife konularını 
içine alan. taşıma politikasını yürütecek bir du
ruma getirilecektir. 

2. — Yol ağının kurulmasında, işletmede ve 
tarifede tutarlı bir ulaştırma politikasının tes
pitini yapacak ve tatbikatını takibe de cek bir 
bakanlıklararası yüksek ulaştırma kurulu kuru
la caki ir. 

o. — Karayollarından yararlananların kara
yolu şebekesinin bakını giderleri ve amortisma
nına. makul bir nispette katılmaları prensibola-
ra.k benimsenecektir. 

4. — Taşıma politikasında ahenkli bir vergi 
•di i ze n i sa ğl a n a e a k 11 r. 

5. — Karayolu taşımalarını düzenleyen yö
netmelik, tüzük ve yasayan uygulamakla so
rumlu kuruluşlar çak çeşitlidir. Bu yüzden ka
rayolu taşımaları memleket ekonomisi yararına 
işlememektedir. Gerek bugünkü hükümleri da
ha etkin bir şekilde uygulamak, gerekse planın 
gerektirdiği karayolu politikasını izlemek üze
re bir karayolu taşıma idaresi kurulacaktır. 

6. — Karayolu taşıtları standart]aştırılacak 
ve yedek parça çeşitliliği azaltıl a çaktır. 

İlk plandan aldığımız bu ilke ve tedbirler 
Bir ve İkinci Beş Yıllık Plan döneminde uygu
lanamamış ve üçüncü planın ilk uygulama yılı 
olan 1973'te de hiçbir tedbir getirilememiş, ta
şıma sistemleri 11 yıl önce olduğu gibi sahip
siz, karma karışık durumunu sürdürmüştür. 11 
yıllık planlı dönemde, ulaştırma sektöründe ba
zı kapasite artışları olmuşsa da, sistemler ara
sındaki haksız rekabeti önleyici ve karayolunu 
kullananların vergilendirilmesi ve taşımacılığın 
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düzenlenmesi için plan ve programlarda öngö
rülen tedbirler alınamamıştır. 

Bütçe raportörlerinin raporlarında hazırla-
naeaık veya hazırlanmış birçok kuruluş ve dü
zenleyici kanunlardan her yıl söz edilmesine 
nağmen bunlardan henüz bir tanesinin daılıi 
Pa rlam entoda n geçi rilm eni iş ol du ğunu üzüntüy
le ]>elirtmek isteriz. 11 yıl uzun bir süredir. 
Ulaştırma ve haberleşmedeki bu düzensizlikten 
ulus.nl ekonomimizin uğradığı büyük zararın 
yanısıra, ulaştırma kazalarında, ölen ve yarala
nanların sayıları da her yıl korkunç bir hızla 
.artmakta, ilgili ve sorumlular da olanlara seyir
ci kalıp üzüntü ve başsağlığı mesajları gönder
mekle yetinmektedirler. 

Türkiye, dünyanın en kalabalık iki kıtası 
olan Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir 
•kara parçası olması nedeniyle, kara ve demir
yolu taşımacılığında Avrupa ile Asya ve Orta 
Doğu ülkeleri arasındaıki transit nakliyattan 
büyük gelir sağlayabilir. Bugün Türkiye'de bu 
gelişmeyi önleyici bir karmaşıklık ve düzensiz
lik hüküm sürmesine rağmen Doğu - Batı ve 
Güneydoğu yönlerindeki bu tür taşımalarda her 
yıl gözle görülebilen bir artış vardır. Tedbir
sizlik, ihmal, kontrolsüzlük ve trafik.kuralları
na uymamaktan meydana gelen kazaların çok
luğu Türkiye'de otomobil sürüeülüğfmü tehlike
li bir hale getirmekte ve yabancı turistlerin yur
dumuza otolarıyle gelmelerini geniş ölçüde kı
sıtlamaktadır. Bu dağınıklık ve düzensizlikle
rin yanısıra, ulaştırma, sektörü, yatırımlarda da 
plan hedeflerinin gerisinde kalmıştır. Kısa bir 
inceleme bu gerçeği meydana çıkarmak için ye
terlidir. Bu gerçeği örtmek için, yatırımların, 
yıl içinde programlanmış fizikî gerçekleşmesi 
yerine, o yıl içinde çoğu zaman yatırımın fizikî 
gerçekleşmesi için gerekli olan para ayrılama
mış verilen az bir para yıl içinde sarf edilince 
de o yılın programı % 100 gerçekleştirilmiş ol
duğu kabul edilmiştir. Bu nedenledir ki; her iki 
plan döneminde öngörülen demiryolu yenile
meleri yapılamamış, Eskişehir'de kurulması ön
görülen Dizel Lokomotif Fabrikası 2 nci Beş 
Yıllık Programının son yıllarında çok düşük bir 
ıkapasite ile ve mıontaj niteliğini aşamayan bar 
işletme haline getirileibilnıiş. 

Sivil ve askerî tersanelerimiz boş dururken 
yabancı ülkelerden gemiler satın alınmış, kıza

ğa konulan ve denize inririlen gemilerin, yurt 
dışTıdan getirilmesi gerekli motor ve diğer ak
samı da döviz tahsis edilememesi yüzünden yıl
larca sürüncemede bırakılmış ve maliyetler de 
alabildiğine yükselmiştir. Uçak alımında ela ,T. 
H. Yollarının iç ve dış hatlardaki, yolcu ve yük 
taşımacılığında belirli bir politika saptanmadı
ğı için, satın alınacak uçak tiplerinin kararlaştı
rılmasında da isabetli hareket edilmediği ortaya 
çıkmıştır. Uluslararası bir hava limanı olan Ye
şilköy, terminal binaları ve meydanın ışıklan-
dırdması ve diğer meydanlarımız ve hava seyri-
sefer yardımcıları uluslar arşı standartların çok 
altında olup, (gelişen hava trafiği, yolcu ve yük 
taşımacılığına artık cevap veremeyecek bir du
rumu düşmüştür. 

Kanaatimizce, bunda sorumluluğun en büyük 
payı Hükümete düşmekle beraber, Ulaştırma 
Bakanlığının bu görevleri, yapabilecek bir teş
kilât kanununun olmaması ve Bakan adına belli 
görevleri yürütecek, ve ona bağlı kuruluşları 
denetleyecek yetenekli personelin bulunmaması 
da bugün bu sektörün içinde bulunduğu peri
şan duruma önemli bir katkısı olmuştur ve ol
maktadır. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı olan kuruluşlar, 
ister kamu iktisadî teşebbüsü, ister anonim or
taklık olsun hepsi kamu görevi yapmaktadırlar 
ve günün 24 saatinde her an halkla karşı karşı
ya bulunmaktadırlar. Bu hizmetlerdeki, her tür
lü hata ve düzensizliklere halk anında tanık ol
makta veya bunlardan zarar görmektedir. Bu 
hizmetler bir bakıma o ülkedeki, hizmet anlayı
şının, insana ve zamana verilen değerin, kısaca
sı o üi'kenin medeniyet düzeyinin şaşmaz bir öl
çüşüdürler. Bir Hükümetin başarı veya başarı
sızlığa en erken ulaştırma ve haberleşme sistem
lerinden kolayca anlaşılır, bakan ve umum mü
dür değiştirmekle bu sistemlerde gerekli düzelt
me ve düzenleme yapılamaz. Başbakandan Ulaş
tırma Bakanına, Genel Müdürden en küçük ka
demede hizmet gören memur ve süıpürgecisine 
kadar, herkesin halka hizmet anlayışında bir
leşip, hizmetin nasıl daha iyi bir biçimde yapı
labileceği konusunda ilkeler saptandıktan sonra 
görevliler bir hizmet yarışı haline getirilmeli, 
işletmede çalışan bütün personel oranın mensu
bu olmaktan büyük bir gurur duymalı ve işlet-
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meye zarar verebilecek tutum ve davranışlar
dan kaçınmalıdır. 

Çağımızda, teknolojideki gelişmeler en çok 
ulaşt.rma ve haberleşme alanlarında uygulama 
bulmakta, ses üstü uçan jetler kıtaları ve kent-
ieri birbirine bağlayarak dünyayı küçültmekte, 
haberleşme peykleri dünyanın uzak yerlerinde
ki olayları odamızın içine kadar getirmektedir. 
Türk toplumu da bu gelişmeden yararlanmak 
istemekte ve her gün artan bir oranda ulaştırma 
ve haberleşme, araçlarından yararlanmak iste
mesi le rağmen Hükümetlerin politikası ve bu 
politikayı yürütmekle yükümlü olan Genel Mü
dürlükler ve mevcut araç, g^reç ve yollar beli
ren \a ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak gü
venlik tedbirle i yetersiz, zamana ve müşteriye 
değ^r vermeyen işletme personeli kısacası, işlet
melerdeki bütün personel, memur veya işçi sen
dika ;v a girmiş kâr sağlanamadığı halde toplu 
sözleşmelerle her yıl ücretler arttırılmakta, işve
reni genel müdürden gayri kimse temsil etme
mekte ve işletmeler, hiznvjt ve verimlilik yerine, 
sermayesini yiyen zararlı kuruluşlar haline düş
müş İt rdir. Bu koşullar altında bir genel müdür 
yalnız başına koskoca bir işletmeyi denetleye-
mez, onu iyi bir yola sokamaz. Buna T. H. Y. 
larmdan bir örnek vermek istiyorum; Ulaştırma 
Bakanlığı Mali Bütçe raporunun 135 ııci sayfa
sında işçi ve işveren münasebetleri 3/3 ün son 
paragrafı «Ortaklığımızın bütün personeli işçi 
statüsünde olduğundan ilişik tablolarda verilen 
rakamlar mevcut personeli kapsamaktadır.» 

3/5. Paragrafı okuyorum; «Ortaklık. 274 sa
yılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu iş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri
ne rabidir. Kanunî istisnaları dışında hemen he
men bütün personeli müdürler ve büro persone
li dahil, toplu sözleşme kapsamına dahildir. Özel
likle 1971 tarihinde imzalanmış bulunan 4 ncü 
Toplu iş Sözleşmesi Personel Yönetmelikleri ko-
J usu olan ve sonucu itibariyle ortaklığın perso
nel politikasına dahil bulunması gereken bir 
çok hususları sözleşme maddeleri içinde düzen
lemiş bulunduğu için. ortaklık toplu sözleşmeye 
aykırı bir işlem yapamamak zorunluluğu dolayı-
siyle bu konuları tek taraflı ele alamamaktadır.» 
Burada, büyük bir şikâyet ve sıkıntı yaratmak
ta di;-. 
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T. H. Y. Pilotlarının hazırlıyarak ilgililere 
ven.Mg olduğu, dosyanın 39 nen sayfasında, 
Sendikacılığın İdarî Mekanizma Otoritesinde 
Emniyet bakımından tesiri; başlığı altındaki 
satırlardan, yapacağımız aktarma bu sıkıntının 
sadv ve bir kısmını açıklamaktadır. 

Konu şöyle belirtiliyor: «Sendikacılığın te
mel i elsefesinde isteğin hududunun sınırsız ol
duğunu kabul ediyoruz» 

«Ancak, ortaklığımızın esas sahibinin Dev
let mi, özel kişiler mi sorusu ile ortada kalan 
idarecileı karargâhı bazı gerçeklerden ötürü ha
taya düşmektedirler şöyle ki; 

1 Maddi ve idarî garantiler bakımından 
Hava - İş Sendikasının sağladığı haklardan bu 
personel aynen istifade ermektedirler. 

L Müdürler; kapsam dışı olmakla beraber 
bu sendikanın da üyesidirler. 

3. Her ne kadaı sözleşmeye oturan TLTTİŞ 
LO:».ilcileri ise de, esas etken idarî karargâh 
peı surelidir. Yaşamı sürdürmenin tesiriyle işçi 
sendikasını isteklerine peşinen yatkın olmaları 
gayet tabiîdir-. 

(Maddi olanak için tabiî karşılıyoruz.» fa
kat, bu da taibiî değildir. Bu ifadeleri aynen al
dığım için biraz düşük, özür dilerim. 

«Ancak; 
a) İdarî tasarruflalüa 
jb) Personelin ve uçakların alınmasunda 
e) Cezaî hükümlerin uygulanmasında 
'd) Talimatların çıkarılmasında bu görüş

ten uzaklaşılmalıdıı.» diyor, pilotlar sendika
sının temsilcisi. Devam ediyor. 

«İdarenin bu zaafının neticesinde ilgili 'kı
sımların müdürleri ve şefleri hata yapan per
sonele ceza veremez. İstenildiği şekilde iş ya
pamaz duruma düşmüştür. Açıkçası. tatban 
personeli idarecilerden değil, sendikadan di
rektif alarak çalışmayı) benimsemişlerdir. 

Bu tutumun dışında hareket edecek bir 
nıüdüıü veya kişiyi rahatlıkla makamında ba
sıp, hakaret edip. yerinin değiştirillmesi acı 
birer hakikattir. Bu ise :ş düzeni ve uçuş em-
nilyetini aksatır durumu yaratmaktadır.» An
laşılıyor ki, muhterem arkadaşlarım. Devlet 
hissedar, mal sahiibi, fakat sendika yönetiyor. 
Oradaki personellerin kurduğu sendika idare
cilerin yerine bu teşkilâtı yürütmektedir. 
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Devleti temsil etmesi gereken işveren İni 
durumda ortada yoktur. THY.'larınm gerçek
te sendikanın yönettiği meydanda. Toplu söz
leşmelerde öyle maddeler konulmuş ki; idare
de sorumlu ve yetkili gibi görünen kimsele
rin de gerçekte bir yetkisi yok. Şirketin, bü
tün mensupları da, sendika üyesi •olduklarına. 
göre, seu'dika başkanlarının şirketi yönetme
leri kadar taibiî bir şey o1 atınız. Buna karşı 
direnenlerde zor kullanılarak bertaraf edi
lince, her şey yoluna giriyor, ve karşı bir ses 
yükselmiyor. 

Uçaklara iyi bakım yapılmıyormuş, uçaklar 
zamanında kalkmıyormuş, kazalar çoğalıyor-
ıiıuış, şirket zarar ediyormuş kimin umurunda, 
herkes, ücı etinin artırılmasını, yaptığı hata
nın cezasız kalmasın: istemekte ve sendikada. 
bu işi çok. güzel idare etmektedir. 

Bu örneklere; Türk Hava Yolları murakıp
lar 197-3 raporundan bazı örnekler vermek su
retiyle devam e t incik istiyorum. Günkü, bu ra
por da bizim görüş ve kanaatlerimizi takviye 
etmektedir. 

Ücret rejimi: 69 ucu sayfadan okuyorum. 
Tüı'k Hava Yolları personelinin ücret rejimi 
bir sistem niteliğini taşımamaktadır. Zaman 
içinde gruplardan, sözleşmelerden veya ka
rar yetkisine sahi]) organlardan gelen çeşitli 
değişiklikler personele ödenen ücretleri tu
tarsız hah1 sokmuştur. Türk. Hava Yolları için
de. eok önemli büyük sorumluluk gerektiren 
'bilimsel yeterlilik ve tecrübe kazanıl maksızın 
yapılamayacak nice görevleri yerine getiren
lere ödenen ücret çoğu kez sıradan işleri ya
panlara bedenen ücretten azdır. Bu durumun bir 
örneği olarak havaalanındaki istasyon ' mü
dürleri kaydedilebildi'. Sözü geçen müdürler 
kendilerine bağlı olarak çaluşaıı bir kısım per
sonelden önemli ölçüde az ücret almaktadır
lar. Türk Hava Yolları müdür olmak isteme
yenlerin çoğ-alması üzerine bu ve benzeri gö
revlerde bulunan veya böyle görevleri kabul 
edecek olan personele konut ödeneği vermek 
yolunu tutmuştur. Kurulumuz söz konusu yan 
ödemeye karşı değildir. Ancak, Türk Hava Yol
larındaki ücret dengesizlik ve tutarsi'zlıklarr-
nm da böyle palyatif tedbirlerle çözümlenebile
ceği düşünülmemektedir. Görüşümüze göre ya
pılması gereken iş modern hava yolu işletme

ciliğine tamamen uygun gerçek bir organizas
yon veya. bu teşkilâtların ica.'bı olan haklı âdil 
tutarlı bir ücret rejiminin meydana getiril
mesidir. 

Türk Hava Yollarında dikkati çeken aksak-
lıfklaım en önemlilerinden biri gecikmelerdir. 
Oldukça hi'.dı b-v şekilde gelişen bir kuru
luşta bu tür aksamalar bir dereceye kadar 
'belki hoş görülebilir. Xe var ki. gecikmeler 
sayıca süıece azalma eğilimi göstermemekte
dir. 1970 yılında toplam uçuşların c/c 4o,6\sı ge
cikmeli ve sefer iptalli olarak gerçekleşmiştir. 
Bu durum yo'cu şikâyet ve kaybına sebep ol
duğu kadar uçak ütilâzisiy'onuna da dolaysız iş
letme gideri eri ire olumsuz etkiler yapaıgelımiş-
ılr. 

Bir örnek daha vereceğim, bunu gazeteler
de okuduğum zaman inanmamıştın). Takat mu
rakıplar raporunda görünce bu kürsüden bu
nu bu; aya almayı Fay,lalı gördüm. 

7/5; 70 nci sayfadan okuyorum.: «Türk Ha
va Yollarının gündik işlerinde- de yeni ve et
kenlik sağlayacağı, düzenlemelere gerek ol
duğu anlaşılmaktadır. Bu gözlemi doğrulayan 
'bii' olay'2:6 . 10 . 1973 günü 'bir DC-.10 uçağının 
tek yolcu ile ve yanlışlıkla Hamburg'a gidip 
dönmesidir. Olay üzerinde düzenlenen Türk 
Hava Yolları Tetkik ve Teftiş Kurulu raporun
dan anlaşıldığına göre kir dilspaleher yaptığı 
yanlışlık, çeşitli rütbe ve görevlerde bulunan 
8 kişiden geçerek uçuş programına glınıiş ve 
hatta kaptanın ve bir istasyon gii; evlisinin ika
zına rağmen uçuş gerçekleşmiştir. Sözü geçen 
rapora göre tek yolcu olmasına rağmen :bu 
uçuş için uçağa -'>50 kişilik ikmal malzemesi 
yüklenmiş, sonra tür miktar önce 150ye elaha 
sonra 50'ye indirilmiştir. Yukarıdaki açıkla
madan anlaşılacağı gibi Türk Hava Yollarının 
günlük işleyişinde etkenlik, t.Utaıilılık ve verim
lilik yaratacak düzenlemelere gerek bulundu
ğu ortaya çıkmaktadır. Şimdi buradan şu kıs
ma. geçiyorumki, bu tek örnek değildir. 

ıM'uhterem senatörler, Denizcilik Harikası, 
Deniz Bank Nakliyatı ela buna benzer koşullar 
altında yönetilmektedir. Yani onlar da sendika
lar eliyle yönetilmektedir. MüeTüıierin yeltkisi 
çok tanırlıdır. 

PTT.'ele memur ve işçi ayrımı, kanunlarda, 
Anayasanın 117 nci maddesindeki esaslar göz'-
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önünde tutulmadığı için karmaşık -bir du
rum yaratmıştır. 1327 sayılı Kanun memur, işçi 
ayrımına bir açıklık getirmiş; fakat 275 sayılı 
Kanun ve 7 sayılı Kanun Kuvvetindeki Karar
name, işi yeniden 'bir çıkmaza sokmuştur. Bu 
konunun da 'bir açıklığa kavuş t umumin zama
nı çoktan geçmiştir. 

Kamu hizmeti gören ve sermayelerinin tü
mü Devlet tarafından verilen bu kuruluşların 
sahipsiz ve başıboş, sermayesini yiyen, durum
dan süratle çıkarılarak, kendilerine verilmiş 
olan kamu hizmetlerini günümüzün ihtiyaçbı-
î'inı karşılayacak bir biçimde yerine getirme
leri '.sağlanmalı ve her sorum 'unun yetkisi de be
lirtilerek. işçi ve işveren durumu bir esasa bağ
lanmalıdır. Bunlar düzeltilmeden diğer sorpuıv-
1 a rnn ç özüm' en m e s in i b e ki emek kana a timize e 
boştur ve hayalden öteye gidemez. 

THY.'1 arının personel sayısı 1969 yılında 
2 330'iken 1974'de bu sayı 5 250'dir ki, bunun 
ancak 198'i pilottur. Bazı rakamlara göre 178 
pilottur. 1969'da personel giderleri 72 449 144 
milyon lira iken 1974'de 467 207 772 liraya çık
mıştır ki, personel, sayısı bir kattan biraz 
fazla artmasına rağmen personel giderleri 6,5 
kat artmıştır. Az ve kaliteli hir personelle yü
rütülmesi gereken bu teşkilâtta 135 okuryazar, 
1 754 ilkokul mezunu ve 423'de ortaokul mezu
nu vardır. 

Bakanlığın 1974 raporundaki (ll .b) tablo
da Denizcilik Bankasının 1969 yılındaki per
sonel giderleri 468 477 000 iken 1974'de bu mik
tar 1 138 714 000 lira. alarak gösterilim ektedir. 
1969'dan bu yana banka her yıl da zarar etmek
tedir. 

Deniz ulaştırmada da durum faklı değil
dir. 1969'da zarar 31 986 716, 1974 yılında yine 
zarar 24 332 000. Eski gemiler elden çıkarıl
mış ve yeni gemiler fi:uya katılmıştın". Fakat, 
yine de zarardan kurtulamamıştır. 

Devlet Demiryollarının zararı 1969'da 
687.1 milyon ve devamlı zarar ederelk 4973'te 
'771.8 milyon liraya yükselmiştir. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Ulaştırma Ba
kanlığı teşkilât bünyesinde ve Bakanlığa bağ
lı kamu hizmeti yapan kuruluşlarda idarî, ma
lî ve teşkilât yünlerini de kapsayan köklü bir 
düzenleme zorunludur. 
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D evi e' G Demiryolları, bugünün koşullar iyi e 
hakkın ihtiyaçlarına cevap vermekten çok 
uzaktır. Üyem olmak için çırpındığımız Ortak 
Pazar ü;keleni 1980'ierde saatte 3O0 Km. hızla 
giden trenleri sefeıe koymaya hazırlanırken, 
bizim en hızlı +: enlerimizin sürati Batıda 50, 
Km. Doğu ki a 30 Km.'yi geçememektedir. Av
rupa'da bugün trenler 120 Km. yapmaktadır. 
Bu koşullar altında. Devlet Demiryolları, ha
va. ve karayolu yük taşımaeılığiyle rekabet 
•edebilmesi mümkün değildir. Banliyö yolcu 
t asım alarmda eleklikti trenlerin kara taşıt
larına rekr.'beti kolaydır. Uzak mesafeler için 
motorlu ti enler dışımla yolcu taşımanın kâr
lı olmadığı anlaşılıyor. 

Bu nedenle. Devlet Demiryolları kesintisiz 
yük taşımacılığına önem vermeli ve transit 
taşımaların artırılması için gerekli gayretleri 
göstermeli ve aksaklılaıı süratle gidermeli ve 
yeterli yatırımlarla, demiryolları yenilenmeli, 
hızlı ve güçlü lokomotifler servise sokulmalı 
ve elektrifikasyonla sinyalizasyona hız verilme
lidir. 

Denizcilik Bankası da, yolcu taşımada, de
ğişen koşulları gözöni'me alarak, yolcu sefer
lerinde gerekli değişiklikleri yaparak bun
larla ilgili tedbirleri almalıdır. 

Dış hatlarda yolcu taşıması, uçak ve kara
yolu yolcu taşımacılığı karşısında sadece tu-
rustlerin belirli mevsumlerde istek gösterdi
ği bir lüks haline gelmiştir. Bu hatlar zarar 
etmektedir. 

İç hatlarda ise, karayollarına paralel ola
rak yapılan demiryolu yolcu taşımalarında za
rar etmektedir. Ancak, karşıdan karşıya ge
çişlerde araç ve yolcu taşıyan araiba vapur
larının kârlı olduğu görülmektedir. Dış hat
larda da buna benzer'bir gelişme vardır. Kar
tal - Yalova hattı daha süratli ve büyük ara
iba vapurlariyle takviye edilmelidir. 

İstanbul - Bandırma arasında işletmeye baş
lanan araba vapuru seferlerinin devamını di
lekken, belirli noktalarda, karayolu yük ve yol
cu taşımacılığını karşıdan karşıya geçişlerde 
araiba vapuriyle denizyollarına aktarmanın 
ulusal ekonomimiz için çok yararlı olacağına 
inanıyoruz. Tersaneler tam kapasite ile çalış-
tırrliiTalıdır. 
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Denizfbank Denk Nakliyatı TA.Ş.'de yük 
'taşımaları, ithalâtımızın yarısını daihi taşıya
cak bir duruma gelemeıniştlir. 1969 yılınida 28 
adet şilep, 5 adet tankere karşılık 5 yılda % 
100 artarak 46 kuru yük dökme yük gemileri 
olmak üzere toplam olarak 54 gemi ile 6!99 287 
DWTonluk bir kapasiteye ulaşmıştır. 

Düzenli hatlarda arz edilen kapasitenin 
arttığı1 görülmektedir. Kullanılan kapasite ise, 
düşüktür. 1969'da üç hattın ütiliza,syüimı c/c 54' 
den fazla iken 1970'te hu oran % 44 düşmüş, 
ithalâtımız için her yıl 120 milyon dolar nav
lun öderken gemilerimizin ütilizasyonundaki 
hu düşüş, asıl hastalığın nerede olduğunu gös
termektedir. Kapasite artmış, kuru ve dökme 
yük gemileri yeni olduğu halde neden hak
kımız olan 'ithalâtımızın yarısını dahi taşıya-
mıyor ve dövizlerimizi ya'bancı gemilere nav
lun olarak veriyoruz. 

Türk Havayollarına ge'lnoe, söyleyecek 
söz çok, fakat vakit yok. Türk Hava, Yollarının 
naisıl yönetildiğini konuşmamızın başında ör
nekleriyle açıklamaya çalışmıştık. Bakanlıkta
ki, Hava Ulaştırması Genel Müdürlüğü yete
nekleri personelle donatılmış olsaydı, bir DC -
10 uçağının Paris'ten kalktıktan .Sonra uğra
dığı kaza önlenmiş olurdu. 

Bir F-2'8 uçağı satmalmmaz ve İzmir'de 65 
kişinin ölmesiyle sonuçlanan kaza önlenebilir
di. Bu uçakların yüklenmesin d eki zorluk ve 
eolk dikkatli yükleyicilere olan ihtiyaç kar
şısında yüklemede uçağın dengesinin bozul
ması, kalkışta çok etkili ve hattâ tehlikeli ol
maktadır. Bu uçakların buzlanmaya karşı da 
çak hassas oluşları, yolcu taşımalarında kul-
lanTİmalaırını önlemektedir. Fabrikanın ken
di el kitaplarında huni ar açıkça yazılı olduğu 
hakle bu uçağı kimler satma İmiktir?. 

(Bu hassas uçakları, yüklenmesi bu kadar 
dikkat iisiteyeıiı uçakları yükleyen kimseler ise 
ilkokul mezunu hile olmayan hamallardır, ar
kadaşlar. Bu büyük bir teknik istiyor. Bu ha
klımdan, bu kazanın nedeni de tekniktir. Yani 
bu uçağın kazaya uğraması nedenleri de satm-
almadan başlar. Zaten Afrika'da da birkaç ül
keden başka bu uçakları satmalan da olmamış
tır. Zaten memleketimizin şartlarına da uygun 
değildir. 

Meydan!aranızdaki iniş pistleri genellikle 
'kısadır. Ye ülkemizin Doğu bölgeleri yüksektir. 
Ye seyrüsefer yardımcıları eksiktir. Bu koşul
lar altında, iç hatlarda Turba - Jet (Pervaneli 
jet) uçakları, kullanılması daha uygun, daha 
güvenli ve daha ekonomik olmaz mı? Kısa me
safelerde jet uçakları ekonomik değildir. 

Bursa, Çanakkale, Samsun, Trabzon ve ben
zeri kısa pistli meydanlara rahatlıkla inebile
cek daha güvenceli, kapasite yönünden iç hat
lardaki yolcu kapasitesini karşılayabilecek 
Türbo - Jet uçakları vardır. Bunlar jetlere, oran
la biraz süratsizdirler; ama buna karşılık da
ha ekonomiktirler. Bu suretle Hava Yolla rr-
mn iç, hatlardaki zararları da böylece önlen
miş olu i". 

Uçak Servisi Anonim Şiıketinin sermaye
sinin % 95'1 Türk Hava Yollarının olmasına 
rağmen, bu görevini yeterli bir biçimde yapa
mamakta, bu yüzden de her yıl büyük bir dö
viz kaybedilmektedir. Bu kuruluşa bir çeki dü
zen verilerek aslî görevini yeterli bir İncimde 
yapabilecek hale getirilmeli ve siyasî partilerin 
yönetim kurulu gibi yönetilmekten kurtarılma
lıdır. 

Devlet Hava Meydanları da bu bozuk dü
zen içinde kendine verilmiş olan görevi yerine 
^getirememektedir. Seyrisefer yardımcıları nok
sandı r. Kötü hava şartlarında uçakların mey
danlara güvenle inmesini sağlayacak cihazlar 
noksandır. Personel yoktur veya yeterli değil
dir. Türk Hava Yollarının çok daha önemsiz 
yer hizmetleri görenlerin yüksek ücret alma
ları karşısında, oraya geçmek iyin diğer perso
nel uğraşmakta ve ka'iteü elemanlar buradan 
uzakl aşm a kt ad ı rl ar. 

Artık Türkiye'de bir Sivil Havacılık Oku
lu açı1 masının zamanı gelmiştir. Bu okul Hava 
Kuvvetleri, Türk Hava Kurumunun da yardı
mı ve desteğiyle sivil havacılığın ihti'yacu olan 
pilot, makinist, telsizci, radarcı, hava kontro
lörleri gi'bi el emaııakm yetiştirilmesinde bü
yük katkısı olacaktır. Zaten bunun için de ha
len bugün Devlet Hava Meydanlarının işgal 
etmiş olduğu bina, vaktiyle okul olarak ya
pılmıştı. Bunun bu işgalden kurtarılarak okul 
haline çevrilmesini Sayın Bakandan özellikle 
istirham ediyoruz. 
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Bu suretle, bıugün tek kaynak olan Hava 
Iûıvvdtleriniin elemanları, bu ihltiyaçlarıı kar
şılamak için onun zararına (kullanılamaz ve bu
radan yetişecek elemanlar da daha iyi hazır-
(lanmış olarak: Hava Kuvvetlerinin yedek kad
rosunu teşkil ederek ulusal savumııamızdaki 
bu boşluğu doldurmuş olurlar. 

PTT. için sözlerim çok kısa olacaktır. Ça
ğımızda haberleşme alanındaki gelişmelerin 
çoik gerisinde kalan PTT, her yönüyle düzel
tilmeye ve yurt ihtiyaç'îarma cevap verebile
cek bir durulma getirilmesi zorunludur. Çok 
gelişmiş ihtiyaçların kısa zamanda karşılan
ması olanağı bu gidişle mümkün değilldir. 500 
bin telefon ihtijyacmı karşılamak için ayrı bir 
yatırım planı yapılmalı ve mevcut hatlar ve 
teşkilât geliştirilmeli ve modernize edilmeli
dir. 

Hava ulaştırma, hava seyrüsefer, telisiz, ka
rayolu trafilk, karayolu taşıma ve hazır bekle
yen diğer kaiıun tasarılarının Parlâmentodan 
(bıı dönemde geçirilmesini dileriz. 

Türk Hava Yollarının iki derdine daha te-
mais ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bun
lardan bir (kısmı, bu satımaldı gamız uçakların 
revizyonlarının, gövde ve motor revizyonları
nın, bir kilsim âletlerinin dış ülkelerde yapılmış 
'olmasıdır. Buna süratle son verilmelidir. 

İkincisi de, yabancı ülkelerdeki aceııteliik-
ler, maalesef kaliteli ve bu işe yeterli perso
nelden yoksundur; Daha ziyade torpilli, yete-
nelksiz, dili bilmeyen kimselerin buralara atan
ması, sonucu, oradaki acenteliklerimizden 
duyduğumuz şikâyetler bir taraftan yüz kızar
tıcı, bir taraftan da Hava Yollarımızın itibarım 
yabancı ülkelerde içte ve dışta önemli surette 
sarsmaktadır. Buna Sayın Bakanın el atmasını 
önemle rica ediyoruz. 

Sayın senatörler, sözlerimin sonuna ged
miş bulunuyorum. Her yıl burada Ulaştırma 
Bakanlığının bütçeleri konuşulurken çeşitli so
runlarına değiniyoruz. Fakat üzüntü ile belirt-
melk isterim ki, şimdiye kadar değinmiş oldu
ğumuz, uzun araştırmalardan sonra değinmiş 
'olduğumuz bu sorunlardan henüz bir tanesi
nin dahi gerçekleşmiş olduğunu göırmemenin 
üzüntüsü içindeyiz. İnşallah bundan sonra bu 
böyle olinaz. 

7 . 5 . 1974 O : 4 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşelkkür ederiz Saynı Tunç-

kanat. 
iSayın senatörler; grupları adına söz almış 

bulunan sayın üyeler konuşmalarımı bitirmiş
lerdir. 

Eiışiisel görüşlerini belirtmek üzere söz 
almış (bulunan sayın üyelerin ad ve soyadları
nı okuyorum: Hüseyin öztürk, Orhan Kor, Ce
mal Tarlan, Kâzım Karaiağaçlıoğlu, Hilmi Nal-
(bantoğlu, Mehmet Feyyat. 

İSayın senatörler; Anayasamız, bütçenin Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunda en çıok 10 
gün içinde 'görüşülmesini emretmektedir. Da
nışma Kurulu tarafından allmıp, Yüce Genel 
Kurulca tasvip edilen karara göre, kişisel gö
rüşlerini (belirtmek üzere söz alan sayın üye
lerin konuşmaları 10 dakiika ile sınırlıdır. Za
manın değerini ve zamanı değerlendirmeyi çok 
iyi! bilen sayın senatörlerin koınuşmalarmı, bu 
açıdan kendilerinin kontrol .etmelerini özel
likle rica ediyorum. 

Başkan olarak ben ve Başkanlık Divanın
da üye bulunan 'ilki sayın arkadaş zaman açı
sından uyarıda bulunma zOranluluğunda ka
lırsak, ajyrıca biziim mazur göriilmemizi de ri
ca ediyoruz. 

iSayın Hüseyin Öztürk buyurunuz. 

HÜıSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Planlı dönemlin gereği olan ulaştırma ve ha
berleşme hizmetindeki beklenilen hızlı gelişme 
plan hedeflerinin hep altında kalmıştır. Hızlı 
-gelişmeyi görmediğimiz gibi normal işleyiş dü
zeni ibile sağlanamamıştır. 

Zamanında kalkmayan uçaklar, zamanında 
menziline ulaşamayan trenler, telefon başların
da öldürülen saatler ve zamanlar Türkiye'de 
eş gücünü aksatmakta etkili olmaya devam et-
ıo ektedir. 

Vatandaşlar yüzdesiyle değil tümüyle bun
dan şikâyetçidir. 

İnşallah Sayın Ecevit'in başkanlığında kııru-
laıı Koalisyon Hükümeti bu aksaklıkları gide
rir. İnşaliıalh 'bu dinamizmle halkımız, devamlı 
şikâyet konusu olan bu meselelerden kurtulur. 

Bu hal kamu düzenini bozduğu kadar can ve 
anı.' emniyetini sağlayıcı da olmamıştır. Ulaştır
ana ve haberleşme hizmetle rinde ekonomik tek-
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nik ve toplum yönünden kamunun yararına ve 
ndlli güvenlik amaçlarına uygun olarak kuru
lup, (geliştirilip hizmetlerin birbirini taımam-
laması da sağlanamamıştır. Hizmetler arasın
da büyük kopukluklar vardır, organizasyon 
ıvoksanlığı vardır. Gerçi bu, Türkiye'nin bir has
talığı ; ama bu bakanlıkta daha büyük hastalık. 

Beş Yıllık Kalkınma Planında elektrik sa
nayii için 1 milyar 500 milyon liralık yatırım 
öngörüldüğü halde, Ortak Pazar içinde rekabeti 
en çok bu teknolojik dalda yapacağımız ve bu-
ııı göre konunun amaçlanması ortada iken, bu
güne kadar 'girişimler hiç denecek kadar azdır. 

1974 yılı Bütçesinde bir paragrafla buna yer 
verilmesi .memnuniyet vericidir. İnşallah bu 
paraigrafdaki kapsam biraz daha aşılır, bunu 
temenni ediyorum. Günkü, Ortak Pazar içinde 
rekalbet edebileceğimiz en uygun sanayi dalı 
ibudur. Çünkü % 15'i ithal malzemesi, geri kalan 
kısmı işçiliktir. Bu selbepten işçiliği de yapılanı 
da Türkiyetde .kalacaktır. Geniş çapta istihdam 
kapasitesi sağlayacak bir yatırım bölümüdür bu. 

PTT'nin yapacağı 300 milyon liralık yatırım 
için 1973 yılında 6 milyon lira harcanmış, 1974 
yılımda da bir 10 milyon lira gözüküyor. Bu ya
tırım, planlı bir .girişimin ifadesi de değil. Yani 
(memleket gerçeklerini ihtiyacımızı dikkate al
amadığı gibi Ortak Pazara katılmamızda ne geti
recek ne götürecek belli değil. Bunun için bir 
plan bir program gözükmemektedir. Ne yapıla
cağı hâlâ plan, proje ve programa bağlıanıma-
mıştır. Dış ihalelerle imkân vermek amaciyle mı 
Ibu iş aksaitılmaktadır, yoksa başka türlü se-
Ibepler mi vardır? İleride delilleriyle bazı iha
le konularını ortaya getireceğiz. Siz de hak ve
re cıeksiniz, bu ihalelerde ne gibi suiistimaller ol
muş, memleket nasıl zarara sokulmuş, ihale faz
lası eşyalar nasıl bir tarafa atılmış ve ne ka
dar fazla verilmiş, ne kadar noksan olabilirdi, 
•bunları göreceğiz. 

Normal olarak birkaç yüzibin kişiye geçim 
sağlayacak ve Devlete milyonlarca liralık dö
viz kazandıracak bu girişimden niçin kaçınıl
mıştır ve kaçmılmaktadır'? 

Bakım sisteminin bile yabancı şirketlere ve
rilmesini (emanet usulü ile iş yaptırmayı; toplu-
siözleşmıeıden kaçmakla, yasalara ters düşmekle 
devam ettiren insanların elbette ki, yabancı şir-
kietlerle, diğer müteahhitlerle iş ortaklığının 

sonucu her halde ne kendileri ne de Türkiye'ye 
fayda getirmeyecektir. 

DDY altyaıpı tesislerinin geliştirilmesi için 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 7 milyar 
600 milyon liranın, Plan içinde uygulanması 
için öngörüldüğü dikkati çekmektedir. Bu para 
ile bugüne kadar yapılanlar yetersizdir. Emni
yet sistemleri için çeken, çekilen ve yapılan iş
ler de yetersizidir. Ve ne yapılmak isteniyor, o 
da bir açıkça programa bağlanmış gözükmemek
tedir. 

Elektronik sanayii içlin Üçüncü Beş Yıllık 
Planda öngörülen 300 milyon ve Devlet Demir
yolları için 7 milyar 600 milyon ve gemi sana
yii İçin ayrılan 1 milyar 2 milyon lira ikinci yılı 
geçmesine rağmen, ikinci yılı da geçmek üzere
dir beş yıllık plan süresi içinde ne miktarda uy-
gula'naibilecek, neler yapılabilecektir? Maalesef (bu 
da hesaplanmamıştır. Sanıyorum; bu ayrılan pa
raların Üçüncü Beş Yıllık Plan içinde harcana
cağı kanaatinde değilim; çünkü iki yılı geçmiş 
'bunlardan harcanan daha % 10'u geçmemiştir. 

Santralların kapasitesi yükseltilmeye çalışılır
ken şebeke yetersizliği telefon isteğini karşılama
dığı gibi mevcut telefonlarda, trafiğin tıkalı olu
şu sebebiyle kifayet etmemekte arkadaşlarınım 
belirttikleri gibi telefon başında saatlerce beklen
mektedir. Böylece gerçekten iş gücünü öldürmek, 
insan 'asabını bozmak, ilgililere içinden 'kahretmek 
gibi durumlar yaratmaktadır. Gerçekten bunu 
açık konuşmalı. Bugün Türkiye'de, hani, İnsan
lara mani 'olunması mümkün olmayan bir duygu 
olarak yerleşmiş, gelişmiştir; telefonu açan, tele
fonu kaparken çoğu zaman neredeyse ahizeyi kı-
rareasına vurmaktadır. 

Meselâ Northern Electric santrallarmm kapasi
tesi 150 bine çıkarılmak isteniyor ve buna göre 
ihaleler yapılmış, paralar verilmiş. Hesap edildiği 
zaman yılda ortalama 225 bin 'hatlık şebeke ya
pılması gerekiyor. Oysa ki; 1973 yılında yapılan 
90 ıbini geçmemiş. Şimdi bunlarla 'bir orantı kur
duğumuz zaman, şebeke noksanlığı, getirilen, ya
pılan sa.ntralla.ra verilen para ile mukayese edil
diği zaman, şebeke ihtiyacını karşılamak için bu
rada yapılan iş çek noksan ve ç>k düşük. Aynı 
Zamanda bu iş, gereği olan önemle, acele, üzerin
de durulup, bu şebekelerim tamamlanması yapıl
mıyor. Yüzlerce, binlerce vatandaş her taraftan 
telefon ister; maalesef buna kavuşamaz. 1972 yı-
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lında bitmesi gereken teleks santralian 1974'te 
bile 'tamamlanacağa benzemiyor. 

Merkez köy ye bucak çevresindeki çevre 
köylere telefon gitmesini önleyen bir kararname 
var. Bu, 30 . 11 . 1971 gün 7/7537 sayılı Karar
name. Bunun 522 nci paragrafının (A) bendi 
var. Bu (A) (bendi çevre köylere telefon gitme 
(işini kaldırmış. 

Benim aklıma 'bir şey geldi: Bu çok enteresan
dır. Ben çocukluğumda, hatta öğretmen olduğum 
zamanlar bulunduğum köylerde, müfettiş oldu
ğum zamanlar gittiğim köylerde telefon vardı. Bu 
'telefonlar 1953 yıllarına kadar 'devam etti. Her 
köye telefon kurulmuştu. Benim köyümde de var
dı. Hem de santral kınmlmuştu. 8 lik, 12 lik son
ra 24 nlük, 36 lik 48 lik, büyüdü gitti; fakait bir 
zaman geldi, 1953 "te, 1954"te bu telefonlar kaldı
rıldı. Telefon batları kesildi, telefonlar kaldırıl
dı. Ne oluyor diye öğretmen arkadaşlar kendi 
kendimize merak ettik. Efendim, öğretmenler, 
aydın kişiler, nahiye müdürleri, kaymakamlar sık 
•sık köylülerle konuşuyormuş; Hükümetin, Demok
rat Partinin çalışmasını, tutumunu eleştiriyorlar-
mış ve böylece Hükümet aleyhinde bir kamuoyu 
uyandırılıyormuş. Telefonlar kesildi, kaldırıldı. 
Bunu gördüğüm zaman yine bu aklıma geldi. 
Köylere telefon gitmesin olur mu? Bu bizim Koa
lisyon Hükümetinin prcgramıyle tamamen ters 
düşer. Biz halkla bütünleşmeyi, köye hizmet, gö
türmeyi önplaua almış Hükümetiz 'Sayın Bakan, 
bunun 'derhal değişmesi gerekir. Bu mutlaka ka
sıtlıdır. Ben bunu o zaman yaşamışım. 

Sayın Başkanım, Sayın Bakan; burada ifade 
edemeyeceğim bazı durumlar var. Bunların he
men birkaçına değineceğim. Bu mektupları Sayın 
Bakana vereceğim. Bende ayrıca diğer ihalelerle 
ilgili büyük dokümanlar var. Onları burada söz
lü soru ile, onun arkasından Senato araştırması 
ile, yahut genel ögrüşme ile bir hedefe ulaştıra
cağız. 

Meselâ bunlardan birisi Beyoğlu PTT Müdü
rü Sedat Kutal hakkındaki mektuptur. İkincisi, 
yolculuk, posta çekleri olayıdır. Merkezden çevre
ye kadar nasıl değişik emirlerle anarşi yaratıl
mış, bir memur diğeri ile haberleşmeden çekler 
nasıl ortadan kaybedilmeye çalışılmış... Bunun 
maksadı nedir? Sayın Bakan, bunun incelenmesi
ni, bunun bir neticeye bağlanmasını istiyoruz. 
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Anarşi yaratmakta ne gibi hünerler döndürülmüş 
bilinmelidir. 

Başka bir mektup var, bunu okumayacağım, 
birkaç kişi ile ilgili. Başka bir tanesi daha var 
'adresi bende mahfuz. İstanbul Ümraniye'deki 
PTT fabrikasındaki olaylardan bahsediyor. Va
tandaş 14 madde ile sıralamış. Sayın Bakan in
celettiği zaman görülecektir; Devlet parasının, 
Devlet malının nasıl bu teşkilât içinde çarçur edil
diği, nasıl harcandığı, nasıl böyle, yasaları olma
yan bir Patagoııya ülkesi gibi keyfî harcandığını 
baştan aşağıya kadar örnekleriyle vermiştir. Tah
kikat sonunda bilâhara bendeki delilleri de ayrıca 
vereceğim. Bu teşkilâtın daha iyi, daha temiz ça
lışması için bütün gücümle uğraşacağım ve ger
çekten bugün kamuoyunda, nereye giderseniz gi
diniz gayrimemnunluk bu Teşkilâtın üzerine çök
müştür. Oysa ki büyük hizmetlerin içinde, büyük 
halk hizmetlerinin içinde, heran halka, kamuya 
hizmet edecek imkânların içinde olan bu Bakanlık 
ve teşkilâtının, memurlarının her şeyin üzerinde, 
tertemiz, heran saygı duyulan, heran yardımcı 
olduğumuz kimseler olmasını istiyorum. 

Bütçenin hayırlı olması dileğiyle saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, teşekkür ederiz. 
Sayın Orhan Kor, buyurunuz. 
ORHAN KOE (İzmir) — Konuşmam asgarî 

20 dakika sürecek. İmkân yoksa vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Cemal Tarlan, (buyurunuz. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı çeşitli İktisadî 

Devlet Teşekküllerinin 1974 malî yılı bütçelerinin 
müzakereleri münasebetiyle bu 'kuruluşların ifa 
!ettikieri hizmetlere karşı 'vatandaşların gösterdi
ği yakın alâka, bunu muvazi olarak yapılan şi
kâyetler üzerinde İnşaca durmak ve bu husustaki 
düşünce ve müşahadelerimi ifade etmek için söz 
almış bükmüyorum. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluşların ifa 
ettikleri çeşitli amme hizmetlerine karşı vatan
daşın gösterdiği alâkanın yaygın ve şikâyetlerin 
de o derece keskin olmasının elbette ki bir sebe
bi var. Bendenizden evvel konuşan arkadaşlar çe
şitli yönleriyle bunları dile getirmeye çalıştılar. 

Sözü fazla uzatmadan ifade etmek lâzımgelir-
se bu alâka köydekiler dahil en büyük şehirlere 
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kadar Türkiye ̂ le yaşayan vatandaşların bu hiz
metlerle geceli gündüzlü 'bir münasebet içinde bu
lunmalarından doğmakta ye (bu hizmetlerin çok
luğu da şikâyetleri yaygın göstermektedir. Mese
lenin aslı budur. 

Şikâyetler nedir? Birkaç tane örnek vermek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, başta PTT hizmetlerin
den şikâyet edilmetkedir. Bu hizmetler köylere 
kadar gitmiştir, nimetleri de gözle görüldüğün
den (talepler artmıştır. Şimdi her köy aşağı yu
karı PTT hizmetinin kendisine getirilmesini arzu 
'eftmeJkJte ve taleple bulunmaktadır; ama bu talep
lerin hepsine cevap vermek mümkün müdür, de
ğil midir? Cevabı gavot basit: Bu bir bütçe mese
lesi, tahsisat meselesi ve imkân meselesidir; ama 
'bunların 'karşısında vatandaş, hizmetlin köy üne ge
tirilmemesinden dolayı gayrimemnundur. 

Keza, muhterem arkadaşlarım, hava ulaşım 
hizmetleri de bunca kazalara rağmen, vatandaş
lar tarafından »benimsenmiş durumunu muhafa
za etmektedir. Nitekim, hava ulaşımı şebekesine 
alınmaları hususunda vilâyetlerden tahmin ediyo
rum ki, vaki talepler hakkında sıraya konmaktan 
başka bir muamele yapılmamaktadır. 

Bu misalleri biraz daraltarak; bunlara, hava 
ve demiryolları seferi erindeki gecikmelerden bi
raz evvel arkadaşlarım genişliğine bahsettiler. Te
lefon taleplerinin senelerden sonra verilmesi ha
line kadar birçoklarını eklemek mümkündür. 

Şu hailde, hava ulaşımına açılamayan bir 'vilâ
yetin sakinlerinden tutun da PTT hizmeti götü-
rülemeyen köy sakinlerine ve nihayet hava, de
miryolları ulaşımındaki gecikmelerden telefon ta
lepleri vaktinde karşılanmayan vatandaşlara, ka
dar hepsi, bütün vatandaş durumdan şikâyetçi
dir. 

Muhterem arkadaşlar; maalesef, bu aksak
lıklar hakkındaki değerlendirmeler idarelere 
müteveccih olup çoğunlukla aleyhe tezahür et
mektedir. Maddî ve teknolojik imkânsızlıklar
dan. dolayı ifa edilemeyen bu kalbi! hizmetler
den dolay: yapılan şikâyetlerde işletmeler asga
rî beceriksizlik, isteksizlik gibi ithamlardan as
la kurulamamaktadırlar.. Bu hal, benim şah
sî kanaatime göre Bakanlığın ve dolayısiyle iş
letmelerin maruz bulunduğu bir talihsizliktir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu şikâyetlerin as
garîye indirilmesi, başta Sayın Bakan olmak 

üzere çeşitli kuruluş yetkillerinln de müşterek 
arzusu olsa gerektir . 

Şimdi, maddî ve teknolojik imkânı gerektir
meyen; fakat şiddetli şikâyet mevzuu olan bâzı 
yaygın aksaklıklara değinmek ve bu suretle çe
şitli kuruluş yetkililerine bunlar gibi ufak; fa
kat şikâyet mevzuu aksaklıklara süratle eğildik
leri ve ortadan kaldırdıkları takdirde, hakların
da söylenenlerin büyük kısmını önleyeceklerine 
kani olduğumu ifade etmek istiyorum. 

örneğin, günlük hayatımızda büyük yeri 
olan, daima elimizin altında bulunan telefondan 
bir misali vermek istiyorum. Biraz evvel bir ar
kadaşım da bahsetti: Acele bir işiniz var, tele
fonu aldınız, çevir sesini bekliyorsunuz, daki
kalar geçer, cevap gelmez. Tabiî bu durum in
sanı sinirlendirir; ama bunda pek hakkımız yok, 
muhterem arkadaşlarım, çünkü hatlar çok mah
mul Olunca, çevir sesi elbette ki, geç gelmektedir. 
Bunun telâfisi, hem de büyük masraftan gerek
tirdiğinden ve daha mühimlerinden de sıra gel
mediğinden, bu hale rıza göstermekten başka 
çare kalmıyor. 

Ama rehberde bulunamayan bir numarayı 
(01) e sormak veyahut bir arıza için (02) yi ara
dığınız zaman karşılaştığınız şu manzaradan, 
telefonu açıyorsunuz (01) i veya (02) yi çeviri
yorsunuz, rabıta teessüs ediyor, çalmaya başlı
yor; fakat cevap alamıyorsunuz. 

Bunun izahını yapmak güç, muhterem ar
kadaşlar. Bendeniz merak ettim ve bunu tes
pit etmeye çalıştım. Bu numaralar çevrildikten 
ve hat bağlanıp telefon çalmaya başladıktan 
sonra santralde ışık yanıyor ve ondan sonra iş, 
o ışığın bağlantısında muhatabı bulunan memu-
reye kalıyor ve memurenin, telefonu açıp ica
bını yapması gerekiyor. 

Bu, olmadığına göre, iki ihtimal var: Ya me
murenin ihmalinden veya teknik arızadan ileri 
gelmektedir. Santral memurları bazen sordu
ğunuz zaman, durumu makinelerdeki arıza ile 
izalh etmektedirler. Böyle olup olmadığını bile
cek mevkide olanların, yetkililerin, sebep ne 
olursa olsun bu durumla ilgilenmeleri ve önle
meleri icap eder. 

LBU takdirde muhterem arkadaşlarım, şikâyet 
konusu olan ve biraz evvel Öztürk arkadaşımın 
da söylediği, sık sık karşılaşılan bu durum bu 
aksaklık, bu arıza ortadan kaldırıldığı takdir-
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de, vatandaşlar için bu büyük memnuniyet te
min edebilecektir ve şikâyetlerin bu kışını orta
dan kalkmış olacaktır. 

Bunun gibi daha birçoklarını saymak müm
kündür, fakat vaktinizi işgal etmemek ve za
man kayıtlı olduğu için bunları söylemekten şim
dilik vazgeçiyorum. 

Diğer bir mevzu: Arka arkaya vukubulan 
uçak kazaları vatandaş nezdinde ürkütücü bir 
tesir yaratmıştır. Hele basında çıkan ve biraz 
evvel Sayın Tunçkanat'ın da söylediği üzere, 
uçakların yetersizliğinden memleketimiz iklim 
ve şartlarına uygun olmadığından tutun da mu
bayaa işlerine kadar çıkan haberler kafalarda 
büyük istifhamlar yaratmıştır. Hâdiselere el 
konmuş, fakat kamuoyu tam mânasiyle tatmin 
olmamıştır. Bu Bakanlığın bütçesinin müzakere 
edildiği şu sırada Sayın Bakan bu mevzuda iza
hat lütfederlerse çok yerinde bir açıklama yap
mış olacaklardır. 

Son olarak muhterem arkadaşlarım, bir nok
taya değinmek istiyorum. Bu, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin şevki idareleri konusuna aittir. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı bu İktisadî Dev-< 
let Teşekkülleri hepsi birer ayrı dev kuruluşlar
dır. Bunların başlarına ve önemli hizmet köşe
lerine getirilecek olanlarda bendeniz şahsen ev
velâ ehliyet, kabiliyet ve dürüstlük vasıflarının 
bulunmasını ve bunun aranmasını asıl şart gör
mekteyim. Aksine davranışlar hissî olur ve ek
seriya kuruluş aleyhine netice verir. Binaen
aleyh, matlup olan, vasıfları haiz olan bu ku
ruluş başlarını esaslı bir sebep olmadan bariz 
bir suiistimal ile ilişki tespit edilmeden, geçmişe 
ait meselelere dayanılarak kendilerini sorgu 
suale tabi tutmak bir netice sağlamıyacağı gibi, 
hizmete tesir etmesi bakımından içtinap edilme
si lâzımgelen bir tutumdur. Sayın Bakanın da 
böyle düşündüklerini tahmin ediyorum. 

1974 yılı Ulaştırma Bakanlığına ve kuruluşla
rına ait bütçelerin memleketimize ve o camiaya 
hayırlı olması temennisi ile hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tarlan. 
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, buyurunuz. 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarını ; 

Ulaştırma Bakanlığının 1974 bütçesi müza
kereleri sebebi île ben de şahsî görüş ve kanaat
lerimi kısa zaman ölçüleri içerisinde muayyen 
pasajlar halinde yüksek huzurlarınızda arz et
mek istiyorum. 

Maruzatuma başlamadan önce hepinizin ma
lumu olduğu gibi, Ulaştırma Bakanlığının, Türk 
ekonomisinde, Türkiye'nin kalkınmasında ve 
hatta Türkiye'nin savunmasındaki yerini yeni 
baştan ifade edecek değilim. Arkadaşlarım, 
Türk kamu hayatında en büyük hizmetleri gö
ren Ulaştırma Bakanlığını gerek ulaşım, gerek
se haberleşme yönünden ve teknolojinin dünya
daki gelişmesinden en çok istifade eden bir sek
tör olarak kabul etmek lâzımdır. 

Ancak, bu Bakanlığın ulaştırma politikaları, 
yıllardan beri bu gelişen, çağın gelişen şartları
na uygun bir dinamizm içerisinde tespit edile
memiş ve bu politikalar uzun vadeli bir görüş 
içerisinde, gerek planlı dönemlerin çalışmasında 
ve gerekse onun gerisindeki devrelerde Türk 
kamu hayatına huzur ve rahatlık verici nitelik-
de tespit edilmekten uzak kalmış, klasik ve ri-
jit görüşler içerisinde zamanımızın çok gerisin
deki görüşlerin yansıyan ifadeleri halinden öte
ye gidememiştir. En kısa zamanda teşkilât ka
nunları çıkarılırken hakikaten dev kuruluşları 
bünyesinde taşıyan bu Bakanlığın bir ulaşım 
politikasının, Türkiye'nin ekonomik yapısına, 
sosyal yapısına, kültürel yapısına ve Türk sa
vunmasına hizmet edebilecek nitelikte ulaşım ve 
haberleşme sistemlerinin politikalarını vazet
mek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun dışında bir
kaç hususa, spesifik olarak değinmek istiyo
rum ; 

Türkiye'nin dış ticaret dengesi içerisinde en 
mühim unsurlardan birisi, deniz ulaşımıdır ve 
yıllardan beri Türkiye'de hakikaten eleştirilere 
maruz kalan kuruluşlardan, sektörlerden birisi 
de bu müessesedir. Aslında; bir, gemi yapımı; 
iki, bunun işletmesi; üç, bunun dış pazarlara 
açılması ve dünya deniz ticareti içerisinde Türk 
denizciliğinin yerini alması gibi uzun hedefli bir 
projeksiyon içerisinde mütalaa etmek lâzımdır. 

1'936'lardan beri Türkiye'de gemi yapımı 
için geçmiş Hükümetlerin gayretleri vardır; 
1936'da, 1938'de, 1939'da, harp başladığı zaman 
ve onu müteakip 1952 - 1957 yıllarında ve 1966 

118 — 



C. Senatosu B : 57 1 . 5 . 1974 0 : 4 

yılında, 1968 yılında yapılan çalışmalar vardır. 
Birinci ve îkinei Plan dönemleri Türkiye'deki 
gemi inşaasını şu hususlarda içerisinde değer
lendirmek istemiştir; 

Birinci Beş Yıllık Plan diyordu ki, dışarı
dan gemi almayalım, mevcut tershanelerimizde 
igeliştirelim, modern teknolojileri sokalım, kre
di imkânlarını sağlayalım ve Türkiye'de kendi 
imkânlarımızla gemi yapmak sureti ile Türk de
niz nakliyatının dışa dönük olan açılımını ken
di bayrağımızı taşıyan gemilerle yapmak sure
tiyle Türk ekonomisine olumlu yönde katkı sağ
layalım. 

Aslında bu, Türkiye'nin o noktada bulundu
ğu, 1963 - 1967 yıllarında bulunduğu şartlara 
uygun bir üslup içerisinde görüşün ifadesi de
ğildi. Denizcilik Bankası, yıllarca bunun karşı
sındaki fikirleri savunmuş ve İkinci Beş Yıllık 
Planın hazırlanmasında ise bu görüşler geride 
kalmıştı. Çünkü, ne modern teknoloji getiri
lebilmiş, ne tersaneler yapılabilmiş, ne de mem
leketin muhtaç olduğu gemi ihtiyaçları yerli 
kaynaklardan temin etme şansını kazanmıştır. 
Bilâkis, yıllanmış olan, ihtiyarlamış olan Türk 
filosu, o zaman zannederim ki tonajı 750 bin 
detveyt tonluk bir gemi kapasitesine sahiptik; 
inşa 'edilmiş olan bir kol gemi müstesna, kendi
sini de yenilemek imkânını dahi bulamamakta
dır. 

İkinci Beş Yıllık Plan esprisinde ise, Türki
ye'de mevcut olan kaynakları faaliyete geçir
mek ve Türkiye'de yeni tersaneler yapmak su
retiyle gerek kamu tersanelerine modern tekno
lojilerle teçhiz etmek ve gerekse özel sektörün 
tersanelerini uzun ve kısa vadeli kredilerle teç
hiz etmek suretiyle iki yanlı bir çalışmaya mu
vazi olarak Türk dış ticaret filosunun muhtaç 
olduğu gemileri dış pazarlardan kısıtlı olarak 
temin etmeyi İkinci Beş Yıllık Planda öngör
müşüz. 

Bu zamanda birtakım gemi alımları olmuş ve 
«memlekette de mevcut tersaneler, askerî tersa
neler de dahil olmak üzere, Gölcük ve Taşkızak' 
dan da faydalanmak suretiyle Türk ticaret fi
losuna birtakım katkılar yapmak imkânı doğ
muş. Fakat, buna mukabil yaşlanmış gemilerin 
de servisden çıkması dolayısıylıe aslında tonila
to hacmi itibariyle, kapasite hacmi itibariyle 
hiçbir değişiklik olmamış; fakat bir miktar Türk 

donanmasını, ticaret filosunu yenilemek imkân
ları doğmuştur. 

Buraya kadar arz etmiş olduğum hususları 
Üçüncü Beş Yıllık Planda da maalesef lâyıkı 
veçhile değerlendiremediğimizi, Pendik tersane
sinin bütün gayretlere rağmen henüz 1977'de 
hedef aldığı inşaat safhasına geçme durumuna 
gelemeyeceği noktayı nazarından Sayın Bakan
lığı bilhassa bu hususda ikaz etmek istiyorum. 
Dikkatlerini bu noktaya teksif etmesini, Türk 
ekonomisi için çok lüzumlu olduğunu, hele ener
ji bakımından Türk ekonomik dengesinin bo
zulduğu, 800 .milyon dolarlık dışarıdan petrol 
almak mecburiyetinde olan bir memleketin 200 -
250 milyon dolarlık bir nakliye, navlun ödemek 
suretiyle kendi dış ticaret imkânlarını sağlama
sını, ihracatını, ithalâtını yapması keyfiyetini 
Türk ekonomisine olumsuz yönde etkileyeceği 
için bilhassa bu yönde meselenin üzerine eğil
menin zaruretine işaret etmek istiyorum. 

Kaldı ki, aslında gemi sanayii büyük çapta 
teknoloji isteyen bir sanayi değildir. G-emi sa
nayiinin bir hususiyeti de, yan sanayileri geliş
miş olan memleketlerde, gelişmiş olan sanayiinin 
bir simgesi olarak bir montaj sanayiidir. Ana-
projeye 'gelecek, bağlanacak türlü yan sanayile
rin bir noktada birleşdiği ve geniş istihdam ola
nakları mevcut olan bir sektördür. 

Bu itibarla, bu sanayinin aslında Türkiye' 
de mevcut olan istihdam politikasına ve Türki
ye'de gelişmekde olan yan sanayilere de büyük 
çapta faydaları olacağı hususunu dikkatten 
uzak tutmamak lâzımdır. 

Bu itibarla, bu konuda alınacak bir sürü ted
birler vardır. Bu tedbirleri şöylece sıralamak is
tiyorum. Aslında bir hususu işaret edeceğim, 
ondan sonra buna geçeceğim. 

Türkiye'de planın da öngördüğü gibi, ihra
cat ve ithalât nakliyelerimizin yüzde 50'sini 
kendi bandıralı gemilerimizle yapmayı hedef 
gördüğü halde, şimdiye kadar ulaşdığımız nok
ta yüzde '20 civarındadır. 

Gemi inşaatında birtakım darboğazlar var
dır. Bunların en mühimi, biraz evvel de söyle
diğim gibi, gelişmiş bir sanayi ve bu gemi en
düstrisini besleyecek olan sanayi, teknoloji ve 
bunun yanında malî yatırım, envestisman dedi
ğimiz kredi, uzun ve orta vadeli kredilerin te-
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mini meselesidir. Bunlar, Türkiye'de gemi sa
nayiinin dışındaki özel sektörün ötesinde bir hi
maye ve teşvike mazhar olması lâzımdır ki bu 
sanayi süratle geliştirilebilsin. Çünkü, öbür sa
nayi kâfi miktarda pazar bulmuş, nıarketinge 
olmuş, tüketim malları dediğimiz birtakım mal
ların Türk piyasasının doymamış olan arz ve ta
lep dengesi içerisinde yerini bulmuş olması key
fiyeti ile özel sektör için cazip birer hizmet mer
kezleri haline gelmiştir. Ama, gemi sanayii lâ-
yıkı veçhile değeri bilinemediği ve büyük çapta 
yatırımları da icap ettirdiği için uzun ve orta 
vadeli kredilerin sağlanması, birtakım himaye 
tedbirlerinin getirilmesi ve altyapı hizmetleri 
için lüzumlu enerji, yol, su ve diğer birtakım 
imkânların ve onu besleyecek olan sanayilerin 
de bu hizmet sektöründe, bu kesimde Hükümet
çe uzun müddet değerlendirilmesinin zaruretine 
işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan sonra bir 
konuya daha geçmek arzusundayım. Devlet De
miryolları ile ilgili olan birkaç hususu da arz 
etmeden geçemeyeceğim : 

Türkiye'de 8 bin kilometreye yakın demir
yolu vardır. Demiryollarının işletmesinden ve 
bunların Kamu İktisadî Teşekkülü niteliği dola-
yısıyle zararından bahsedilir. Ama, bu demir
yolu işletmeciliğinin tabiatından gelir. Kamu 
hizmetini görüyor, aslında. Her tren sabah saat 
8'cle kalkacaksa, tarifesi yapılmışsa, akşam 5'de 
Haydarpaşaya varacaksa, bir kişi ile dahi olsa 
tren o hizmeti yapmaya mecburdur. Sadece eko
nomik hizmetini değil, bunun ötesinde de bir sa
vunma hizmetini ve ileride muhtemel bir savun
ma hizmetini de, altyapısı olması bakımından o 
hizmeti de görecek olan bir müessesedir. 

Binaenaleyh, kamu niteliği taşır. Zarar, bi
zatihi bu hizmetin bünyesinden gelir. Dünya de
miryolculuğunun büyük çapta zarar ettiği bir 
vakıadır. Ama, bunun ölçüsü, dozu meselesi var. 
Bizde 800 milyon civarında zarar eder, öbür ta
rafta 300 milyon civarında zarar eder. Mesele
yi bu noktadan mütalaa ederek insaflı olmak 
lâzımdır. Aslında yılların, hakikaten tarihsel 
bir gelenek içerisinde yılların hatalarım, sıkın
tılarım bu demiryolu'müessesesi bünyesinde ta
şır. Bu rüsubları bir anda atmak suretiyle bu 
müesseseyi ıslah etmek, modern bir işletme sis
temi haline kalbetmek de mümkün değildir. 

Binaenaleyh, bunları nazarı dikkate alarak 
insaf ölçüleri içerisinde tenkitlerimizi, eleştirile
rimizi değerletndirmek mecburiyetindeyiz. Aslın
da, Ibu gün demiryolları yapıldığı şartların çok 
gerisinde kalan, bu günkü standartlarla muka
yese iedilldiği takdirde, yapıldığı çağın stan-
dar'tlarıyle çok geri ölçüler içerisinde çalışmak
tadır. Ticarî sürat düşüktür, ekonomik süratt 
düştüktür, çeken ve çekilen vasıtalar hakikaten 
çok eskidir, ihtiyardır, yenilenmeleri mümkün 
değildir. Grüzengâüı ıslahlarına lüzum varıdır. 
Çünkü, (güzergâhlar 'o 'zamanın tıeknoliojilskıe, 
o zamanın ekipmanına, o zamanın ekonomik 
kriterlerine göre inşa edilmiştir. Gruplar dü
şüktür, deverler düşüktür ve Ibu günkü fizikî 
standartların çok aşağısmdadır. 

Binaenaleyh, bu güzergâh ıslahlarının en kı
sa zamanda yapılması, çeken çekilen vasıtaların 
modern bir hale getirilmesi ve yenilenmesi, bu
nun ötesinde sinyalizasyon ve emniyet tertibat
larının süratle modern bir işletmenin icabı içe
risinde değerlendirilmesi lâzımdır. Yine, yeni 
birtakım yatırımlara gitmek icap eder. İtalyan 
Konsül firmasına yaptırılmış olan birtakım etüt
ler vardır, bu etütlerle Dünya Bankasının da 
yardımıyle yapılmış olan etütler gösteriyor ki, 
Türkiye'de en kısa zamanda demiryollarını ıs
lah etmek lâzımdır. Bunun için de sanırım 100 
milyon dolar civarında bir yatırımı öngören ge
niş bir yatırım projeksiyonu var. Bunun dikkat
le Türkiye şartlarına uygun bir model içerisin
de değerlendirilmesi lâzımdır. 

Çünkü, günümüzün ve hele Türkiye'nin coğ
rafyası içerisinde, topografyası içerisinde en 
güçlü vasıtası, en •emin vasıtası, kara nakil va
sıtası olarak demiryollarıdır. Binaenaleyh, me
seleye bu yönüyle de ehemmiyet vermek lâzım
dı ı«. 

Sonra, bir de 440 sayılı Kanun, hakikaten 
hem kamu, hem ekonomik niteliği, kamunun hiz
met mecburiyetini, hem de ekonomik görüşünü 
yan yana telif edebilecek bir kanuna, bir sta
tüye ihtiyaç vardır. 440 sayılı Kanun artık bu 
günkü görüş içerisinde, (1964 yılında çıkmış 
olan bu kanun) sanırım ki, bu günkü İktisadî 
Devlet Teşekküllerine rasyonel bir çalışma dü
zeni içerisinde çalışmasına imkân verecek nite
likten uzaktır. 
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Bir de, -Demiryollarmda şu tercihleri yap
mak lâzımdır. Dizel mi, kömür mü, elektrifikas
yona gitmek midir? Plânın tavsiyesine bakarsı
nız dizelizasyona gidiniz deniyor, dizeli tavsiye 
ediyor. Kömürlü lokomatifler taşkömürü kullan
dığı için, Türkiye 'nin "3 neti Demir Çelik Fabri
kalarının da ileride kullanacağı taşkömürü ih
tiyacı nazarı dikkate alınarak, 864 bin ton ci
varında kömüre ihtiyacı vardır. Bu, Silâhtar 
Ağa fabrikasıyle, Türkiye'de buharlı lokomo
tiflerin devreden kaldırılmasını icabettiriyor, 
zarurî görüyor. Plan bunu böyle tavsiye ediyor; 
fakat şimdiki durumda, petrolün yaratmış oldu
ğu fiyat artımı sebebiyle, bunların yeni baştan 
analize edilerek, yeni baştan birbiriyle mukaye
selerinin yapılarak .'elektrifikasyona, dizelizas
yona veya, kömürlü işletmeye gidilmesinin ter
cihlerini artık yapmak noktasına gelmişizdir. 
îdare bunları mutlaka yapmaya idare mecbur
dur. 

Bunun ötesinde şu hususu söyleyip sözleri
mi bitireceğim, sanırım vaktim çok geçti. 

Muhterem arkadaşlarım, hizmetlere hayati
yet verecek kadrolardır. Kadroların hizmetleri
ni değerlendirmek, o kadrolara haysiyetli bir 
ölçü içerisinde hizmete devam ettirmek ve on
ların, yılların tecrübelerini iktisap 'etmiş olan o 
kadroları değerlendirmek, yöneticilerin hüneri
dir. Artık Devlet yönetiminde, Devlet idaresin
de siyasî tercihlerin ağırlık bastığı bir görüş 
içerisinde Devlet dairelerini huzursuz edici nite
likteki davranışlar, idarelere, müesseselere, Hü
kümetlere fayda değil zarar tevlit etmiştir. Bu
nun ötesinde hizmet görenlere tahmil edilecek 
olan herhangi bir suçlamayı kendilerini bura
da müdafaa edemeyen insanlara ulu orta atma
nın hizmet görenlere büyük kötülük olduğunu, 
aslında şerefle hizmetini görmüş olanların ibra 
edilmelerinin ve onların müdafaalarının Hükü
meti temsil edenlere düştüğünü, bu kürsülerden 
bu arkadaşların haksızsa tecziyeleri hususunda 
alman tedbirlerin, haklı ise onların şereflerinin 
korunmasını, Hükümetin yapmasını beklemek
teyim. 

Saygılar sunarım, çok teşekkür ederim. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kara-
ağaçlıoğlu. 
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Sayın Hilmi Nalbatöğiu ile, Sayın Me&Eû&t 
Feyyat sıralarına değiştirdiMerini büdirtfıişl&r-
dir. 

Buyurun Sayın Mehmet Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan, sayın 
yöneticileri saygı ile selâmlarım. 

Efendim, yeterince Ulaştırma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde detaylarına variline aya kadar ko
nuşuldu, sadece bir iki hususu arz etmekle ye
tineceğim. 

Efendim, bir örnek olayla konuya geçece
ğim : Bir gün her hangi bir vilâlette bir telefon 
müdürün yanında otururken; telefon ederken 
bir türlü çıkmaz, tabiî santral dolu. «Herkese 
telefon verilmese, zarurî olanlara telefon veril
sin, tercih söz konusu olsun, her parası olana, 
icabında bir meskene 2, 3 telefon verilmesin» 
dediğim zaman, ama bu sualim tutarlı mı, tu
tarsız mı bilmiyorum, bu şekilde konuşmuştum. 
«Parası var alır» cevabiyle muhataboldum. Pa
rası varsa bey kardeşim, o halde parası olan 
birden fazla hanım alsın, bizim hanımlarımızı da 
mı alacak diye cevap verdim. 

İkinci misal : Bir gün trende yolculuk yapar
ken, demiryolları mensubu bir kişiye, iyi her 
sene pasonuz var, bu doğru değildir dedim. «E, 
idarenin adamıyız, elbette pasomuz olacak» de
mişti. Ben de adalet mensubuyum, adam öldüre
yim beraet edeyim, diye cevap vermiştim. 

Şimdi, değerli senatörler, değerli arkadaş
lar; basit bir misal verdim, bu Yüce Senatoya 
yakışmaz; ama gerçekten bu misalin üzerinde 
durmak lâzım. Artık, en hücra köşede, mağara
da yatan vatandaşlardan oy alıp bu yüce çatı
nın altına geldiğimiz zaman, en başta kendi
mizden başlayacağız, bizler yolluk almaktayız, 
Devlet maaşımızın yarısı kadar bize yolluk ver
mektedir. Bu itibarla, milletvekillerine, senatör
lere, havada, denizde, karada pasoya ne gerek. 
Evvelâ kendimizden başlayarak, bunu diğer ka
mu personeline yöneltmemiz lâzım. 

Subaylar, öğretmenler, bir sürü kamu görev
lileri ve anlatılamayacak kadar fazla miktarda 
hayli personelin Devlet Havayollarından, De
nizyollarından, Karayollarından, Demiryolların
dan parasız olarak, kısmî bedelle, tam tenzilât 
veyahutta cüzi bir tenzilâtla istifade ettikleri 
bir gerçektir. Bir ilkokul talebesi 25 kuruşunu 
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bir otobüse harçlığından verdiği zaman, melon 
şapkalı, gergedan gibi nice belediye mensupla
rının paso paso diyerek otobüse bindiklerini 
müşahede ettiğim zaman, istanbul'da savcı mu
avini iken ben o gün pasom uyırttım, o günden 
bu yana pasoyu kullanmadım. Bugün için sene
ye ve belki senatör olarak pasoyu kullanmama
ya şahsan kararlıyım. («Bravo» sesleri) 

Çünkü, bu millet bizden neler umudetmek-
tedir, hangi şartlar altında oy istedik ve hangi 
şartlar altında buraya geldik. Şimdi Sayın Ba
kanımızdan bu düşüncenin etkisi altında kala
rak, özellikle Avrupa'da İktisadî Devlet Teşek
küllerinin nasıl rantabl çalıştığını, bir darül
aceze müessesesi haline getirilmeden herkesin, 
her istifade edenin peşin olarak parasını öde
diği ve rantabl hale geirildiği söz konusu iken, 
bizdeki kamu kuruluşlarının da ne halde oldu
ğunu, nasıl zarara çalıştığı gözönünde bulun
durularak, bunun üzerinde durulmasını ve ger
çekten bu deniz, kara ve hava taşıt vasıtaların
dan istifade edecek kamu görevlileri varsa, 
Devlet olarak, Hükümet olarak bunların karşı
lığının ödenmesi gerekir. 

Şimdi, Sayın Bakanımızdan geçmiş yıllara 
ait birkaç sual soracağız, bunun cevabım da 
Meclis tatile girinceye kadar kendilerinden is
tirham edeceğim. 

1. Devlet Demiryollarında, Devlet Havayol
larında, Devlet Denizyollarında hangi amaç ve 
nedenlerle yurt içi ve yurt dışı indirimli bilet 
satışı yapılmakta veya satışı yapılmakta veya 
bilet bedeli hiç alınmamaktadır? 

2. Bedelsiz veya indirimli taşımalar için 
belirli ölçüler satanmış mıdır? 

3. Bedelsiz veya indirimli bedelle taşına
cakları saptamaya ve belgelemeye hangi görev
liler yetkilidir, bunun hukukî dayanağı nedir? 

4. Bedelsiz taşınanların sıfat ve görevleri 
nelerdir? 

5- Devlet Demiryo'lîlarımn 1973 Haziran -
Ekim dönemimde (dikkat edin yaz aylarıdır 
maksatlı soru arz ediyorum) Ankara - İstan
bul ve istanbul - Anlkara arasında kaç yataklı 
(il nci, 2 nci ,3 ııcü sınıf) yolcu yeri vardı. Bu

nun .kaçı doldu. Bedelsiz ve indirimi bedelle 
taşınanlar kaç kişiydi? 

6. Devlet Hava Yollarının 1973 yılı Hazi
ran - Ekim döneminde Ankara - İstanbul ve 

İstanbul - Ankara arasında kaç uçak koltuğu 
vardı, bunların kaçı doldu, bedelsiz ve indirim
li bedelle taşınanlar kaç kişiydi? 

7. Bedelsiz ve indirimli bedelle taşnımalar 
söz konusu işletmelerin muhasebe hesaplarına 
yansımakta mıdır. Kâr zarar hesaplarını etkile
mekte midir. Hesaplara yansımamıakta ise sebebi 
nedir? 

8. iSayın Bakanımızın bakanlığı sırasında 
bu konularda geçmiş yıllardan farklı bir uygu
lama hususunda düşünceleri var mıdır? Bu ko
nuda bir kararları var mıdır? Ne yapacaklardır? 

Bunun cevabını iki aya kadar istirham edi
yorum. 

Cümlenize saygılarımı sunarım. İnşallah be
nim gibi gelecek sene zatıânlerinizinde paso
dan feragat edeceğinizi ümit ediyorum. Bu mil
letten aldığımız yollukla iktifa, etmenizi istirham 
ederim. Saygılarımla. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 
İSayın Hilmi Nalbantoğlu, buyurun efendim. 

Hİ IMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Konuşmama başlamadan önce hepinizi hür
metle selâmlarım. Benim Ulaştırma Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde bazı temennilerim, bazı da so
rularım olacaktır. Bunları tefrik edemeden sıra
layacağım. 

Devlet Demiryolları sahalarında eski kalın
tılar vardır. Travers, demir, tirfon, vijon ve 
saire sahada bilhassa Anadohıya girerken yol üs
tünde olan istasyonlarda, bunlar çirkin man
zara arz etmektedir. Her halde toplatılması ve 
istif edilmesi, veyahut da kullanılır hale getiril
mesi uygun olur kanısındayım. 

ISahalların sınırları da belirlenmemiştir. Bel
ki de şahıslar tarafından tecavüze de uğra
maktadır. Bu belirlemelerin en basit olarak her 
halde tel çitleriyle yapılması kanımca faydalı
dır. 

Karayollarında bir yol boyu inkişaf mev
zuu vardır. Devlet Demiryolları Grenel Müdür
lüğü, demiryolu boyunca bu yol boyu inkişafına 
benzer şekilde karayollarında bazı tanzimler ya
parsa zannediyorum ki, gerek bazı taş düşme 
Ve saire gibi emniyet tedbiri olmasının yanın
da güzergâhı güzelleşitiricd bir nitelikte taşıya
caktır. Bilhassa demiryollarında cenibî dereler 
fazladır ve artık memleketimizde erozyon ko-
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nusu ön-etakazanmış bulunmaktaidır. Bazen ya
maçlardan düşen bir ta§ın trenleri raydan çı
kardığı, demiryolu deyimiyle, galiba dreyman 
yaptırdığı da bilinmektedir. Bu bakımdan de
miryolu şeritlerinin, istimlâk şeritlerinin gerek 
şerit halinde ve gerekse cenbî dereler kısmın
da erozyonu da önleyecek şekilde ağaçlandırıd-
ımaısı konusu her hailde masrafsız şekiOıde ele alı
nabilir. 

Bendeniz birkaç sene evvel Devlet Demiryol
ları Genel Müdürlüğünle hat bekçileri için ray 
•bisikleti önermiştim. Zannediyorum bu ray bek
çilerinin her biri beş kilometreye gidip gel
mek suretiyle bakmaktadır. Halbuki böyle bir 
ray bisikleti yapılır ise (ki şeklini de çizip gön
dermiştim) bu mesafeyi 'belki de 20 kilometreye 
çıkarmak suretiyle 3/4 personel tasarrufu da 
sağlanabilir; fakat Türkiye'deki şu işsizlik dö
neminde .böyle bir 3/4 nispetimde personeli de 
tasarruf edelim demiyorum. Bu 3/4 olan artan 
personelin; yani ray bekçilerinden ayrılmak su
retiyle artan personelin erozyon çalışmalarında, 
şerit ağaçlandırılmalarında ve belki dalha baş
ka huisuıslıanda çalışma imkânı da bulunacaktır 
kanısındayım. 

ISonra, Doğu - Batı tren ulaştırmaları ara
sımda farklılıklar inkâr edilemez. Bugün mese
lâ yolculuk yapsanız, belki yolcular, arasında 
Batıya gidenlerde yatar koltuk, Doğuya giden
lerde ise kokar koltuk ta'birleri şakada olsa ko
nuşulmaktadır. Uçak ulaştırmasında ve belki 
de deniz ulaştırmasında claihi Doğu ile Batı ara
sında seyrüsefer yapan ulaşım şist emlerimizde 
artık halkımızın eşitlik ilkesini tanı kavramış ol
duğu bu dönem'de bu gaibi farklılıkların kaldırıl
ması temennimizdir. 

ErzummMa eskiden mevcut bir cer atelyesi 
vardı. Belki 20 seneden beri bu afceîye muattal 
'vaziyettedir. Demiryolu seyrüsefermin fazlalaş
tığı bir gerçektir. Bazı vagonlarnı, hiç olmazsa 
kara vagonların Erzunumtâa bırakılması ve ta-
ımir edilmesi mümkündür. Acaiba bir iş yeri de 
temin etmiş olmak için bu oer atelyesinin tekrar 
işler halle getirilmesi mümkün değil midir? 
Kaldı ki, Erzurum memleketimizin 7 nci sediri 
durumunda olduğuna göre hâlâ modern bir gar 
vaziyetimde de değildir. 

Devlet Demiryolları da hâlâ tehire prim ve
ril durumda devam, etmektedir. Bunun da önlen

mesi ve çalışana prim sisteminin getirilmesi uy
gun olıur görüşündeyim. 

Erzurumlu ve bilhassa Aşkale'li hemşeihrMe-
rinıin bir dileği var. Mercan'a kadar banliyö 
treninin uzatılmasını isterler. Bu şekilde Mer
can - Akşale - Erzurum - Pasinler arasında, ban
liyö treninin konulmuş olması zannederim yö
renin ihtiyacı bakımından daha faydalı olacak
tır. Doğu uçak seferlerinin de düzenli hale geti
rilmesi arzumuzdur. Tafbiatiyle meydanlara ga
liba radar tesisi yapılmak suretiyle siste ve bel
ki geceleri de bu meydanlara uçak indirilmesi 
kaldırılması mümkün olabileceğine göre Erzu
rum'a seferilerin daha düzenli olacağı kanısın
dayız. 

Bir de telefon konusuna değineceğim: Tele
fon Ibağlantılarını hâlâ tercih veyahut sürünce
me uygulamasından kurtaramamış bulunuyo
ruz. Bu da üzüntümüzü muciptir. Telefon, altın 
yumurtlayan tavuktur. Zannediyorum ki, artık 
(bunun ekonomik değerini anlamayan kalmamış
tır. Ahizeyi kaldırdığımız zaman bir kâğıt; yani 
ibir lira düşüyor demektir. Onun için zannediyo
rum ki, bu hususa çok önem vermek gerekmek
tedir. Köy telefon bağlantılarına da halka dönük 
bir felsefe olarak dalha. çok ağırlık verilmesi lü
zumu meydandadır. 

Bayın Bakanımızın bu felsefeyi, bu idarede 
dalha çok olgunlaştıracağına umuldum tamdır. 
Bu temenni ve isteklerimle birlikte sözlerime son 
verir, hepinizi hürmetle selâmlarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Nal-
bantoğltu. 

ISayın Orihan Kor, siz konuşmalarınızı 10 daki
kaya sığdırabilme maihaıretine de sahip bir ko
nuşmacısınız, peşinen 15 dakika demeyiniz. Şa
yet bağlantısı uzun sürerse, Yüce Cfenel Kuru
lun takdirine arz ederiz; ama siz 10 dakikada 
(bitirmeye ıgayret edin. Buyurun efendim. 

ORHAN KOR (tamir) — Sayın Başkan, de
ğerli senatör arkadaşlarım ve değerli Ulaştırma 
Bakanlığının mümtaz personelini ve Türk Hava 
Yollarının, Cumhuriyetimizin 50 nci yılında, 40 
nci yıllını kutlamasını da saygı ile selamlıyorum, 
tebriklerimi sunuyorum. 

Türk Hava Yolları bilhassa son iki feci ikaza do-
layısıyle hem iç, nem de dış basında ağır tenkitlere 
uğramış bulunmalktıadır. İç hiatlarda ve dış hatlarda 
günde 12 bin civarında yolcu taşıma kapasite-
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sine erişmiş bulunan ve iç hatlardaki büyük za
rarları da kapayarak, kâr duruma geçmiş bulu
nan ve 1972 yılında 275 400 000 TL. net döviz 
sağlayan ve 1973 yılında da 570 milyon liranın 
üzerinde taihmin edilen, safi döviz getiren bu ti
carî hava yolu şirketimizi, bir kısım basınımız, bu 
kazalar dolayısıyle; önce yabancı sigorta şirket
lerinin sözoülüğüııü yaparak Türk Hava Yolla
rını karşılarına almışlar ve bilâhare yine bir kı
sım basın; yabancı ticarî hava yollarının söz
cülüğünü yaparak, Türk Hava Yollarını karşıla
rına almışlar ve bilâhare de hiç inanmak iste
tmediğim ve bu maksatla da söylediğini düşüne
mediğim saym ve değerli Başkanın, «utanıyorum» 
kelimesini de alarak, Türk Hava Yollarını kü
çük düşürme ve onun çalışma azmini kırma yo
lunda bu şekildeki, basınım iyi olmayan yazı
ları, teşkilât üzerinde derin ve ters yolda tesir 
uyandırmıştır. 

26 Ocak 1974 tarihinde İzmir'de vukua gelen 
60 yolcu ve mürettebatın ölümüne sebep olan 
F-28 uçağı kazası ve 3 Mart 1974 tarihinde Pa
ris'te vukua gelen, 346 yolcu ve mürrettebatm 
ölümüne sebep olan, DC- 10 uçağı kazası hem 
kamuoyunda büyük üzüntü kaynağı yaratmış ve 
hem de bütün dünyayı alâkadar etmiştir. 

Bilindiği gibi İzmir'deki F-28 uçağı, kalkış
tan hemen sonra ve uçak yerden kesilip henüz 
10 -15 metre irtifa almış iken birden bire sola 

yatış yaparak yere çakılmış ve derhal çıkan yan
gın ve bunun sonucu meydana gelen patlamalar 
kısa zamanda uçağı sararak faciayı meydana ge
tirmiştir. Bu kazada ancak 9 kişi kurtulabilmiş
tir. Bu kazanın tahkikatı sürdürülmekte olup, 
kazanın sebebi henüz belli olmamıştır. Uçağın 
pilot mahallindeki konuşmaları otomatik olarak 
banda kaydeden «Ses kayıt cihazı» açılarak 
okunmaya çalışılmış; fakat cihazın arızalı oluşu 
dolayısiyle kazayı aydınlatacak yeteri kadar 
bilgi elde edilememiştir. Uçağın uçuş değerlerini 
otomatik olarak kaydeden cihaz ise, okunmak 
üzere Amerika'ya gönderilmiş, henüz okuma so
nuçları tahkikat heyetine gelmemiştir. Bu ciha
zın kaydettiği değerler geldiği zaman kazanın 
oluş sebebinin aydınlanmasını ümidetmekteyiz. 

Cumaovası havaalanının F-28 uçaklarının 
iniş ve kalkışlarına müsait bulunmadığı, alanın 
kurtarma, yangın mücadele ve muhabere tesisle
rinin yeterli olmadığı yolundaki eleştirilerin ger

çeğe uymadıkları Bakanlıkça yapılan soruştur
ma ve inceleme sonunda kati olarak belirtilmiştir. 
Ayrıca, F-28 uçaklarının imalâtları ve teknik 
performansları özellikler bakımından iç hat iş
letmemizde uygunlukları bir defa daha teyit 
edilmiştir. F-28 uçakları halen program ve tari
fe çerçevesi içerisinde emniyetle uçuşlarını yap
maktadır. 

Kazaya uğrayan F-28 uçağının sigorta bedeli 
sigortacılar tarafından çok kısa bir zamanda te
diye edilmiştir. Kazada hayatlarını kaybetmiş 
olanların geride kalan aile efradına ödenmesi ge
reken tazminatın süratle Ödenmesi için sigorta 
ile mutabaka varılmıştır. 

Paris'te vukua gelen kazanın tahkikatı, bilin
diği gibi beynelmilel kaideler gereği olarak, 
Fransız Sivil Havacılık makamları tarafından 
yürütülmektedir. Türk tahkik heyeti de Fransız 
tahkikat heyetine katılarak birlikte aynı tahki
katı yürütmektedirler. Bilindiği gibi, kazanın 
meydana gelmesini takibeden ilk günlerde bir sabo
taj ihtimali üzerinde fazla durulmaktaydı; ancak 
şu anda bu ihtimal hemen hemen bertaraf edilmiş 
gibidir. Şimdiye kadar yapılmış bulunan tetkik
lere göre, uçağın arka kapısının sebebi henüz bi
linmeyen bir şekilde havada açılmış olduğu, bu 
açılmayı takiben ve kapının yerinden kurtularak 
yere düştüğü, bu halden sonra uçağın pike duru
muna geçerek yere çakılmış olduğu tespit edil
miştir. Kapının neden açılmış olduğu, bu açılma 
keyfiyetinde herhangi bir imalât hatası, bir ba
kını hatası veya kapının kapanmasından hata olup 
olmadığı henüz tespit edilmiş değildir. Tahki
kat heyeti bu konuları araştırıp, gerçeği meyda
na çıkaracaktır. Bundan başka, kapı havada 
açıldıktan sonra uçağın pike duruma geçmesinin 
nedeni de henüz kati olarak tespit olunmuş de
ğildir. Bagaj kapısı açıldıktan sonra, bagaj böl
mesi ile yolcu bölmesini birbirinden ayıran dö
şeme tazyiki farkından dolayı çökmüş olması ve 
bu çöküntünün kumanda kablo ve borularını 
hasara uğratmış olması ihtimali hatıra gelmekte 
ise de, bunlardan herhangi birisinin varit olup 
olmadığı hususları da yine, tahkikat heyeti tara
fından üzerinde önemli durulan hususlar olacak
tır. Uçak, sivil havacılık tekniğinin en mütekâmil 
sistemle teçhizatını ihtiva ettiğinden, hayatî bü
tün sistemlerin bu arada uçuş kumandaları
nın alternatif devrelerini ihtiva etmektedir. Tali-
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kikat heyeti bütün bu alternatif devreleri incele
yerek, hangisinin, hangi nedenle çalışmadığını 
tespit edecektir. 

Bilindiği gibi, DC-10 uçakları Türk Hava 
Yolları tarafından satınalınmadan önce, bir arka, 
kapağın havada, açılması hadisesi olmuştur. Bu 
hadiseden sonra imalâtçı firma, Amerikan sivil 
havacılık makamlarının tasvibetmiş olduğu ba
zı tadilât emirleri çıkarmıştır. Türk Hava Yol
ları tarafından satmalman uçakların satmalma 
mukavelesinde, bununla ilgili bütün tadilâtla
rın, uçakların tesliminden evvel uçaklara uy
gulanması hüküm altına alınmıştır. Uçaklar, 
teslim alınırken, daha önce çıkarılmış bulunan 
kapı tadilât emirlerinin bu uçaklara uygulan
mış olduğuna dair dokümanlar elde mevcuttur. 
Bu hususlar da, yine tahkikat heyeti tarafın
dan üzerlerinde önemle durulacak hususlar
dır. 

DC-10 uçaklarında, uçaklar Türk Hava Yol
ları tarafından satmalınrnadan önce, kuyrukta 
olan motorla, tali yağ haznesinin koptuğu bir 
arıza dahi olmuş, bu arıza da düzeltilmiş olup, 
Türk Hava Yollarına satılan uçaklar, teslimin
den önce bu tadilât yapılmış olarak Türk Ha
va Yolları tarafından alınmıştır. 

DC-10 uçaklarında, Türkiye'ye geldikten 
sonra 1,5 seneye yakın geçmiş işletme süresi 
içinde diğer bazı motor arızaları olmuştur; fa
kat Obu arızaların teslimden önce vukua gelmiş 
olup, yukarda değinilmiş bulunan tali yağ haz
nesinin kopması ârızasiyle bir ilişkisi yoktur. 

Paris uçak kazasından sonra, Londra'dan 
kalkıştan sonra motor arızası nedeniyle geriye 
dönen, başka bir DC-10 uçağının motor arızası 
türbin paletlerinden birisinde görülen bir ha
sardan ibaret olup, normal sayılabilecek arıza
lar meyanındadır. Bilindiği gibi, bu uçağın mo
toru Landra'da değiştirilerek, uçak Londra'dan 
sefere verilmiştir. 

DC-10 uçakları, en son ve mütekâmil sivil 
Ihavacılık tekniğiyle imal edilmiş uçaklar olup, 
halen 130 adedi 23 hava yolları şirketine mu
vaffakiyetle uçmaktadır. Bu uçaklar, şimdiya 
kadar yarım milyon saat uçarak 23 milyondan 
fazla yolcu taşımışlardır. Bu hava yolları ara
sında 25 uçakla American Airlines başta gel
mekte, onu 18 uçakla yine bir Amerikan uçak 
şirketi olan United Airlines, 9 uçak ile Natio-

nel Airlines, 8 uçak ile Califorııia Continental 
Airlines, 5 uçak ile Delta Airlines takibetmek
tedir. Bu aynı uçaktan Avrupa Hava Yollarnı-
dan Alitalin, Iberia, Se-bena, Lufthansanın teş
kil ettiği Atlas grupu 10 uçak, KLM -
SWISSAIR ve UTA'nm teşkil ettiği KSSU gru
pu ise, 16 uçak satınalmış bulunmaktadır. Halen 
uçuşta 'bulunan 130 uçaktan 74 adedi DC-10 ser
visi, 36 adedi DC-10-30 servisi, ve 20 adedi de 
DC-10-40 servisidir. DC-10-30 ve DC-10-40 uçak
larının motorları daha güçlü motorlardır. Bu 
nedenle, bu seriye dahil olan uçakların menzil
leri daha büyüktür. Avrupa hava yollan da 
daha büyük menzile olan ihtiyaçları nedeniyle 
DC-10-30 serisi uçakları sipariş etmişlerdir. 1967 
yılında başlatılmış bulunan jetleşme programı
nın uygulanmasiyle Türk Hava Yollan, gerek 
taşman yolcu, gerek işletilen hatlar ve temin 
olunan gelirler yönünden büyük .aşamalar kay
detmeye 'başlamıştır. Özellikle 1971 yılında hiz
mete giren iki DC-9 uçağının ilâvesiyle 8 adete 
yükseltilen jet filosunun harekete geçmiş oldu
ğu trafik potansiyeli, 1970 yılından itibaren bir 
evvelki yıla nazaran yüzde 60 kadara varan 
yolcu artışlarına setbebolmuştur. Bu ani ve bü
yük artışlar sonucunda eldeki filo kâfi gelme
miş ve filonun koltuk kapasitesini artırmak için 
acele tedbirlerin alınması gerekmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kor, bir saniye 
müsaade eder misiniz1? 

Değerli senatörler, Sayın Oral Kor, 15 da
kikaya ihtiyacı olduğunu yazıyle bildirdıi, 
'ben kendilerinden istirham ettim; konuşma ye
teneğine sahip bir değerli arkadaşımızsınız, 15 
dakikada ifade edilecek bir maksadı 10 dakika
da da ifade edebilirsiniz dedim. Bir yazılı me
tinden okuyorlar kendileri. Uygun görürseniz 
ben önereceğim, bu beş dakikayı Sayın Orhan 
Kor'a verelim. 

Sayın Orhan Kor'un konuşmasının beş daki
ka uzamasını kabul edenler... Kaimi etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

Yalnız, Sayın Orhan Kor, uçak tekniğine 
taallûk eden kısımları telhis buyuranuz ve beş 
dakikada bitiriniz konuşmanızı efendim. Bakı
nız saat 00,45; yarın 09,30'da yine çalışacağız. 

Devam buyurunuz. 
ORHAN KOE (Devamla) — Yeni uçak si

pariş edildiği zaman, imalât müddetinin 20 ve 
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daha yukarı ay olması nedeniyle acele tedbir 
olarak uçak kiralanması cihetine de gidilmiştir. 
Kiralık uçak araştırmasına evvelâ, elde eesasen 
mevcudolan DC-9 uçaklarından başlanmış, fa
kat piyasada bulunımamaısı nedeniyle başka tip 
uçaklara yönelemek zorunluğunda kalınılmış-
tır. Boeing - 707, DC-8, Boeing - 727 tipi uçak
lardan kiralamak için 40'ı mütecaviz firmadan 
mektup yazılarak teklifler toplanmış ve bu tek
lifler içerisinde, teknik elemanlardan müteşek
kil heyetler değerlendirerek mukayeseler yap
mışlardır. Yapılan bu değerlendirme sonunda 
en ucuz kira teklifimde bulunması, bakını ve ik
mal desteği ıgar.aıiti etmesi, gerek Türkiye'de 
gerekse Türk Hava Yollarının sefer yaptığı di
ğer bütün meydanlarda bakım ve ikmal tesisle
ri bulunması nedeniyle Pan American Firması
nın 707 teklifi en uygun bulunarak, evvelâ iki, 
bilâhara iki olmak üzere dört 707 uçağı kiralan
mıştır. 

Bu çalışmalar sonunda elde mevcut DC-9 fi
losuna ilâveten orta menzilli ve orta koltuk 
kapasiteli uçaklara, orta uzun menzilli ve büyük 
koltuk kapasiteli uçakların iç hatlarda işletil
mesi işini sürdürebilmek için pervaneli F-27 
uçaklarının yerine geçmek üzere yeni jet uçak
larına ihtiyaç olduğu meydana çıkmıştır. Tes
pit edilen bu gerçek, 1969 - 1970 yıllarında ha
zırlanmış bulunan uzun vadeli filo planlaması 
programında tespit olunmuş bulunan hedefler
den farklı değildir. Ancak, 1970 - 1971 yılların
da harekete getirilmiş bulunan potansiyelin 
doğurduğu süratli yolcu artışları nedeniyle bu 
hedeflerin daha erkene alınması zorunluğu mey
dana geliyordu. Özellikle işçi nakliyatında, ev
velce birtakım aracı firmalara uçak kiralamak 
tsuretiyle yürütülen charter faaliyeti yerine, 
muhtelif şehirlerde açılmış bulunan kendi bü
rolarımız marifetiyle ve zincirleme charter ta
bir edilen yeni bir politikanın uygulanması so
nucunda, bu yollardan işçi trafiğinde sağlanan 
büyük artışların ifade ettiği kitle nakliyatının 
önplana alınması gerekiyordu. Bu nedenle, fi
lonun yenileştirilmesi programında ufak deği
şiklikler yapılarak, uçak mubayaasında evvelâ 
büyük kapasiteli uçak temini, arkasından, iç 
hatların ihtiyacının karşılanması, onun arkasın
dan da orta kapasiteli ve orta menzilli uçak te
mini yolu ihtiyar olunmuştur. Bu yoldan hare

ketle, sırasiyle 3 adet DC-10-10, 5 adet F-28 ve 
4 adet Boeing 727-200 uçağı alım cihetine gi
dilmiştir. Satmalmmış bulunan F-28 uçakları, 
yurdumuzdaki meydanlardan DC-9 uçaklarının 
inip kalkmalarına müsait bulunmayan F-27 
uçaklarının işletilmekte olduğu meydanlarda 
modern jet iservislerine ulaştırılması maksadiy-
le alınmış uçaklardı. Alman hu uçaklara, mo
dern jet hizmetlerini ulaştırabilmek için, bu 
meydanların DC-9 uçaklarına elverişli hale ge
tirilinceye kadar beklemek ve bu zamana kadar 
F-27 uçakları ile işletmeye devam etmek ya da 
hu meydanlara inip kalkmak için uçakları te
min etmek alternatiflerinden birini seçmek ge
rekmekte idi. Bursa, Samsun, Trabzon, Erzin
can Elâzığ meydanları DC- 9 uçaklarına müsait 
olmadıklarından, bu meydanların .geliştirilmesi 
çok uzun zaman alacaktı. Perconeli F-27 uçak
ları 13 yaşlarını doldurmuş eski, bakımları 
zor, malzeme ikmalleri müşkül ve işletme mas
rafları çok yüksek uçaklardı. • 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kor, beş dakika
lık ek süreniz de dolmuştur. Lütfen konuşma
nızı îbağlaymız. 

ORHAN KOR (Devamla) — Çeşitli çevre
lerde, DC-10 uçaklarının alınması tenkit edil
mekte ve 'bunların yerine Boeing - 727-200 uçak
larının alınmasının daha doğru olacağı fikrî 
ileri sürülmektedir. Bu iddia da gerçeğe aykı
rıdır. Zira, DC-10 uçağı ile Boeing 727-200 uça
ğı, tip ve kategori itibariyle birbirinden çok 
farklı olduğu gibi, görecekleri iş bakımından 
da birbirlerinden büyük farklar arz ederler. 
DC-10 uçağı, kitle nakliyatına elverişli olup, 
Boeing 727 uçağı ise bir tarifeli sefer uça
ğıdır. Ortaklık, birini diğerine tercih eğilimini 
hiç göstermemiş, aksine her iki tipe de ihtiya
cı bulunduğunu öteden beri belirtmiş ve ayrı
ca yaptığı siparişlerle de bu hususu teyit etmiş
tir. DÇ-10 uçakları hiç alınmayıp, Boeing 
727'lerle yenilenmesi ve ileride .görülecek inki
şaflara göre hareket olunması fikri ise vakit 
•ziyamdan başka bir faydası olmayan bir düşün
ce tarzıdır. Boeing - 727'lerin, DC-10'larm yap
tığı işi yapmalarma imkân olmadığı gibi, ileri
de piyasaya, girebilecek uçakların nitelikleri ve 
fiyatları, DC-10'larm satmalmmasına karar 
verildiği zaman dahi belli idi. Henüz tecrübe 
uçuşuna başlamak üzere bulunan, Avrupalıla.raı 



C. Senatosu B : 57 7 . 5 . 1974 O : 4 

imal etmekte olduğu, iki motorlu 250 ilâ 300 ki
şilik Airbus uçağının fiyatı daha o zaman 
pahalı idi ve servise girme tarihi 1975'leri gös
teriyordu. Oysa ki, DC-10'ların satınalınma ka
r a n verildiği tarihte, piyasaya sürülmesi düşü
nülen DC-10 Twin, Lockheed 1011 Twin, Boe&ng 
XIO uçakları henüz tasavvur halinde idi. Bu 
uçakların imalât safhasına geçilip geçilmeyece
ği hususumda bugün dalhi firmalar tarafından 
karar verilmiş değildir. 

Beni dinlemek zahmetinde bulunan değerli 
arkadaşlarımı ve değerli Ulaştırma Bakanlığı 
mensuplarını hürmetle selâmlar, huzurunuzdan 
saygiyle ayrılırım. (Alkışlar.) 

jBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kor. 
'Sayın senatörler, Ulaştırma Bakanlığı Büt-

çjesi ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi hakkında 4 sayın üye 
mensdiıboldukları gruplar adına, 6 sayın üye ele 
kişisel görüşlerini belirtmek üzere sö zalmış ve 
konuşmuş bulunuyorlar. Başka «öz isteyen üye
miz yok. Saaıırım Sayın Ulaştırma Bakanı bu 
konuşmaları cevaplandırmak isteyeceklerdir. 

Buyurunuz Sayın Ferda Güley. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 

(Ordu Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Ulaştırma Bakanlığının 1974 yılı bütçesini 
yüksek onayınıza sunarken, Bakanlığımda ve 
bağlı kuruluşlarında görevli tüm çalışma arka
daşlarımla birlikte sizleri saygılarla selâmlıyo
rum. 

Sayın Başkan, muhterem senatörlerin ileri
ye sürdükleri görüş, fikir ve eleştirilere geçme
den önce, müsaade buyurulıırsa ben de müm
kün olduğu kadar kısa olarak ulaştırma sektö
rünün halihazırda durumu, plan ve Hükümet 
programında ulaştırma sektörü ve 1974 yılında 
yapmayı düşündüklerimizi arz etmek isterim; 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1971 
fiyatlarıyle 38 milyar 800 milyonluk bir yatı
rımı öngördüğü ulaştırma ve haberleşme sektö
ründe bağlı kuruluşlarıyle birlikte ve içinde 
bulunduğumuz plan döneminin 1974 yılı dili
minde 4 ımilyar 172 milyon liralık bir yatırım 
olanağı bulunan Bakanlığınım girişimlerini bil
gilerinize sunarken, ulaştırmanın genel olarak 
ekonomik ve sosyal yönleri üzerinde de kısaca 
durmak istiyorum. 

Dinamik ekonomi, çağımızda ulaştırma giri
şimlerini, hızlı büyümenin rayı olarak tanımlı
yor. 

Gerçekte, insan gücü ile malların ve kültür 
dediğimiz düşünce ürünlerinin yer ve zamanca 
hassas bir denge üzerinde tutulması, taşıma ve 
haberleşme araçlarının bilgili kullanılmasına ve 
bu konudaki teknoloji hakkında bir toplum an
layışının yaratılmasına bağlı bulunmaktadır. 
Başka bir deyişle, beden ve kafa gücü ile üre
tim kaynaklarının çıktıları arasındaki arz ve 
talep ilişkilerinin düzenlenmesi, bunların iç ve 
dış pazarlarda rasyonel transferlerinin sağlan
masını gerektirmektedir. 

Dünyamız bir hız dünyası olmuştur. Ses hı
zı aşılmış, uzay hızına yaklaşılmıştır. Yakın bir 
gelecekte teknolojinin ışık hızını kanacağı 
umulabilir. Aslında daha 1922'lerde savaş eko-
namisıinden barış ekonomisine geçerken büyük 
Atatürk tarafından işaret edilmiş olan ulusal 
ulaştırma amaçları şimdilerde bizim için erişil
mesi zor bir ülkü durumunda bulunmamalıydı. 

Bakanlığımca 1939 'lara dayanan kuruluş
lardan bu yana, Atatürk'ün işaret ettiği gelişme 
yönlerinde elbette birçok işler yapılmıştır. Ama, 
burada özetlemeye çalıştığım, çağdaş ulaştır
ma teknolojisine ve anlayışına Cumhuriyet Hü
kümetlerince belirgin yaklaşımlarla yönelindiği 
halde tüm olağanüstü çabalara rağmen çağdaş 
ulaştırma düzeninin özleminden henüz kurtu-
lunulamamıştır. 

Konu burada, ekonomik ve teknik mecrasın
dan çıkmakta, sosyal içeriğle ancak kavranabi
lecek bir nitelik almaktadır. 

Yüce Senatomuzun değerli üyeleri takdir 
buyururlar ki, bireysel niyetler, istekler ve ye
tenekler ne kadar içten ve ne kadar güçlü olur
sa lolsun, toplumsal gelişmeyi bir sınırın ötesi
ne ıılastırmamaktadırlar. Bunun için ancak 
politikaların halka dönük olması ve uygulama
nın, gelişmenin en büyük kaynağı olan halk 
desteğinden yoksun kalmaması gerekmektedir. 
Bu, hele ulaştırma girişimlerinde kaçınılmaz 
bir zorunluktur. Çünkü, bütün sosyal ve eko
nomik girişimler halkla ilişkilidir; ama örne
ğin bir sağlık hizmetine hiç hastalanmayan bir 
yurttaş, okul yapımına çocukları olmayan bir 
aile gereksinme duymayabilir. Fakat, yol ve 
o yolda gideceklerle, yolun getirecekleri ve ha-
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berleşme hiç kimsenin, nıüstağni kalabileceği 
bir girişim değildir. 

Ülkenin bağımsızlığının, halkın günlük ya
şamanın, sağlığının korunmasiyle ve geleceğinin 
ka.zanılmasıyle doğrudan doğruya ilgili ve 
bitişik bulunan ulaştırana girişimlerinin düzen
lenmesinde uygulanacak politikanın, Millî Gü
venlik gereklerinin yanı sıra., ekonomik ve sosyal 
gereklerin yerine getirilmesi, bu sebeple de hal
kın istek ve arzularına öncelikle cevap verecek 
bir tarzda oluşturulması kaçınılmaz bir zorun
luluktur. 

'Bu yüzdendir İri, büyüme halinde bulunan 
ekonomimizde: 

ulaştırma istemi asgarî maliyetlerle ve gü
ven içinde karşılanmamaktadır. 

Ulaştırma sektörü ekonomik ve sosyal hedef
lere uygun olarak geliştirilmemiştir. 

Ekonomik gelişmeyi hızlandırmak ve sektör 
içinde denge sağlamak amacıyle sistemler, yani 
karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu, bo
ru hattı benzer koşullar altında rekabet edeme
mektedir. 

Alt yapıyı, yani demiryolunu, karayolunu, 
hava alanını kullananların yapım ve bakım har
camalarına, amortisman bakım ve idame mas
raflarını karşılayacak şekilde katılmaları da sağ
lanamamıştır. 

Taşımacılıkta güven sağlanamamış, kazaları 
önleyici tedbirler yazılı metinlerle kalmıştır. 

Taşıma hizmeti ucuz, hızlı güvenli ve ye
terli olarak temin edilememiştir. Bunların yanı 
sıra Ulaştırma Bakanlığı halen yürürlükte bu
lunan 697 sayılı Yasa ile barışta yürüttüğü bu 
hizmetleri olağanüstü hal ve savaşta da yürüt
mekle görevlendirilmiş, oysa buna paralel ola
rak gerekli kuruluş gerçekleştirilememiştir. 

Bu saydığımız darboğazlar, Ulaştırma Ba
kanlığının değişen koşullara uyabilen, gelişen, 
dinamik bir yapıya kavuşturulmasını zorunlu kıl
maktadır. 

Sayın senatörler, 
Ülkemizde taşıma sistemleriyle dünyadaki ta

şıma sistemlerini nkarşılaştırılmasmı yaptığımız 
takdirde şu durumu görmekteyiz: 

Yolcu taşıması yönünden durum: Gelişmiş 
ülkelerde yolcu taşımasının % 92'si karayolu ile 
üretilirken, Türkiye'de bu oran % 91'dir. Ya
ni gelişmiş ülkelerin ölçülerine yakındır. An-

| cak, bu hususta şunu belirtmek gerekir ki; ge
lişmiş ülkelerde bu taşımanın % 90'a yakın bö
lümü doğrudan doğruya özel otomobiller ile ya
pılırken, Türkiye'de bu % 91 oranının % 70'e 
yakın kısmı otobüslerle üretilmektedir. 

Demiryolu ile yolcu taşınmasının payı ise, 
gelişmiş ülkelerde % 4. Türkiye'de % 8'dir. 
Havayolu taşımasında gelişmiş ülkelerde % 4 
olan oran Türkiye'de % 1 olmaktadır. 

Denizyolu ile yolcu taşıması ise genel taşıma 
içinde hemen hemen sıfırdır. 

Eşya taşıması bakımından: Gelişmiş ülkeler
de eşya taşımasının % 19'u karayolunda üreti
lirken, ülkemizde bu oran % 74 gibi çok bü
yük bir değere ulaşmakta, buna karşılık geliş
miş ülkelerde demiryolu payı eşya taşımalarında 
% 46 iken, ülkemizde bu % 26'da kalmaktadır. 

Denizyolu ve boru hattı taşımalarında ise, 
gelişmiş ülkelrede oran % 17 iken ülkemizde 
denizyolu ile yük taşımaları toplam taşımala
rının binde 3 ünü teşkil etmektedir. 

Verilen rakamlar Türkiye'de ulaşım sistemle
ri arasında bir koordinasyonun ve ekonomik ça
lışmanın mevcut olmadığını gösterdiği gibi, ulaş
tırmada kullanılan enerji yönünde de yanlış bir 
politikanın içinde bulunulduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Ülkemizde enerji tasarrufunu sağlamak yö
nünden kendi öz kaynaklarımıza yönelik bir ula
şım politikası izlememiz ve ulaşımda tükettiği
miz enerjiyi yerli kaynaklarımızla elde etmemiz 
gereklidir. 

Bölgeler arasındaki haberleşme ve ulaştırma 
dengesizliği konusu bilhassa hava ulaştırması ve 
şehirlerarası telefon konuşmaları yönünden olup, 
bu hususu gidermek bakımından küçük kapasite
li uçaklarl aanahava meydanlarıyla tali meydan 
arasında bir uçak seferi ihdası ve küçük tip ka
saba santralleriyle yurtta otomatik şehiriçi ko
nuşmayı yaygın hale getirmek ve radyolink sis
temleriyle de şehirlerarası konuşmayı hızlandır
mak düşünülen hususlardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Ulaştırma sektörünün bu genel durumu 3*anı 

sıra sektör alt yapısı da büyük ölçüde ıslaha 
muhtaç bulunmaktadır. Örneğin: 

Halen 9 830 kilometreyi bulan demiryolları-
mızm % 27'sinde rayların yaşı 50'den büyük. 

I % 28'de 36 ilâ 50 yaş, % 12'cle 26 ilâ 35 yaş 
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ve geri kalan c/c 33'ünde ise, 25 yaştan küçük 
bulunmaktadır. Dünya standartlarında ortala
ma ray yaşı ülkemizdeki trafik hacmi için 25 
ilâ 30 yıl olduğu kabul edildiğine göre, bizim 
hatlarımızm eskiliği kendiliğinden meydana 
çıkmaktadır. 

Lokomotif ve vagon durumuna gelince; 782 
buharlı lokomotiften 321 adedi 34 yasından bü
yük olup, her türlü bakını ve onarımı ekonomik 
sınırın dışına taşmış bulunmaktadır. Keza. .1 157 
yolcu vagonunun 587'si ve 15 897 yük vagonu
nun 4 989'u 34 yaştan büyük bulunmakta, yani 
ekonomik çalışma yağını geçirmiş bulunmakta
dır. 

Uluslararası Demiryolları Birliğinin 1980'ler-
de Avrupa Demiryolları için kabul ettiği hız, 
ana doğrultularda saatte maksimum 300 kilo
metredir. Türkiye bu Birliğin üyesi olup, 
1980'lere doğru Avrupa'daki ana doğrultuları 
Asya'ya bağlıyacak istikametlerde bu hızı el
de etmek mecburiyetindedir. Bu zorunluluk 
ise, her şeyden önce üzerinde yüksek hızlarla 
seyredebilecek yeni güzargâhların bulunup, bu 
güzargâhlarda çok yüksek standartta demiryol
ları inşa etmek veya mevcut güzargâhları bu 
yüksek standarda dönüştürmek ve çeken, çeki
len araçları bu hıza uygun hale getirmek, onu 
çalıştıracak personeli yetiştirmek, eğitmek, 
onun gereği olan her türlü güvenlik ve haber-
Ieştirme sistemlerini geliştirmek 
la sağlanabilir. 

eabstırmak-

Ülkemizde karayolu taşımasının sahibi he
nüz mevcut değildir. Bu sistemin altyapısı ve 
bakımı ile Bayanıdırlık Bakanlığı, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı ile belediyeler, ulaş
tırma araçlarının yapımı ve bakımı ile özel sek
tör, trafik kontrolü ise Bayındırlık Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı ve mahallî idareler meşgul ol
makta. Altyapının işletilmesinden sorumlu bir 
kuruluş dse, Türkiye'de henüz bulunmamakta
dır. 

Bu dağmılkîık ve sahipsizliktir ki, sayın se
natörler, memleketimizde her yıl binlerce va
tandaşımızın kaybına ve milyonlarca liralık 
maddî zarara sebep olmaktadır. 

Türk deniz ticaretinin geliştirileınemesi, ve 
deniz ulaşımı hususunda tespit edilen dar bo
ğazları ise, söyle özetlemek mümkündür. 

Deniz ticaretini düzenleyecek mevzuatın 
uzun yıllar çıkarılmamış olması, 

Deniz ticaret politikasının uygulama sorum
luluğunun tek bir otoriteye bırakılmamış olma
sı, 

Filoyu güçlendiren çalışmaların uzun vadeli 
gerçekçi bir plan ve programa bağlanamaıması, 

Filo inşaası için gerekli teknoloji, malzeme 
işgücü ve sair hususlarda uzun vadeli program
la rla çal ışı 1 maınış bulunulması. 

Karma ekonominin açık ve seçik bir tarifi
nin reniz ulaştırmacılığı konusunda yapılma
mış olusu ve bu sebeple de öze] sektörün tered
dütte kalışı, 

Tersanelerimizde inşa edebileceğimiz gemi 
tonajlarının dünyanın bugün- ulaştığı kapasite
lere nazaran küçük olması, 

O em i inşaası için gerekli malzemenin sağlan
masında süreklilik temin edilememesi. 

Mevcut mevzuatın karmaşıklığı, 

Modern inşa ve işletmecilik, metotlarından 
yoksun bir uygulamanın mevcut oluşu. 

Gemi inşaa ve onarımını teşvik bakımından 
bütün dünya ülkelerinin uyguladığı özel kredi 
sisteminin ve diğer teşvik tedbirlerinin getirile
memiş bulunması. 

Değerli arkadaşlarım, hava ulaştırmasının 
güvenli ve uluslararası standartlara uygun bir 
şekilde yapılabilme»! için hava yolu işletmesinin 
uçak filosunu geliştirmek kadar, bu uçakların 
iyi bir şekilde işletilmesini sağlamak, havaalan
larının, seyrüsefer sistemlerinin teknik standart
larını yükseltmek, hava personelini teknoloji 
gereğince eğitmek ve uçakların bakım ve reviz
yonunu yapacak tesisleri kurmakta aynı dere
cede büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle si
vil havacılığın bu temel hizmetlerinin üzerinde 
>zellikl< ve o! ıcelikle durulması gerekmektedir 

Haberleşme hizmetlerinde ise, bilhassa tele
fon ve teleks haberleşmesinde arz daima talebin 
gerisinde kalmış ve hizmet ileri ülkeler seviye
sine çıkarılamamış bulunmaktadır. 

.Sayın senatörler, şunu önemle belirtmeliyim 
ki, Ulaştırma Bakanlığı, niteliği ve teknolojisi 
farklı kuruluş ve kurumlardan oluşan bir bile
şim, bir halita halinde ve böylece tümüyle 
tutarlı olmayan yapısında, bu farklılıkları amaç 
doğrultusunda bütünleştirmek ve özdeşleştir
mek için yasal, yapısal, parasal, yönetimsel ve 
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tekııilv çalışmaları nıakro düzeyde modern sevkü 
idarenin metot ve teknik ler iy le yü rü tmek ve 
yeknesak bir polit ika izlemek du rumundad ı r . 

l)iı cümleden olarak çalışmalarımız netice
sinde : 

Ulaşt ırma sektöründe ekonomik gelişmenin 
özellikle sanayileşmenin gerektireceği ulaştır
ma talebinin asgarî maliyetlerle karşılanmasına. 
çalışılacak ve belirli yerleşme yöreler inde ulaş
t ı rma altyapısının kurulması, mahallî ulaştırma 
iht iyaçlar ının karş ı lanması p lanlara bağlana
cakt ı r . 

Yurt içi ve yurt dışı tüm ulaşımda, altyapı 
ve isletme olarak güven verici bir hız ve sürek
lilik sağlanacakt ı r . Bunun için, dünya ulaştır-
masındaki gelişmeler izlenecek, çağdaş ulaştır
manın gereği olan sistem, organizasyon ve ko
ordinasyon sorumlu bir yönetim alt ında sağla
nacak ve geliştiri lecektir . 

Deniz ve havayolları ulaştırmasında, (izci
likle dış piyasalar la rekabeti gerçekleştirecek 
bir kapasi te , modernleşme ve işletmecilik anla
yışı sağlanacaktır. Demiryolu ulaştırması sana 
yiinin gelişmesiyle doğacak yük taşıması ge
reklerini karş ı layacak duruma getir i lecektir . 

Özellikle dış piya-salar hizmet arzı için hava 
ve deniz t icaret filolarında güvenilir ve modern 
bir ulaşt ı rma organizasyonunun kurul ması sağ
lanacakt ı r . 

Haberleşme hizmetleri ar tan ekonomik faa
liyetlerin ve yükselen yaşama düzeyinin yerek-
1 irdiği haberleşmeyi darboğazlara yol açmayan 
bir hızla karş ı layacak şekilde gelişt irecektir . 

Sayın Başkan, say m üyeler. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ulaştır
ma ve haberleşme sektörüne geniş imkânlar <re-
t i rmişt i r . 

Bu planla bize verilen hedef, uzun dönemde 
t a h a k k u k edecek olan sanayileşme ve şehirleş
me ile. nüfus ve millî gelir ar t 's ının meydana 
getireceği ulaşım ve haberleşme talebini ekono
mik ölçüler içinde ve hizmeti karş ı lamak için 
düşünülen sürede asgarî maliyet ve düşünülen 
kal i tede gerçekleşt irmek şeklinde özetlenebilir. 

Üçüncü Beş Yıllık P l an l a r ulaştırma ve ha
berleşme sektöründe f< 50 ile '( 100 arasında 
bir kapas i te artımı öngörülmüş olup. bunu ger
çekleştirebilmek için de iki plan döneminde ya-

7 . 5 . 1974 O : 4 

| pılaıı ya t ı r ımlara denk bir yat ı r ımı gerçokleş-
I t i rmek zorunluluğu getir i lmiştir . 
I Yüce Meclislerin tasvibine mazhar olan Hü-
I kümet programımızda ulaşt ı rma ve haberleşme 
I hizmetlerimize, ekonomimizin, millî güvenliğî-
j mizin sosyal ve coğrafî şar t lar ımızın gerekt i r -
I diği vüsat ve önemde planın öngördüğü husus-
I l a n da gerçekleştirecek şekilde yer verilmiş bu-
I Ummaktadır . 
I Ulusumuza. Hükümetiniz olarak üslenilen bu 
I hizmetleri gerçekleşt i rmek üzere, biraz sonra 
I arz edeceğim çalışmalara girmiş bulunmaktayız. 

I Sayın senatörler, ulusal ulaşt ı rma polî t ika-
I ıınzı y u r d u m u z u n en küçük köyüne k a d a r der-
I lenen gerçekler inden, mevzuatımızdan ve ahdî 
I vecibelerle bağlı bu lunduğumuz ulus lararas ı ge-
I üşmelerden esinlenerek çağdaşlaşma yolunda 
I ilerleyen ülkemizde bir dünya görüşü çerçeve-
I sinde ele almadıkça, başarıya ulaşt ı rma olanağı 
[ yoktur . 'Bu nedenle, hükümetler imiz gerek Ba-
I kanlık ve gerekse bağlı kuru luş la r olarak kara . 
I deniz, hava ulaş t ı rma alanlar ında A*e haberleş-
I me sektörüyle ilgili olarak şimdiye k a d a r bir-
I çok ulus lararas ı ikili, ya da çok yönlü anlaşma 
I ve sözleşmelere kat ı lmışt ı r . 
I (îeıiel ulaşt ı rma planlamasını sağlamak, ka-
I mu kuruluş lar ı ve özel sektör t a ra f ından yürü-
I tüleıı taşıma hizmetlerini düzenlemek, hizmetler 
i arasında koordinasyonu sağlamak', faüyet ler i 
I kontrol ve murakabe etmek gibi işlerle yükümlü 

bulunanı Bakanl ığ ın , 11)72 yılında başlat ı lan ye
niden teşki lât lanması hizmetlerine bugün deva.m 
edilmektedir . 

Bu cümleden olarak Bakanlığımda yeniden 
| teşkil olunan Ulaşt ı rma Koordinasyon İdaresi . 
I konularımıza bilimsel bir açıdan yaklaş ı rken, 

Bakanlık" bünyesinde meydana getirilen düzen
leme ile p ra t ik ve kısa vadeli çözümlere ulaşıl
maktad ı r . 19;!9 yılında kurulan Bakanl ık , uzun 
süre gelişen ulaşt ı rma ve haberleşme hizmetle
rine yön verecek bir teşkilât yapısından bugün 

i maalesef yoksun kalmış bulunmaktadır . 

Üçüncü Beş Yıllık Planla büyük görevler 
verilmiş olan Bakanl ığ ın yeniden düzenlenmesi 

I için tedbir ler alınmış ve bu cümleden olarak 
I 197:! yılı icra planı 12o numaral ı tedbiriyle Ba

kanlığın yeniden teşki lâ t lanmasının yıl sonuna 
I k a d a r tamamlanması öngörülmüş, ancak hazır-
I lanıp Yüce Meclise sunulmuş olan Ulaşt ırma Ba-
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kardığı Kuru luş ve Görevleri hakk ındak i ta
sarı kanunlaşımamıştır. Yüce Meelislerimiz ta
sar ının biran önce kanunlaşma'sını gerçekleş
t ir irse, bizi minne t t a r kılmış olacaklardır . 

iSayın Başkan, sayın üyeler ; şimdi, müsaade 
buyıırıılunsa ileriye dönük çalışmalarımızdan. 
t asa r ı ve programlar ımızdan bir özet sunma'k is
t iyorum. 

Temel ilkelerimizden biri mevzuatı yenileştir-
mektir. Hazı r lanmakta olan yasa tasarı larının 
Yüce Meclislere sunuluşu sağlanırken. Meclis 
komisyonlarımda' 'bulunan tasarı larımızın bi
ran önce yasalaşması en içten dileğimiz ol-
'm aşktadır. 

P lan uygulamalar ın ın daha düzenli ve Kal-
ikmma planının öngördüğü düzeyde sağlan
ması için gerekli çalışmalara girişlimi dir . 

İşletmeci bir Bakanlık olan Idaşt ı rma Ba
kanl ığında bü tün Bakanlık kuruluş \-e kurum
la ı-ı için b i r iş değerlendirme etüdü yapılması 
ve değer analizleriyle de tamamlanması sağla
nacak t ı r . Bu aımaçla Anime İdaresi Ents'tiıtü-
süyle bir işbirliği kurulacakt ı r . Yine bu islet-
tine lor için mesleğe yönelme, öbür adiyle pisi-
koU'knik çalışmaların deniz ve hava kurumla 
fımızla da uygulanması için (;alışınalara baş
lanacakt ı r . 

^ a y m senatörler . 
Yükstık bilgileı inizde bulunduğu üzere, iki 

büyük sektörden oluşan ulaştırma ve hakerle.ş-
ıme faa üyelerimizde hava, deniz ve kara taşı
macılığını içine alan ulaştırma sektörünün ("»ne
mine ilâveten gözle görülen maiddred büyük
lüğü, haberleşme sektörünün önem büyüklü
ğünü 'kapanmakta, bu sektörün öneminin ge
reği k a d a r meydana çıkmasını bir ölçüde ön
lemektedir . 

Hakan l ık t a göreve başladığımdan bu yana 
ulaşitııima girişimleri içinde haberleşmenin ulaş
t ı rma ile eş önemde ele al ninnisinin zorunlu 
olduğu kansına vardım. Halkın büyük ve 
ihmal edilmiş iht iyaçlar ından birinin d.\ ken
disine dönük bir haberleşme hizmeti olduğu 
apaçıkt ı r . Bir telgraf, bir mektup, bir telefon, 
'bir te leks gibi tek küçük olan. fakat doğru
dan doğruya insan düşüncesi, duygusu, sev
gisi ve kaygısıyle ilgili bulunan bu ihtiyaç
lar ın üstel ik toplam maliyet ler i de maddesel 
o l a rak büyük rakamlar ı bulmaktadı r . 

7 . 5 , 1974 O : 4 

Bu harcamalar ın geiişigüzellikten kur ta r ı 
larak bir plan alt ında hizmetleri gecikmeden 
halka götürmesinin sağlanması için dikkatl i 
bir çalımıa içine girmiş bulunuyoruz. 

Halen lt)7d yılı sonu it ibariyle otomat ik 
santral lerin 421) 1)04 hat kapasitesi ve 471) bin 
bekleyen, lokal bataryal ı santral ler in 147 1)78 
hat kapasitesi ve '-)'•) bin bekleyen vardır . Bu 
suretle bekleyen ta lep 512 bin civarındadır . 

Bu talebi karşı lamak üzere proje, imalât, 
inşaat ve işletmede yeni metotlarla daha çok 
sayıda aboneye daha kısa sürede telefon 
vermek olanakları getiri lecuklir . 

Bu cümleden olarak 11)74 yılın la (i(i 400 
otomatik. 1 1 72d manuel olmak üzere 78 12o 
aboneye telefon verilmes'ne çalışılacaktır. 
l!)7d yılında verilebilen telefon ise otomatikte 
47 l)o(i. manuelde 20 (İ21 olmak üzere• 08 057 
olmuştur. 

Aziz arkadaş lar ım, bu dağıtıma rağmen 
l!)7o yılı sonunda 41)5 bin olan bekleyen ta
lep, 1D74 yılı sonunda bu arlışa rağmen 575 bine 
yükselecektir . 11)77 yılında abone 1 078 (>22ye 
çıkarı lacak, buna rağmen bekleyim tak p am-aık 
40!) bine düşebilecektir. 

H a b n . gerek havai hat lar ve gerek dar 
bantlı alçak kapasiteli radyolink sistemleriyle 
i r t ibat iannnş ve televizyon nakil imkânı olma
yan. Konya, Adana. Antalya. Muğla. İsken
derun. Malatya ile Yozgat, Sivas, Erzincan, Er
zurum, Van diğer taraf tan Amasra, . T a n k ı n . 
Merzifon, Samsun. Ordu. (üresıın, Trabzon. 
Bize güzergâ.hlarmda kurulacak sistemler ''hale 
sa olasılıdadır. 15u ihaleler tahminen d00 mil
yon liraya malolacaktır. Bu sistemler 1 800 
•telefon kanal ve ilâveten bir de televizyon nak
line müsait olacaktır . 20 ilâ :>7 ay arasında 
peyderpey işletmeye açılacaktır . 

15 yi] içimle ,:> bin merkez köye, 55 bin 
çevre köye ir t ibat sağlanması planlanmıştır . 
Halen 1 71d merkez köyün irtibatı mevcut tur . 
11)71. yılında 71) köye telefon götürülerek baş
lanan bu hizmet. l!)72'de :5S() köve. l<)7:î "le 
41 d köye çıka rı İm ıştır. 

Sayın, a rkadaş la r ım. Sayın .-Öztıirk'ün değin
dikleri biı- önemli hususa da burada arzı ce
vap etmiş oluyorum. 1974 İcra 'Planında 274 
numaralı tedbirde filhal köye gidecek altyapı 
hizmetlerinin merkez köylerine götürülmesi 
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tahdidi getirilmiş ise de, yeni Hükümet bu 
kaydı, bu sınırlamayı kaldırma yoluna giyiniş
tir ve Bakanlığımda bu hususta toplantılara 
giıişilmişitir. teklifler hazırlanmijtır. 

Şimdi arz ediyorum; 1974 ye onu takibe-
den yıllarda köy -(kentler başta olmak üzere 
1 000 köyden başlayan ve artaraik giden 
bir tempo ile köye telefon götürmek ilk h-ede'ı-
mizdir. 

Bu konuda en büyük da1boğazları telefon di
reklerinin sağlanması teşkil etmektedir. Bu <ii-
rekV'ii halen Orman Bakanlıığmızdan sağla
rı-aktayız. 5 yıllık bir ihtiyaç programı mezkûr 
B:t";-a"' :.ğa verilmiş olup müzakerelerimiz devam 
ölmekti dır. Direklerin enjeksiyon ve emprenye 
işler', de Sayın Öztürk arkadaşımız önemle bu 
hususa ı uzılı ve sonra sözlü sorusunda değinmiş
lerdir.ı Bakanlığım tarafından ele alınm's-
tır 7'ireklerin erıprenye i lerinin Orman Bakan-
hfı\ lamımdan tek elden yapılması, hiçbir fir
malım. hiçbir ihalenin bahis mevzuu olmaması 
yoluna gidilmiş bulunmaktadır. Ancak, esefle 
srnu ifade etmeye ve açıklamaya mecburum ki. 
bugün eııprenye işlerinde kullanılan, enjeksiyon 
işitıiııde kullanılan madde Almanya'da bu fir
ma taıatından patent olarak elde edilmiştir, Or
man Bakanlığı da halen cnprenye ettikleri di
rekinim, direklerin bu maddesini bu firmadan 
almaktadır. Bu güçlük mutlaka bertaraf edile
cektir . 

Bu konuda detaylara girmeden koy telefonla
rı için direkli irtibat yerine kablolu sisteme -:e-
çis'r veya telsiz telefon irtibatlarını da etüt et
tirin . kte olduğumuzu belirtmek isterim. 

Aziz arkadaşlar, uluslararası sistemler takri
ben 270 milyon lira bededı Türkiye - İtalya ara
sını!.! 480 kanallı bir denizaltı kablosu ev peyk 
muhaberesi için yer istasyonunun kurulması ii° 
büyük ölçüde geliştirilmiş ve modernleştirilmiş 
olacaktır. Ayrıca mevcut uluslararası sistemle
rin de kapasiteleri 1 800 telefon ve aynı zaman
da televizyon nakline müsan hale getirilecektir. 

ii m n a Bütçe ve Plan Komisyonunda bir sa
yın arkadaşımın belirttiği gibi, üzerinde gerek
li et inler yapılmadan peyk haberleşmesine gidil
menle sı için büyük bir dikkat ve itina göstermek-
t-eyi?. 

NETAŞ Santral Fabrikasının tevsii ile 60 
bin hatlık otomatik santraı teçhizatı imalât ka
pasitesi 150 bine çıkarılacak ve PTT laboratu-
var ve, fabrikasında imal edilen teçhizat miktarı 
artırılacaktır. Bu suretle daha fazla vatandaşa 
tel el on verme olanağı doğacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan ile ,elektronik sana
yii dalında 1973 -1977 yılları arasında 1 mil
yon 500 bin liralık yatırım yapılması ve bu işler
den öncülük etmek üzere bir kamu iktisadî te
şebbüsü kurulması kabul edilmiştir. Planlama 
yetkili mercileri teşekkülün yukarıda belirtilen 
yatırım teklifi 300 milyon Türk lirasına .çıkmış
sa da, bu ödeneğe ait proje olmadığı gibi, bu 
kon.ıaa fizibilite etütleri de yapılmamış bulun

maktadır . Devlet Planlama Teşkilâtında yetki
lileri} yapılan çeşitli temaslardan bu yatırımın 
PTT Araştırma Laboratuvarmm planlanan ya
tırınım çok. üzerinde olduğu belirtilmiş, bunun 
neticesi olarak 1974 prorgammda bu projenin 
süresi Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminin so
nuna, yani 1982 yılı sonuıa kadar uzatılmıştır. 

Sayın parlamenter arkadaşlarımın üzerinde 
dur hıkları önemli bir ıkonu da PTT ürünlerinin 
dış piyasalarda tanıtılması için, pazarlama tek
niğinin iyi kullanılması ve özellikle ikili antlaş
malardan faydalanılmasıdır 

Gerçekte PTT ile ilgili ihracat ürünleri iki 
bölümde toplanabilir. 

PTT'irin ortağı-bulunduğu NETAŞ firmasının 
imal ettiği otomatik santraL teçhizatı ve tele
fon makineleri : 

Bıı mevzuda NBTAŞ Pirinası, devamlı ola
rak dış pazarlama çalışmalarında bulunmuş ol
duğu gibi, PTT - Northern Electric mukavele
sinde de hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu 
esaslar dahilinde halen NETAŞ Firması üçüncü 
imalât kademesinde 370 889 dolarlık, dördüncü 
imalât kademesinde 558 555 dolarlık ihracat yap
ması planlanmıştır. Halen dördüncü kademe 
imalat sürdürülmekte olup, yapılan ihracattan 
net Oöviz kazancı olarak belirtilen toplanı 
589 .131 doların 484 475 dolarlık kısmı sağlan
mış emp mütebakisi bu yıl içinde sağlanmış ola
caktır. 

Arkadaşlarını, PTT hizn etlerüıden şehir, ka
saba ve köylerde yaşayan halkımızın daha bü
yük ölçüde istifade etmesini sağlamak üzere 
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1973 yılı sonunda 3 658 olan PTT işyeri sayısı., 
1974 yılı sonunda 340 ilâvesi ile 3 998'e ulaştı
rılacaktır. 

Haberleşme sektöründe yaptığımız diğer ba
zı küçük hizmetleri de şöyie arz etmek istiyo
rum. 

01, 02, 03, 04, 05, 06, C" ve 08 /ervislerinde 
kesintisiz bir çalışmayı sağlamak üzere pozisyon 
ilâveler yapılmış ve ek memur kadroları ile tak
viye edilmiş olup, bugün bu servislerdeki vaki 
haklı şikâyetlerde bir azalma olduğunun kabul 
buyurulacağı umudundayım. 

Xüfusları gözöniinde tutularak gecekondu 
bölgelerinin telefon ihtiyaçlarını karşılayacak 
ankesörlü telefon tesislerinin yapılmasına, bu 
bölgelerin PTT 'hizmetlerinin mahallinde karşı
lanması için acentelik ve şubeler» gi
bi PTT işyerlerinin açılmasına başlanılmıştır. 

Bu cümleden olarak ilk defa Ankara'nın 
muhtelif gecekondu bölgelerinde 16 PTT şube
sinin açılması hazırlıklarına geçilmiş ve 16 adet 
ankesörlü telefon kabini halkımızın hizmetine 
sunulmuştur. Bu 24 adede çıkarılacaktır. 

Gecekondu 'bölgelerine götürmeye çalıştığı
mız ankesörlü telefon koyma hizmetimiz, 1974 
yılında artan bir tempo ile devam edecektir. 
Bu cümleden olarak 1974 yılında Ankara, İs
tanbul, İzmir şehirlerimiz başta olmak üzere 
bütün yurttaki gecekondu bölgelerinde 63 yeni 
şube açmak ve 422 yeni kabin kurmak suretiy
le bu bölgelerde yaşayan 4 milyondan fazla va
tandaşımız PTT hizmetlerine kavuşturma ola
nağını elde etmiş olacağız. 

Bina tadilâtı ve diğer bazı nedenlerle Anka
ra santralı ancak Mart 1974'te peyderpey teleks 
aiboneleri sağlamak suretiyle servise verilmiş
tir. -Halon diğer sautrallardan Adana, İskende
run, Gaziantep <santralları servise verilmiş olup 
diğer 15 santral yıl sonuna kadar hizmete gire
cektir. 

Bu açıklamalarımla yine bir sayın arkadaşı
mın sorusuna cevap arz etmiş oluyorum. 

Tercihli telefon verme statüsü değiştirilerek 
sosyal adalette daha uygun bir hale getirilmesi 
sağlanmıştır. 

Vatandaşlardan peşin para alarak bir, fon 
kurup, bunların telefon ihtiyaçlarını karşılaya
cak ek bir kaynak yaratmak suretiyle dana ön

ceden vadedilecek tarihte telefonlarının sağlan
ması üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 

Ayrıca telefon alım ve satımının önlenmesi 
için bir kanun tasarısı 'hazırlanarak Başbakan
lığa sunulmuştur. Bu tasarı ile abonelerdeki te
lefonların devredilmesi ve haczedilınesi önlen
miş olacaktır. Telefonlar ancak ölüm halinde 
abonenin veresesine intikal 'edecektir. Böylce 
komisyoncular tarafından aracılar tarafından 
gazetelere ilân verilerek düşük 'bedellerle ilk 
sahiplerinden alınıp yüksek bedelle ihtiyaç sa
hiplerine yapılan telefon satışı kesin olarak or
tadan kalkacaktır. 

Yeni bir telefon .fabrikasının dış ülkelerde 
çalışan işçilerimizin de ortak olması suretiyle 
gerçekleştirme çalışmalarına başlanılmıştır. Bu 
çalışmaların 1974 yilı içinde bitirilerek icra saf
hasına geçileceği umudundayım. 

Sayın senatörler; halbeıleşrne bölümündeki 
açıklamalarıma son vermeden önce, halkımızın 
haklı olarak sık sık şikâyetlerine y?ol açan PTT 
işyerlerinin çalışma saatlerine, aldığımız son 
bir kararla ihtiyacı geniş ölçüde karşılayacak 
şekilde düzenlediğimizi de belirtmek isterim. 

Bu cümleden olarak mesai uygulanmasında
ki bu ayrıcalıkların giderilmesi ve hizmetin 
halka devamlı ve yaygın olarak sunulmasını te
in i nen, 

Acenteler için yeni kıstaslar tespiti ve acen
te yönetmeliğinin yeniden tanzimi suretiyle hal
ka daha fazla ve daha iyi hizmet arzına çalışıl
ın ası; 

Meaisi 07,00 - 21,00 olan 58 işyeri ve 
07,00 - 23,00 olan 280 işyerinin mesailerinin ge
ce - gündüz; ve 07,00 - 21,00'den az olan bü
tün işyerlerinin 07,00 - 23,00 olarak uygulan
ması uygun görülmüştür. 

•Müsaade buyurursanız bu ifadeyi bir defa 
daha tekrar ediyorum. 

Mesaisi 07,00 - 21,00 olan 58 işyeri, şube ve
ya acente ve mesaisi 07,00 - 23,00 olan 280 işye
rinin mesailerinin gece - gündüz, devamlı ve 
07,00'den 21,00'e kadar, 21,00'den az olan bü
tün işyerlerinin mesailerinin 07,00'den 23,00'e ka
dar uzatılarak uygulanması sağlanmıştır. 

Sayın senatörler, Cumhuriyetin ulaşımda en 
başarılı politikası sayılagelen ve demiryolları-
mızm karayolları politikamızla gelişmeyecek ve 
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ezişmeyeeok bir sektör olarak gcliştiıilip kâra 
götürülmesi amacımızdır. 

•Hu amaca ulaşmak üzere hazır lanan ve 
1972 - .1982 dönemini kapsayan 10 yıllık master 
^planının sürat le uygulanmasına çalışılacaktır. 

Eskişehir Lokomotif Sanayii Müessesi geliş
t i r i lerek dizel motorlarının da yapımı olanak
ları araş t ı r ı lacakt ı r . 

•Behiçibey Marşandiz yük garının sürat le ik
maline (.-alışılacak. Ankara Garı yalnız yolcula
ra hizmet eden bir gar haline getiri lecektir . 

(/eken xc çekilen araçlar ın yu r t içinde ken
di imkânlarımızla ve ar tan bir sayıda yapımı 
için gerekli tedbir ler al ınacaktır . 

TCDD'nin reorganizasyonunda cer hizmetle
rinin de verimli yapılmasını sağlayacak tedbir
lerin hızla alınmasına geçilecektir. 

TCDD'dc en ivedi ve en önemli konular
dan biri haline gelen teknik ve idarî yönden bir 
reorganizasyonun v.1 rasyonelizasyonun uygu
lanmasına hemen geçilecektir. TCDD Ye bağlı 
fabr ika lardaki atıl kapasi teyi süratle izale edi
ci tedbirler alacağız. 

Demiryollarımız kendi vagon ihtiyacını ancak 
karşılayabilecek durumda olduğundan dışa dö
nük imalâta henüz tanı olarak geçememiştir'. Bu 
nedenle vagon ihracatımız istenilen düzeye ulaş
mamış bulunmaktadır . Haydarpaşa - Adapazarı 
hattı elektirifikasyoııu hizmetlerinin TCDD ta
rafından tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

İskenderun. Antalya limanlarının gereksini
me elverişli bir hale getirilmesine çaba harcana
caktır. Antalya limanının Burdur 'a bir demir
yolu ile bağlanması etütlerine başlanılmış ve bu 
durum Bayamdırl ık Bakanlığına bildirilmiştir. 
Bu konuya önem verişimizin nedeni Antalya 'nın 
büyük bir ihraç limanı potansiyeli kazanması 
ve bunun yanı sıra millî güvenliğimizin gerek
leridir. 

Devlet Demir Yollarının Yakacık Sanator
yumunun ülke çapında yapılan verem savaşı ne
ticesi uzun yı l lardan beri mevcut yatak kapasite
sinin çok al t ında (-alıştığı bizzat mahalline gid-e 
rek yaptığım denetim sırasında görülmüştür. 

Devlet Demir Yollarının İstanbul ve civarın
da bulunan personelinin tam teşeküllü bir hasta
neye olan ihtiyacım karşılamak ve hinterlandı 
igeniş olan bu bölgedeki personelin 100 yataklık 
•atıl bir kapasite1 varken, başka hastanelere büyük 
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I masraflarla gönderilmelerini önlemek için-Yaka
cık Sanatoryumunda boş kalan yataklar ın hasta
ne olarak değerlendirilmesi cihetine gidilmiştir. 

Devlet Demir Yolları Yakacık Sanatoryumu
nun tüberkülozlu hastalara yetecek 20 yataklık 
kısmı tecrit edilip ayrı ldıktan sonra, geri kalan 
kısmı az bir masrafla yüz ya tak kapasiteli tam 
teşekküllü bir hastane haline getirilecek; bu su
retle hem personelin sağlık hizmetlerinden daha 
iyi istifadesi sağlanmış hem de Devlet Demiryol
ları bu maksatla yapmış olduğu masraflardan 
kurtarı lmış olacaktır. 

Bunlardan başka Bakanlıkta işe başladığım 
kısa süre içinde yaptığım denetimlerde Devlet 
Demir Yolları İşletmesinde sosyal hizmetlerin 
çok ihmal edi'ldiğini müşahade ettim. Demiryolu 
hizmeti gece gündüz devam eden çok ağır ve me
şakkatli bir hizmettir. Personelin feragatli ve 
fedakâr çalışmalariyle yürütülmektedir . Bu ne
denle personelin sosyal ihtiyaçlarının teinin edil
mesi ve dinlenmelerinin sağlanmasının; hizmetin 
emniyetle, selâmetle yürütülmesi bakımından ön-
şart okluğu kanısındayım. Aynı kanımız Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi ve diğer bazı kuru
luşla ı-imiz için de geçerlidir. 

Bu sosyal hizmetlerin başında t ren personeli
nin teşkilât garlarında istirahat ini temin edecek 
yatakhanelerinin ve ara istasyonlarda çalışan di
ğer personelin her tür lü okuldan yoksun çocuk
lar ının ilk, orta ve yüksek öğrenimlerini yapma
larını kolaylaştıracak öğrenci yur t lar ın ın ele 
alınması gerekmektedir. Bu cümleden olarak 
Devlet Demiryolları Ankara Yüksek Öğrenci 
Yurdu, yatma, çalışma, dinlenme yerleri, yeni 
malzemelerle düzeltilmiş ve bir ölçüde öğrenci 
yurdu haline sokulmuştur. 

Ayrıca Devlet Demiryolları emeklilerinin de 
demiryolları hastanelerinde tedavileri için ge
rekli tüzük değişikliğine tevessül edilmiş »kıp, 
hevesle sonuçlandırılmasına çalışılmaktadır. 

Sonuç olarak demiryollarında ve diğer kuru
luşlarımızda çalışan personelimizin daha iyi sos
yal imkânlara kavuşturulması için bir plan da
hilindi1 çalışılmaya başlanılmıştır. 

Tîesmî tatil ve bayram günlerinde ve hat ta 
resmî çalışma saatleri dışında bazı kuruluşlar ı
mızda nöbetçi memurluğu bulunmadığını gör
düm. Derhal çalışma saatleri dışında resmî tati l 
ve bayramlarda da halkla ilişkiler nöbetçi ıııe-

j m ur luğu adına bir hiamet ünitesi kurdum. 
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Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
kara, sınırlarına oranla deniz sınırları katkat 
fazla, olan yurdumuzun, deniz ulaşımının ekono
mimizin şalı damarı olduğu, gerek barış, gerekse 
savaş ekonomisinde büyük önem taşıdığı, tarihî 
deneylerle ve dünya deniz ulaşımında izlenen eği
limlerin göstergesidir. Özellikle denizaltı alan
larında doğal zenginliklerin üretimine hız veril
diği bir dönemde denizlerimize uzak bakmaya 
Türk yararlan engeldir. 

Bu görüşle ele aldığımız denizyolları geliştir
mesi çalışmalarımızı size özetle şöyle ifade edebi
lirim. 

Hükümet olarak ilk yapaeağnmz iş deniz sek
törünün gelişen koşullara göre bir reorganizas-
yona tabi tutulmasıdır. Bu suretle deniz sektö
rünün etkinliğini artırmak, yapım ve işletme 
birliğine sağlamak olacaktır. Bu konudaki istek
ler, deniz ticaret ve sanayi bakanlığı, deniz işler: 

bakanlığı, deniz ticaret müsteşarlığı, ve nihayet 
deniz müsteşarlığı kurulması şeklinde özetlenebi
lir. Muhtelif makam ve kuruluşlar tarafından 
ileri sürülen bu görüşler Bakanlığımca Anayasa
nın 11.2 nci maddesi ve yürürlükteki mevzuata 
göre tetkik edilmekte olup, en kısa zamanda so
nuçlandırılmaya çalışılacaktır. Buna ilâveten da
ha önce yapılan muhtelif çalışma ve araştırma
lar da gözönünde tutularak' deniz sektörü yeni 
baştan düzenlenecektir. 

Bu cümleden olarak kalen Denizcilik Bankası 
bünyesinde müstakil birer işletme olan tersane
lerimiz, Cami Endüstrisi Anonim Ortaklığı adlı 
bir genel, müdürlükte toplanacaktır. 

Bir değerli arkadaşımın da sorularında be
lirtildiği gibi, Denizcilik Bankası yolcun gemile
ri yetersizdir. Denizcilik Bankası elinde bulunan 
gemilerden büyük bir kısım yolcu ve yükü bir
likte miks tipte gomilerdir. Bu gemiler yaşlı 
olup, teknik nitelikleri günün ihtiyaçlarına cevap 
vermemektedir. Bunların yerine yenileri ikame 
edildikçe filodan çıkarılmaları cihetine gidilecek
tir. 

Yolcsıı gemisi alımı ve yapımına ancak İkinci 
Beş Yıllık Plan devresinde giril eb il mis ve bu su
retle Denizcilik Bankası filosuna ihtiyaca uygun 
gemilerin katılması sağlanahilmistir. 

Bu devrede Truva, Yeşilada feribotları sa-
tınalmmak ve İstanbul, Oökceada isimli feribot
lar da tersanelerimizde inşa edilmek suretiyle 
hizmete konulmuşlardır. 

Halen, Marmara ve yakın hatlar için iki adet « 
yolcu gemisi ve iki adet de feribot inşa edilmek
tedir. .Bunlardan Avsa ve l ludağ isimli gemi
ler kısa süre önce denize indirilmiştir. 

Halen, Denizcilik Bankası, TCDD gibi bâzı 
kamu kuruluşlarıyle belediyeler ve özel idare
ler tarafından değişik statülerle işletilen liman
larımız, kurulacak olan Devlet Limanları İş
letmesi Oenel Müdürlüğünde toplanarak verimli 
ve ekonomik bir çalışma düzenine kavuşturula
caktır. 

Bu iki kuruluşla ilgili tasarılar, Başbakan
lıkta olup, yakında, Yüce Meclise sevk edilecek
tir. 

Denizcilik Bankası Deniz Yolları İşletmesiy
le şehir hatları işletmesini ve Deniz Nakliyat 
Türk Anonim Ortaklığını birlikte mütalaa eden 
Türk Denizyolları İşletmesi kanun tasarısı ise 
Yüce Mecliste olup kanunlaştırılmasına çalışıla
caktır . 

Denizde ean ve mal güvemi iğini sağlamak 
üzere kurulacak olan. Kıyı Emniyeti ve (»emi 
Kurtarma İşletmesi Oenel Müdürlüğü Kanunu 
tasarısı üzerinde ise Bakanlığımca, çalışılmakta
dır. 

Bu kanunların çıkması, deniz ulaştırmasını 
fonksiyonel bir teşkilâtlanmaya kavuşturmuş ola
caktır. Bunlara ilâve olarak deniz sektörünün 
gelişmesini engelleyici hukukî ve malî mevzuat 
ayrıca ıslah, edilecektir. 

Bu sektöre yeni malî olanaklar sağlanacak
tır. 

Deniz sektörünün üst düzeyde teşvik ve hi
mayeye muhtaç olduğu açık bir gerçek olarak 
ortada bulunmaktadır. 

Cemi üretim tesisleri daha verimli bir hale 
getirilecek ve ihracata dönük yeni tersaneler sü
ratle kurulacaktır. Bu cümleden olarak halen. 
gemi inşasında büyük bir darboğaz teşkil eden 
gemi yapımı içi nizin almak üzere ondört işleme 
ihtiyaç gösteren Cemi Koordinasyon Yönetmeli
ği formaliteleri azamî ölçüde azaltıcı bir hale 
getirilmiş olup, Bakanlar Kuruluna sunulacak
tır. 

1973 ray i eleriyle 6Sö milyon liraya çıkacağı 
hesap edilen ve 1969 yılında inşasına başlanan 
ve bugüne kadar Kî 934 000 lira istimlâk, 
44 164 00 lira tersane altyapısı hizmetleri olmak 
üzere toplam 61 095 000 lira harcanan Pendik 
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Tersanesinin kendi imkânlarımızla yapımına ka- j 
rar vermiş bulunuyoruz. 1974 yılında 75 mil
yon lira sarfiyle yapımına geçeceğiz. Tersane 
işletmesi konusunda ise dünya ölçüsünde ileri 
teknikleri kullanabilmek için yapancı teknik bil
gi alınmasına gidilecektir. 

Tuzla Tersanesi için bugüne kadar 85 mil
yon lira harcanmıştır, bu tersanenin 1975 yılı 
başında nitibaren özel sektöre devrini düşün
mekteyiz. 

İzmir'de bulunan Alaybey Tersanesinin ge-
nişletiımi için de, 155 milyon lira harcanacak
tır. J 

Çalışmalarnııızda öncelikle ve azamî ölçüde 
yurtiçi kaynaklar teknik olanaklar ve personel 
kullanılması öngörülmektedir. Hükümetimiz ola
rak sosyal güvenlik ve sosyal adalet kavramları
nı bir ağış anlamında değil, hak sahibine yani, 
halka hakkını olanı vermek şeklinde anlıyoruz. 
Çalışmalarımızda, daha çok, alın teri dökerek 
ulus ekonomisine ve kalkınmasına katkıda bulu
nanlardan yana olacağız. 

Personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine 
büyük önem vereceğiz. Teknik personelimizin j 
hakları en yüksek düzeyde gerçekleştirilecektir. I 

1 

Gerek ticaret filomuzun ve gerekse gemi üre- j 
tim tesisılerimiziıı bugünkü seviyesini çok yeter- j 
siz kabul ediyoruz. Bu seviyeyi yeterli hale | 
getirmeyi görev saymaktayız. • 

Karayollarının gelişmesi ve .yurt içi ve yurt 
dışı trafik akımları muvacehesinde ürün, ham
madde ve sınaî mamullerin en süratli ve ekono
mik şekilde değerlendirilmesini sağlamak, ulaşı
mı rahatlandırmak bakımından; Marmara bölge
si karşıdan karşıya ulaşım şebekesi ıslah ve tak
viye edilecek, uygun yeni parkurlar araştırıla
cak ve geliştirilecektir. 

i 
istanbul ile Marmara çevresindeki şehirler i 

arasında ulaşım ve turizm ihtiyaçlarına uygun i 
olarak ucuz ve emin kütle ulaştırma hizmetleri, 
yapılmakta olan gemilerin hizmete girmesiyle 
yeniden düzenlenecek ve turistik faaliyetlerin 
icap ettirdiği sık ve süratli seferlerle turist grup
ları gezilerine ve ulaşıma cevap verecek vasıta 
ve imkânların araştırması yapılarak uygulanma
sına geçilecektir. 

Boğaz vapurlarının hizmete girmesinden 
sonra araba vapurlarının durumu ile ilgili olarak 
soru soran sayın arkadaşıma Bütçe Komisyonun

da verdiğim bir cevabı burada huzurunuzda 
tekrarlıyacağım. 

23 Nisan günü İstanbul'da, Şehir Hatları Iş-
letmeciliğiyle ilgili olarak yaptığım bir toplan
tıda konu, bütün genişliğiyle ele alındı. Ba-
kanlığıımm Ulaştırma Koordinasyon Dairesi, 
Marmara denizinin bir ulaşım etüdünün yapıl-
masiyle görevlendirilmiştir. 

Süratli, ekonomik, pulman tipi tek mevkili 
gemilerle Karadeniz'in belli başlı iskeleleri ve 
İzmir'in İstanbul ile olan bağlantılarının sık se
ferlerle sağlanması çalışmaları yapılacaktır. 

Deniz sektöründe diğer bir sorun, gemi zafoi-
tanı konusudur. 

1973 yılı sonunda deniz ticaret filomuz, 336 
adet gemi, 940 274 DWT'daıı ibarettir. Bu 
tonajdaki filoda mevzuatımız gereği olarak 1 400 
gemi zabitinin bulunması gereklidir. 

Halbuki, füoda • halen 924 adet Yüksek De
nizcilik Okulu mezunu zabitan çalışmaktadır. 
Bugünkü haliyle 476 adet Yüksek Denizcilik 
Okulu mezunu eksik bulunmaktadır.: Aradaki 
fark, Deniz Kuvvetlerinden ayrılan zabitan ve 
pratikten yetişmelerle doldurulmaya çalışılmak
tadır. 

Türk Ticaret Filosu 1977 yılında plan hedef
leri gereği olarak, 1 765 000 D ¥ T tonu bula
caktır. Bu tonajdaki filonun zabitan ihtiyacı 
1 650 adet olacağı tahmin edilmektedir. 

Yüksek Denizcilik Okulu 1977 yılına kadar 
güverte ve makine bölümlerinin tümünde yakla
şık olarak 200 mezun verebilecektir. Bu durum 
karşısında her yıl artan gemi zabitanı eksiği, 
1974 yılında 476 zabitten başlamak üzere 1977 
yılında 726 adedi bulacaktır. 

Filomuzun bu zabitan ihtiyacını okulun bu
günkü olanaklariyle karşılamak mümkün değil
dir. Halbuki 1974 yılından itibaren Yüksek 
Denizcilik Okulunun birinci sınıfına yüz öğren
ci alacak, 1977 yılında okul mevcudunu 400 
öğrenciye, 1978 yılından itibaren de her yıl 
200 öğrenci almak suretiyle 1982 yılında okul 
mevcudunu sekiz yüz öğrenciye çıkarmak zorun-
luğıı vardır. Ancak, böyle olduğu takdirde 1977 
yılından itibaren her yıl yüz öğrenci ve 1982 
yılından itibaren her yıl 200 öğrenci mezun ede
bilme olanağı doğacaktır. 

Yüksek Denizcilik Okulunun böyle bir geliş
me gösterebilmesi için okul binasının yeni bir 
tesisle takviyesi ya da başka bir yerde yeni bir 
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okul sitesinin kurulması çalışmalarımız hızla yü
rütülmektedir. Böylece, sekiz yüz öğrenci için 
yeterli eğitim tesisi temin edilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan deniz sektörünün bilimsel, 
akademik ve işletmecilik alanında ihtiyacı dan 
personeli yetiştirmek, Yüksek Denizcilik Oku
luna öğretim üyesi temin etmek gibi üst seviye
li bir öğretim müessesesinin ihtiyacı için Millî 
Eğitim Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutan
lığı, Devlet Planlama Teşkilâtı ile birlikte tes
pit edilecek esaslar çerçevesinde ayrı bir «De
nizcilik Akademisinin» kurulmasını öngörmekte
yiz. Bu hususun temini için gerekli çalışmala
ra hemen başlanacaktır. 

Bu suretle, Yüksek Denizcilik Okulunun ola
nakları genişletilerek, bu okul, çağın teknolojik 
gelişmesine uygun nitelikte ticaret gemilerimize 
selâmetle sefer yaptıracak gemi zabiti yetiştirme
ye devam edecektir. Ayrıca, bu konuda eksik
liği duyulan Denizcilik Akademisinin de gerçek
leşmesi sağlanacaktır. 

Halen yurt dışında geniş bir çalışma olanak
ları bulunan hu sınıf personelimizin yurt içindeı 
kalmasını ve filomuzda çalışmasını sağlayıcı ted
birler üzerinde çalışmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımın gelişme 
göslteren knruluş'Ların'dan biri olan Türk Hava 
Yollarının, Dünya hava yolları ' işletmeciliği 
içinde rekabet gücünü artırmak amaçlarımızın 
başında gelmektedir. 

Bu konuda çalışma programımız şöyledir : 

Hava ulaş tınması hizmetlerinin ekonomik, fi
zibilite verilerine dayalı olarak her türlü hava 
şartlarında bütün meydanlarda devamlılığın 
sağlanması Bakanlığımızca amaç edinilmiştir. 
Bu amaca, ulaşmak için çok k ısa ve ııZ'Uiı va! deli 
tedbirlerim alınım ası planlanmıştır. 

Bu tedlbirlerin başında hava ulaştırmasını 
yeni bir organizasyon bünyesine kavuşturmak 
gelmektedir. Bu bünye, «Türk Hava İşletmesi 
Holdingi» olarak düşünülmektedir. 

Bilindiği gibi, bir anonim şirket statüsünde 
olan Türk Hava Yollarının bu seyyaliyetten ya
rarlanarak .meydana gelen süratli gelişmesine 
657 sayılı yasaya bağlı olarak çalışan Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi ayak uydurmanla kt a-
dır. 

Ayrıca, yurt dışındaki işçi akımının hızlan
ması ile charter işletmeciliği de ikinci planda 

mütalâa edilmeyecek bir önem kazanmıştır. 
Türk Hava Yolları, Devlet Harva Meydanları 
Charter Anonim Ortaklığı ile USAŞ bir Holding 
halinde, aynı hukukî statü içinde çalışan ve müş
terek bir sorumluluk mevkiinden yönetilen du
rumu getirilmesi yararlı olacaktır. Türk hava iş
letmeciliğini teknolojideki hızlı gelişmeyi ta
kip eden bir duruma getirmek için, üzerinde du
rulan çeşitli alternatiflerden biri olarak bu 
konuyu sayın senatörlerimizin biliıglerine say-
,gı ile sunmak işitiyorum. 

Hava taşımacılığında büyük bir- aksaklık ha
linde gözüken uçak tarifelerinin düzensizliği, 
uçakların vaktinde kalkmaiması, alanlarda, saat
lerce (beklemek, rezervasyonda yapılan baltalar, 
ibu suretle yer yok» denmesine rağmen uçakla
rın 'boş koltuklarla seyretmeleri gibi, sayın par
lamenterlerimizin ve vatandaşlarımızın haleli 
şikâyetlerini mucip olan işletme hatalarının sü
ratle izalesi için başlattığımız -çalışmalara 1974 
yılında bu şikâyetleri dünya hava işletmeciliğin
de gözüken hatalar seviyesine indireceğiz. 

Yeni Türk Hava Yolları yöneticilerinin de 
katkısı ile Türk- Hava Yolları personelinin eği
timlerini daha verimli bir ölçü içerisinde ger
çekleştireceğiz. Bunun sonuncunda düzenli bir 
işletme geitiirlmiş olacaktır. 

Cumaovası Havaalanının gece de işletmeye 
açılması için gerekli elektronik donatımın kon
ması etüdü yapılmaktadır. Ancak, uçak çalış
ma saatlerini uzatabilmek için bu Havaalanının 
ışıklandırılması yapılmış; bunun sonuncu olarak 
halen günde altı olan İzmir'e yapılan sefer sa
yısı artırılarak sekize çıkartılmıştır. 

Bilindiği gilbi hava ulaştırması altyapı hiz
metleri Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapıl
maktadır. Bu Bakanlıkla dalha sıkı işbirliği ya
pılarak başta Yeşilköy olmak üzere, Antalya, 
Traibzon, Gazianitep, Esenlboğa inşa ve tevsii 
projeleriyle Erzincan, Muğla, Elâzığ, Malatya 
ve İzmir'e yapılacak yeni havaalanları ve Eisen-
boğa, Yeşilköy havaalanlarında halen mevcut 
terminallerin tevsii ve düzenlenmelerini ger
çekleştireceğiz. Çiğli Havaalanının 15 Mayıs'ta 
trafiğe açılması için gerekli tedbirleri almış bu
lunuyoruz. Değerli bir arkadaşım, bugün yap
tıkları konuşmada, «Çiğli Hava Limanının açı
lışının bu sene tahakkuk etmeyeceği yolunda 
galebelerde haber okuduklarını» ifade buyurdu-
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lar. Sayın Demir Yüce'nin okuduklar ı bu haberi 
belideniz bir gazetede görmedim; görmüş olsay
dım dahi gerçek sudur ki. 2Ö'ünde açılması ta
k a r r ü r etmiş olan Oiğli Hava Meydanı 15 Ma
y ı s t a inşallah hizmete açılacaktır . 

A H M E T DEMİR YÜCE (Zonguldak) — S a 
yın .Başkan, İstanbul (Gazetecinde okudum, efen
dim. 

FLAŞTIRMA BAKANİ KERDA OTKEY 
i. Devamla i — İstanbul Oaze to i mi .' 

AHMET DEM İP YÜCE i Zonguldak) 
Evet. 

ULAŞTİRMA ÜAKAY! FERDA OTEEY 
(Devamla) — 1972 yılında hazırlanmış bulunan 
beş yıllık hava seyrüseferinin emniyet ve düzen
de sağlanması irin gerekli sis; e m ve teçhizat 
projesi, Bayındır l ık Bakanlığı. Bakanlığımız, 
Devlet Hava -Meydanları İsletmesi ve Türk" .Hava 
Yolları Anonim Ortakl ığı Oeıivl Müdür lüğü ara
sında işbirliği yapı lmak surelide günün ihtiyar
larına cevap verecek şekilde geliştirilmiş olup. 
150 milyon TL İsı tu t a r ındak i bu projenin, Bütçe 
P lan Kanma Komisyonunda sağlanan ödenekle 
.1074 yılı p rogramında gerçekleştirilmesine gay
ret sarfedlleeektir . Böylece, seyrüsefer o-üveli
liği yönünden teehizat lanmaya. kademeli bir şe
kilde gidilerek, u lus la ra ras ı Sivil Havacılık Teş
k i lâ t ı ; yani ICAO taraf ından öngörülen düzeye 
erişilecektir. 

İşletme, yapılan alanlarda yangın söndürme 
ve kurtarma, araçlar ı yönünden mev<-ut arat; ve 
gereçlerin envanteri yapılmış olup. bu envan
tere dayalı olarak ve söz konusu alanlar civa
rında sivil ve askerî olanaklar da gözönüne alın
mak suret i iîe havaalaniarımızı Fiuslararası 
Sivil Havacılık Teşkiiâtı önerileri düzeyine ulaş
t ı racak bir «tcçhizatlanma projesi» geliştiril
mişti!'. 2İ5 milyon lira bedelli bu projenin Büt-
(;e ve Plan Karma Komisyonunda yapılan ilâ
ve ödenekle 1974 yılı programında gerçekleş
tirilmesine çalışılacaktır. 

Bu hususları özetle. Sayın Demir Yüce Be
yefendiye çok zevkle dinlediğimiz konuşmala
rının bu bölümüne arzı cevap etmek üzere su
nuyorum. 

Böylece yıl lardan beri yardımcı seyrüsefer 
cihazlarının bulunmaması yüzünden "24 saat ça
lıştırdığımız havaalaniarımızı her tür lü hava 
şartı al t ında tam gün çalıştırma olanağına ka-
vuscağız. 

Büyük oranda dışa dönük malzeme ithali ge
rektiren ve bu nedenle de yat ır ımların za
manında gerçekleşmesini olumsuz yönde etkile
yen formalitelerin basitleştirilnıesine ve Dev
let Hava Meydanları İşletmesi Genel "Müdürlü
ğüne verilmiş olan sarf yetkilerinin ar t ı r ı la rak 
yeterl i seviyeye getirilmesine çalışacağız. 

Halen yur t içindeki 18 noktaya hizmet götü
ren Türk Hava Yolları hava ulaşım şebekesine 
yedi nokta, daha ilâvesi ile 25V çıkarılması ve 
T ü r k Hava Y'olları t a ra f ından işletme yapılan 
anahavaa lan la r ımn ilk planda 27 küçük merkez
den yolcu akımı sağlayacak bir besleme (fecder-
Iine) şebekesinin geliştirilmesi için sürdürü len 
proje çalışmaları sonuçlandır ı lacakt ır . Böylece 
halen İS noktaya yapılan havayolu taşıma hiz
meti ')'•'> noktaya ç ıkar ı larak yur t düzeyinde yay
gın hale getirilecektir'. 

Ülkemiz sivil havacıl ık sektörünün uzun va
deli altyapı araç. gereç, teçhizat, sistemler ve 
insangücü yönlerinden 10 yıllık bir perspektif 
içinde ve ilk beş yıllık bölümü kesin ve detaylı 
olmak, üzere bir master p lan hazır lanması yo
lunda yapı lan çalışmalar sonuçlandır ı lacakt ır . 

Hazır lanacak master pla.n sayesinde projele
rin uygulanmas ınada çeşitli daıflıoğazlar gide
rilmiş olacak ve projelerin asgarî maliyetlerle 
öngörülen zamanlar içerisinde tamamlanması 
•m ü m k ü n ol a çaktır . 

Ülkemizde hava ulaşt ırma sektörünün pilot 
ve teknisyen sahasında yegâne insangücü kay
nağım Hava. Kuvvetleri Komutanl ığı teşkil et
mektedir . Bu husus ise. sürat le gelİMiı hava ula
şım hizmetlerinin karşı lanmasında çeşitli güç
lüklere yol açmaktadı r . 

Üçüncü Plan döneminde gerçekleştirilecek 
olan 4 milyar 400 milyon lira yat ır ımla sivil 
havacıl ık sek törünün dalıa da hızla gelişmesi 
öngörüldüğünden konuya kesin bir çözüm yolu 
bu lunmak amaciyle bir sivil, havacılık enstitüsü
nün kurulması yolunda yapı lmakta (dan çalış
malara hıız verilecektir. Özellikle bu konuyu 
Sayın Tıınçkanat arkadaşıma saygı ile arz edi
yorum. 

Değendi arkadaşlar ım, konuşmamın son bölü
münü teşkil eden. hava ulaşt ırma ile ilgili mâru-
zafımı da bit irmeden önce veya bitirdiğim şu 
sırada, bana eza veren bir noktaya Sayın Or
han Kor arkadaşımızın konuşmalar ında ileri sür-
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dükleri bir noktaya cevap arz. etmek isterini. 
Benini başında bulunduğum ve her birisi arka

daşlarımın tabiriyle dev -kuruluşlar olan Ulaş-
t ı rma Bakanl ığının dev kuruluşlar ından, belki 
cüssesi i t ibariyle deği l ; fakat fonksiyonu itiba
riyle maddesel değeri i t ibariyle dev kurul usla
r ından biri olan T ü r k Hava Yolları İşletimeci-
liğiyle ilgili denet im ve gözetimlerim sırasın
da. Yeşilköy Hava Limanında sarfett iğim bir sö
zü ele alarak, (benim ^basında 'bulunduğum bir 
hizmet ünitesinin kamuoyu önünde, halk önünde 
u tanı lacak bir halde gösterdiğimi ileri sürdüler , 
Bakan olarak başında bulunduğum bir hizmet
le u tanmamı kınadı lar . 

Lğer böyle yapmış olsaydım, gerçekten hak
lıydılar . Ben, başında bu lunduğum Bakanlığın 
her hizmet ünitesine, o ünitede görevli olan her 
şaihsa hiçbir siyasal tercih gözetmeksizin, dürüst , 
namuslu. çalışkan ve yapt ık la r ı işi bilir kişiler 
olarak, görev başında kaldıklar ı sürece saygılı 
olmayı kendisine şiar (diniş ve bunu çalışma 
arkaid aşların a işe başladığı gün. bir vecibe olarak 
söylemiş bir arkadaşınızım. 

Başında bu lunduğu hizmetten u tanmak, bu. 
F e r d a Gütey'in, Ulaşt ı rma Bakam arkadaşınızın 
yapmayacağı bir şeydir. Talbiî üzülelbiiir. Fe rd a 
Güley üzülmüştür . Türk Hava Yollarından değil, 
Yeşilköy Hava Limanında carter yolcularının 
alındığı bölümde, kadın, erkek, genç. ih t iyar va
tandaşlar ımızın taş lar üzerinde, betonlar üze
rinde. kâğ ı t l a r sererek 10 saat. 15 saat pa ra
kı riyl e dahi yemek yemelerine müsaade edilme
den, sefalet içinde bırakı ldıklar ını görerek u tan
mıştır. Türk. Hava Yollarının işi etim esinden 
utanmamış!] r. 

ıl>ir uçak yolculariyle Almanya'ya hareket 
etmiştir, yolda giderken motor bir arıza işareti 
verim iş tir, haklı olarak tecrübeli punt geri dön
mek kara r ı almıştır. O haliyle, o yükü1 inmesi 
son derece tehlikelidir . Yani, yükün feda edile
bilecek olan yegâne kısmı olan akaryakı t ın ı de
nize dökerek y ü k ü n ü hafifletmiş ve abına inmiş
tir. Bundan niçin u tanayım. Alkışladım. Kaza 
her yerde olur. Mensubu olduğumuz milletler
arası Sivil Havacıl ık Teşkilâtının her seferle
r inde bizde olan kazalara benzer kazalar olur, 
ar ızalar olur. Arızalar bizde olmuştur, bundan 
sonra da olacaktır . Talbiî bunu azaltmak, ulus
lararas ı seviyeye indi t mı ek hedeftir. Bu hedefe 
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dönük olarak çal ış ı lacakt ı r ; fakat Ulaştırma Ha
kanının. b u r a d a u tanmasın ı gerekt i ren bir şey 
yoktur . 

Ulaşt ı rma Bakan ı o gün bundan utanmamıs-
tır, buna üzülmüştür . 175 vatandaşımız Alman
ya yolculuğundan geri dönmüştür , işlerine gide
memişlerdir, çok sıkınt ı çekmişlerdir, buna 
üzülmüştür ; fakat , hava meydanlar ında, Yeşil
köy Hava Meydanında bu yolculuğu yapamayıp 
geri dönen vatandaş lar ın , kadım, erkek, çoluk. 
çocuk taslar üzerinde, saatlerce, .10 saat,. 15 saat 
o turmadan, birbir lerinin üstüne yas lanarak 
uyuk la r vaziyette bekletilmesini görünce, u tan
mıştır. 

Benim gibi askerdik mesleğinden geldiğini bil
diğim sayın meslektaşım Kor, yanlış tespit etmiş
ler, filhal bunda da ha ta la r ı yoktur . Çünkü, ga
zeteler de böyle yazdı. Bern Türk Hava Yolların
dan u tanmadım, hava meydanındaki du rumdan 
utandım. Bunu im vesileyle zabıtlara geçirmeyi 
ibir hak saydığım için ayrıca üs tünde durmuş 
bu lunuyorum. 

Değerli a rkadaş lar ım. Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeler i ; Ulaştırma Bakanl ığının 
1974 ve daıha sonraki yıl larda bir çalışma prog
ramı niteliğini taş ıyan bu konuşmamızla, grup
ları ve şahısları adına konuşan sayın konuş
macı arkadaşlar ımızın konuşmalarında değin
dikleri sorunlar ın büyük bir kısmına da cevap 
^erdiğimize inanmaktay ım. Konuşmamızda kar-
sılığı olmayan eleştiri, ve soruların eeva.plarnn 
ki. hepsi Bakanlığını yetkili leri taraf ından dik
katle dinlenilmiş ve not alınmıştır, müsaade bu-
yuımlursa kendilerine yazılı olarak cevap tak
dim edeceğim. 

Eleşt ir i , dilek ve temennileriyle önümüzde
ki aylarda yapacağımız çalışmalara ışık tu tan 
sayın senatörlere şahsım ve Bakanlığım adına 
yürekt im teşekkür eder. Yüce Senatoyu ve onun 
Sayın Başkanını saygılarla selâmlarım. (Alkış-
la,') 

H A S A N E R G E Ç E N (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, sorum var. 

B A Ş K A N — Buyurunuz erendim. 
H A S A N E R G E O E N (Eskişehir) — Bazı 

hususlar ın Sayın Bakan ta raf ından cevaplandı
rılmasını r ica ediyorum. 

1. Son za'.manlarda demiryolu şebekesinde 
şimdiye k a d a r görülmemiş 250 - :>00 bin tona va-
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ran bir hamule birikmesi olmuştur. Bunun cer 
ldfayöfcsizliğinden, Haydarpaşa, Sirkeci banli-
yösikrüıı arızasından re zanıain zaman personel 
kifayetsizliğinden ileri geldiğini talimin ediyo
rum. Bu durum vagon ütilizasyonuuda büyük 
bir düşme sağlamıştır. İstasyonlarda trenlerin 
sevk ve kabulünü güçleştirmiş, bu suretle tren
lerin tehirine selbep olmuştur. Transit nakliya
tın artışını durdurmuştur ve memlekette ec
nebi vagonların uzun müddet kalması neticesin
de büyük bir sejur ücreti ödenmesini gerektir
miştir. 

Acalba, bu durumla Bakanlık ilgilenmekte 
nıiidir ve naisıl bir çare düşünmektedir ? 

2. Eskişehir lokomotif ve motor sanayi 
müevisesesinden dizel lokomotif imalâtı esas iti
bariyle öteden beri aksak gitmekteydi. Son za
manlarda daha da aksamıştır. Plan ve progra
ma uygun imalât yapılamadığından müessese 
büyük bir cer sıkıntısı içindedir. 

iAcaiba bu duruma nasıl bir çare düşünülmek
tedir? 

-3 ncü sıortum: 3 ncü Demir Çedik Müessesesi 
yakında faaliyete geçecektir. Büyük çapta cev
her nakliyesi mevzubahistir. Yol, vagon ve cer 
kap asit fesindin yeterli seviyeye çikarılıması lâzım
dır, bunun için hazırlıklar ne safhadadır'? 

4. Devlet Demiryolları tariflerinde herhan
gi bir revizyon düşünülmekte midir? Birkaç re
vizyon hariç Devlet Demiryollarında 1958 yılın
da tespit edilen tarifeler uygulanmaktadır. Aca
ba bir ayarlama düşünülmekte midir? Esasen 
semibolik seviyede olan banliyö ücretlerinde bir 
İndirim bahis konusu mudur? 

5. Amime hizmeti görmesi bakımından De
miryolu tarifelerinde herhangi 'bir ayarlama 
düşünülelbilir. Ancak, müessesenin görüntüyü 
yanlış aksettirmemesi bakımından demiryolu, 
yolcu ve yük taşımalarının temel hizmet 
addedilerek Hükümetçe tespit edilecek fiyat 
ile maliyet arasındaki farkın 440 sayılı Kanu
nun 24 ncü maddesi gereğince Hazineden bu 
müesseseye ödenmesi düşünülmekte midir? 

6. Devlet Demiryollarında çok kaliteli ye
tişkin personel ımevcut idi. Ancak, hu eleman
ların iki - üc yıldan beri İskenderun Demir Çe
lik Faîbrikasma, Ereğli Demir Çelik Fabrikasına 
ve diğer müesseselere kayması neticesinde bugün 
Devlet Demirvollarının kilit noktaların'daki hiz

metleri görebilecek eleman bulunamamaktadır. 
Eleman temini bakımından herhangi bir şey 
düşünülmekte midir ? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERDA GÜLEY 
(Devamla) — Sayın Başkan, saygıdeğer arka
daşlarım ; 

Eğer sayın arkadaşım izin verirlerse Devlet 
Demiryoillannıızla ilgili ve hepsi birbirinden 
önemli bu sorulara zabıtları okumak suretiyle 
veya 'ellerindeki soru kâğıdını lütfederlerse ((biz
zat o soru kâğıdımdan yararlanarak) yazılı ce
vap vermek istiyorum. Müsaadelerini rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Değ-erli arkadaşlarım, başka söz isteyen yok. 

Bu nedenle Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka-
ıbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edalım iş
tir. 

Ç) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101i Genel yönetim 9 109 258 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 4 149 327 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Haberleşme hizmetleri politi
kasını düzenleme 78G 808 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Kara ulaştırma politikası dü-
zeıueme ve geliştirme 2 124 831 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

113 Deniz ulaştırma politikasını 
düzenleme 98 829 277 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

114 Sivil havacılık politikası dü
zenleme ve geliştirme 3 388 784 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 15 Ulaştırma haberleşme araç 
ve gereçleri imalât politikası
nın düzenleme ve geliştiril
mesi 531 939 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

11(> Ulaştırma, hizmetlerinin koor
dinasyonu 7 570 068 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza. sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
ini! edilmiştir. 

900 30 838 963 Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yüksek Denizcilik Okulu 

101 Genel yönetim 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza, sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmişti r. 
Destek hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 507 522 

102 2 058 765 

Bölüm Lira 

111 öğretim hizmetleri 7 995 214 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabili edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin milletimiz ve 
memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını 
dileriz. 

12. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mecli
si : 1/80; C. Senatosu : 1/258) (S. Sayısı : 347) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 4 .1974) (1) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet

mesi Genel Müdürlüğüne 1974 malî yılında ya
pacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, 238 994 000 lira ödenek veril
miştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Gen e l M ii dü rlüğ ü 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 6 387 355 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 41 361 616 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler:.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 347 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 tarihli 
2 ne i Birleşim tutanağına eklidir. 
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Bölüm Lira 

111 Lcuş emniyetinin sağlanması 90 532 216 
B A Ş K A N — Bölümü oyları
nıza, sunuyorum. Kaimi eden
le]-... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştiı-. 

112 Havaalanı yer emniyetinin 
sağlanması i)7 312 S13 
BAŞKAN — Holümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
imi edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 3 400 000 
B A Ş K A N — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi (A) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşlet

mesi Genel Müdür lüğünün gelirleri bağlı (B) 
isnıvtli cetvelde gösterildiği üzere 238 994 000 
lira olarak talimin edilmiştir. 

B — Cetveli 
Gelir 
t ürü l .ıra 

2 Yergi dışı irelirleri 133 300 000 
B A Ş K A N — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kaimi 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Ö z - gelirler 105 694 000 
B A Ş K A N — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etııieveiılor... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi (B'i işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
.Madde 3. — Devlet Hava Meydanlar ı İşlet

mesi Genel Müdür lüğünce 1974 malî yıl ında 
elde edilecek gelir çeşi t ler inden her bir inin da
yandığı hükümler , bağlı (O) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir . 

Hu cetvelde yazılı gelirin ta rh . t a h a k k u k ve 
tahsil ine 1974 malî yıl ında da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. . 
Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Harcamala ra ait formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir . 
HAŞKAN — Dördüncü maddeyi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. . 
Kabul edilmiştir. 

Heşiııci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanun 1 Mart 1974 tar ihin

de yürür lüğe girer. 
B A Ş K A N — Beşinci maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. . 
Kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 
Madde (i. — Bu kanunu Maliye ve H a ş t ı r m a 

bakanlar ı yürütül ' . 
BAŞKAN — Altıncı maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeeynler.. . 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü. S Mayıs Çarşamba günü 
saat 09,30'da başlayacak olan 5S nci Birleşimde 
açık oylarınıza sunulacakt ı r . 

Şu anda saat 02.20. bugün saat 09,30'da top
lanmak üzere Birleşimi kapa t ıyorum. 

Kapanma saati : 02,20 

m —<I»IBIM. n 
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İstanbul Ürtiversitesi 1974 vılı Bütçe K a ı m n u tasar ıs ına veri len oyların sonucu 
(S. Sayısı : 337) 

(Kabul 'edilmiştir.) 

TABİ Î Ü Y E L E R 
E k r e m Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Emanul l ah Çelebi 
Vehbi E r sü 
Suphi (-rürsoytrak 
Kadr i Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavel ioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahr i özdi lek 
Mehmet Özgün eş 
Selâhat t in Özgür 
M. Şükrau Özkaya 
I l ayda r Tunçkana t 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kul er 

A D A N A 
-A inik a d de r Özt ekin 

A N K A R A 
Hıfzı Oğuz Bekata 

A N T A L Y A 
Reşat Oğuz 

A R T V İ N 
Reeai Kocaman 

A Y D I N 
Ali Celâl e t t in Coşkun 
İskender Cenap Ege 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Asianoğlu 
Raif Er i ş 

A N T A L Y A 
Serafet t in P a k e r 

B İ L E C İ K 
Mehmet Orhan Tuğru l 

Üye sayısı : .184 
Oy verenler : .1.00 

Kabu l edenler : 85 
Reddedenler : 14 

Çekinserler : 1 
Oya ka t ı lmayan la r : 80 

Açık üyelikler : 4 

jKabul edenler] 
Nejat Sarlıealı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Fral 

ÇANAKKALE 
İıııadettin Elmas 
İsmail Kut luk 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZ IU 
Celâl Er tuğ 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi XTalbantoğlu 

O A Z İ A N T F P 
Salih. Tanyer i 

GİRESUN 
Sabahat t in Orhon 
İhsan. Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esat oğlu 

\ Mehmet Feyyat 
Fikret (iüıuloğa'iı 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
-Mustafa Bozoklar 

K A R S 
Sırrt Ata 1 ay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakl ıoğlu 

K I R Ş E H İ R 
Halil (")zmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
| Haneli Özer 
1 MANİSA 
I 
\ Boğan Barutcüoğhı 
i 

İ A. Orhan Süersan 
l MARDİN 
| Mehmet Ali Arıkan 
!; Sait' Mebmetoğlu 
\ 'M FOLA 
l İlvas Karaöz 
1 N E V Ş E H İ R 
[ l. Şevki At a sağı m 
\ 
I ORDU 
f Selâhatt in Acar 
l Beikir Sıtkı. Baykal 
\ Şevket Küksal 

[Reddedenler] 

BURSA I DENİZLİ 
t. Sabri Çağlayangii jf Ali Kemal Tuı-oaıt 
Şeref Kayalar \ BSKİSLTİİR 
Cahit Ortaç I 

i 
143 

(")ıııer Fcuzal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Ziya (lökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya. Öner 

SİNOP 
Nâzı.m İn ebeyi i 

S İVAS 
'Âdil Al tay 
Kâzım Kaıiiral 

T E K İ R D A Ğ 
Hayri. Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON4 

Ali Sakir Ağan oğlu 
("). Lûtfi Hocaoğlu 

YOZOAT 
1 B. Süleyman Br^iıı 

Yeli Uyar 
ZOXOULI)AK 

Mehmet Ali Pcstilci 
l Ahmet Demir Yüce 
1 UUMUURBAŞKANTN"-
[OA S B Ç İ L F N Ü Y E L E R 
I Cihat A İp an 
| Özer Derbil 
i Sait Naci Fr»-in 
| F a r u k Oüıder 
jj Tayfur Sö'kmon 
' Bahr ive Ücok 

İSTANBUL 
M". Frdoğan Adalı 
K A H R A M A N MARAŞ 
Adnan Kara'kücük 
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KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumeu 

I MANİSA j TRABZON 

i Oral Karaosmanoğlu f Reşat Zaloğlu 
I I 

[ÇekinserJ 

BOLU 
Alâeddin Yi İm a ztürk 

I Oya katılmayanlar] 

UŞAK 

Mehmet Faik At avurt 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Cevdet Simav 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (İ.) 
M. Yılmaz Mete (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Yural 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cenıalettin Inkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yasaı- rîüh'z 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 

DİYARBAKIR 
S el â h a 11 i n Cizre! i o ğl u 
(B.) 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağh 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞHANE 
Ab bas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıç oğlu 

İSPARTA 
Mustafa GülcügiJ 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıiburıın 
(Başkan) 

Ahmet Vefa Poyraz 
İZMİR 

Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

! Orhan Kor 
1 
jj Necip Mırkelâınoğlu 
| (Bşk. V.) 
J KAHRAMAN MARAŞ 
| Hilmi Soydan 
t KARS 
İ Yusuf Ziya Ayrım (I.) 
I KASTAMONU 
İ Mehmet Çamlıca 
| Ahmet Nusret Tuna 
I KAYSERİ 
| Hüsnü Dikeçligil 
| Sami Turan 
I KIRKLARELİ 
| Ali Alkan 
İ KOCAELİ 
i Hikmet İsmen 
İ Lûtfi Tokoğlu 
l KONYA 
i Osman Nuri Canpolat 
l Fevzi Halıcı 
I Mehmet Varışlı 
il MALATYA 
P Nurettin Akyurt 
:; MANİSA 
\ Ruhi Turna kan 
\ MUĞLA 
[ Haldun Menteşeoğlu 
l MUŞ 
"- tsımail İlhan 

^ NİĞDE 
l Kudret Bayhaıı 
i Hüsevin Avııi Göktürk 

/Açık üyeliklerJ 

RİZE 
Talât Doğan 

j SAKARYA 
j Mustafa Tığlı 
I SAMSUN 

İ Bahri Cömert 
Refet Rendeei 

I SİVAS 
i Nurettin Ertürk 
I Hüsevin Öztürk 
i 
! TOKAT 
I Cevdet Aykan 
j Zihni Betil (Bşk. V.) 
[ UEFA 
î İbrahim Halil Balkı s 
S Hasan Oral 
I VAN 
£ Ferid Melem 

1 ZONGULDAK 
I 
1 Tarık Renizi Baltan 
I (i. Â) 
[ CUMIIURBAŞKANIN-
ICA SEÇİLEN ÜYELER 
I Selâhattin Babüroğlu 
1 Fethi Çelikbarş 
l Hayri Deneır 
l Nihat Erim 
l Vahap Güvene (I.) 
\ .Mehmet Izmeıı 
j Sabahattin Özbek (I.) 
| Naiım T a lıı 
l Halil Time. 

Ankara 
İstanbul 
Konva 

Tunceli 

Yekûn 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucnı 
(S. Sayısı : 338) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Meihmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mulkadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
AH Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kaibul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
3ya katılmayanlar 

Acık üyelikler 

18-1 
103 
88 
14 

1 
: 77 

-s 

[Kabul edenler] 
BURDUR | Fevzi Hakkı Esatoğlıı 

Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğa'n 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Ekrem Kabay 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yai'çuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

| ELÂZIĞ 
I Celâl Er tuğ 
f ERZİNCAN 
t Niyazi Unsal 
| ERZURUM 
| Sakıp Hatunoğlu 
t Hilmi Nalbantoğlu 
j GAZİANTEP 
\ Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
p 

| Lııtfı Bilgen 
I İSTANBUL 
( Solmaz Belül 
I Rahmi Erdemi 

KIRŞEHİR 
Haliil Özmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Ham d i Özer 

MANİSA 
\ Doğan Barutçuoğlu 
\ A. Orhan Süersan 

I 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
SaiıU M e bine t oğlu 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

ORDU 
.Selâhattin Acar 
Bclkiır Sıtikı Bay'kal 
Şevket Koksal 

[Reddedenler] 

BİLECİK \ 
Mehmet. Orhan Tuğrul j İ. 

BURSA 
Sabri Oağlavangil 

.SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

-SAMSUN 
Fevzi Geveei 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzımı İneıbeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayn! Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Ve'li Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
Melamet Ali Pestile i 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cühat Alpan 
Özıer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Faruk Günler 
Tayfur Sökmon 
Bahriye Üç ok 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
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DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Kara'küeük 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
O r al K a r a o om an o ğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Cevdet Sun ay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (İ.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk.V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Kasım Küfre vî 

AMASYA 
Macit Zeı-eıı 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Comalettin Iııkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kânıran İnan 

BOLU 
Turgut Yasaı Gülez 

[Çekin-seı ] 
BOLU 

Alâeddin Y Lİmaztürk 

[Oya katılmayanlar] 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket Özçetin 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergendi 
ELAZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
ERZURUM 

Lütfi Doğan 
ESKİŞEHİR 

Hasan Ergeeen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
.Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

ÎSTANBUL 
M. Tcikiıı Arıburun 
(Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mikııiıı Kırlı 
Orhan Kor 

[Açık üy 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 

. . .>—-»>-© 

— 14 

Necip Mirkelânıoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım (İ.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusı-et Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lııtfi T ok oğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Yanşlı 

MALATYA 
Nurettm Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MUĞLA 
Haldun Mcntcşeoğkı 

MUŞ 
İsımail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avııi Göktürk 

dikler] 

Tunceli 1 
__ 

Yekûn 4 

<•—.«... 

6 ~ 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil Bşk. V.) 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

YAN 
Ferid Mekaı 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(t. Â) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattiıı Babüroğlu 
Fethi Çclikbaş 
Kayıi Dene-
Nihat Erim 
Vaıhap Güvenç (1.) 
Mehmet İzmeıı 
Sabahattin Özbek (1.) 
Na'ııı Talû 

' Halil Time 



C. Senatosu B : 57 7 . 5 . 1974 O : 4 

Ege Üniversitesi 1974 yılı Büfece Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(S. Sayısı : 336) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanııllah Çelebi1 

Vehbi Ersü 
Suphi GKirsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kule r 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlefctin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslaııoğlu 
Raif Eriş 

AFYON KARAHISAR 
Ahmet Kara yiğit 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekınserler : 
Oya katılmayanlar : 

Acık üyelikler : 
[Kabul edenler] 

Nejat Sarlıcalı 
BURDUR 

Ekrem Kabay 
BURSA 

Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalıçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Ci'lâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

184 
102 
92 

9 
1 

78 
4 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

KASTAMONU 
Mehmet Çaimlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
SaiÜ Mehmetoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağunı 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Beikir Sıtkı Bakkal 
Şevfket Koksal 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

Serafettin Pak er 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 

RİZE 
Talât Doğan 

vSAKARYA 
Osman Salihoğlıı 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Nâzıim İnel)eyii 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kang:al 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli U/yar 

ZONGULDAK 
Mefhmet Ali Pestile i 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cüihat Alp an 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Faruk Gürler -
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üço'k 

Şeref Kayalar 

— 147 — 



ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 

C. S e ^ o s u B : 57 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

[Çekin ser] 

7 . 5 . 1974 O : 4 

MANİSA ! MUĞLA 

O rai Karaosımanoğlu I İlyas Karaöz 

TABİÎ ÜYELER 1 
Mucip Ataklı 
Cevdet Simav 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (İ.) ı 

Mehmet ünaldı (Bşk. V.) İ 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı- i 
oğlu 
Kemal Şen ocak 

AĞRI 1 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Turgut Cöbe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Comalettiıı İnkaya 

BİLECİK* 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmraıı İnan 

BOLU 
Turgut Yasar Gülcz 

BOLU 
Alâıceldin Yılmaztürk 

[Oya katılmayanlar] 

ÇANKIRI i 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağ'lı 

ERZURUM | 
Lütıi Doğan [ 

ESKİŞEHİR ! 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA. 
.Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
; M. Erdoğan Adalı 

M. Telkin Arıburun 
! (Başkan) 
| Fikret Gündoğan 
| Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
| Nazif Çağatay 

Orhan Kor 
Necip Mirkclâırtoğlrt 
(Bşk. V.) 

|KAHRAMAN MARAŞ 
| Adnan Karaî/.üeük 

[Arık ihj 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 

Hilmi Soydan. 
KARS 

Sırrı At al ay 
Yusuf Ziya Ayrım (İ.) 
Muzaffer Şamilcğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nuyret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi T ok oğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nur ettim* Akyurt 

| MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuna kan 

MUĞLA 
Haldun Mcnteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 

\ Hüseyin Avni Göktürk 
j SAKARYA 
l Mustafa Tığlı 

elikler] 

Tunceli 1 
• — 

Yekûn -i 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öz t ürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 
(Bü'k. V.) 

TRABZON 
Rt >at Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

! (t A) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sel&hattia Babüroğîu 
Fethi Çelikbaş 

1 Hay i D en ar 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç (î.) 

| Mehmet İzmeıı 
; Sabahattin Özbek (İ.) 

Naiîm Talû 
[ Halil Tunç 
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C. S&'&JOSU 57 7 . 5 . 1974 O : 4 
Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(S. Sayısı : 335) 
(Kabul lediilmiştiir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 92 

Kabul edenler : 82 
Reddedenler : 9 

Çekimserler : 1 
Oya katılmayanlar : 88 

Açık üyelikler : 4 

[Kao-'l edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Sclâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muza f fer Yurda kul e r 

ADANA 
Mu(kadder Öztekin 

ANILARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

• ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
AH Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslan oğlu 
Raif Eriş 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

Nejat Saıhcalı 
BURDUR 

Ekrem Kabay 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sclâhattin Cizrelioğkt 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lût'fi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Solmaz Bıelül 
Rahmi Erdemi 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

g KIRŞEHİR 
Ha İM Ö'zmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
j Hanıdi üzer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

NEVŞEHİR 
i I. Şevki Atasağun 

ORDU 
Seiâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şeviket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

[Reddedenler]. 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

KÜTAHYA 

Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

(SAMSUN 
Fevzi Gevcci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzımı İncbeyli 

SİVAS 
Âdil Alt ay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayrl Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali PestiLci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN^ 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
GÜhat Alp an 
Özer Deıbil 
Sait Naci Ergin 
Faruk Gürler 
Tayfur Söikmem 
Bahriye Üço'k 

MANİSA 
Orol Karaosmanoğlu 

MUĞLA 
; İlvas Karaoz 

149 



O. Senatosu B : 57 7 . 5 . 1974 0 : 4 

[Çekinser] 

BOLU 
Alâıeddin Yılmaztürk 

[Oya katılmayanlar] 

TABİİ ÜYELEE 
Mucip Ataklı 
Cevdet Simav 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (î.) 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Ünaldı (Bşk.V.)! 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı | 
AFYON KARAHİSAR j 
M. Kâzım Karaağaelı- I 
oğlu 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Ka,sım Küfrevî 

, AMASYA 
Ma€İt Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş! 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cem alettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Öz çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cidara 

HATAY 
Mustafa Dcliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügi 1 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Tejkin Arıburan 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım (İ.) 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçBgil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alikan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Müh/met Varışlı 

MALATYA 
Nurettin' Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunıakan 

MUĞLA 
Haldun Meftıteşeoğhı 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayban 
Hüsevin Avni Göktürk 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 

Tunceli 

Yekûn 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melon 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
( t Â) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattm Babüroğhı 
Fethi Çelikbaş. 
Hay ti Dener 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç (İ.) 
Mehmiet İzmen 
Sa,bahattin Özbek (1.) 
Naim Talû 
Halil Tunç 

••>>• ^ > a < c — •<•• 
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Hacettepe Üniversitesi 1974 yıf-i Bütçe Kr.nunu tadaınama verilen 
(S. Sayısı : 339) 

oyların sonucu 

(Rabul edıi 1 mistir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem. Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman! 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTvan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüne.ş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kul er 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kap anlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

ANTALYA 
Şeraf ettin Pak er 

Üye i 
Oy ver 

i ayısı : 184 
enler : 10l 

Kaıbul edenler : 92 
Reddedenler : 7 
Çekinserler : 2 

Oya katılmay anlar : 79 
Açık üyelikler : 4 
[Kabul edenlerJ 

Nejat Sarlıcalı 
BURDUR 

Ekrem Kabay 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

t ma d ettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbaııtoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belirt 

[Reddcc 
BURSA | 

İ. Sabri Çağlayangil 

Rahmi Erdemi 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Ata'lay 
Muzaffer Şamiloğlu . 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

KONYA 
Fakilı Özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Saiti Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaıöz 
Haldun Menteşe oğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağunı 

ORDU 
Bekir Sıtikı Bayikal 
Şevfket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

Ünler] 
Şeref Kayalar 1 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 
Mustafa. Tığlı 

SAMSUN 
Fevzi deveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzımı İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Ve*li Uyar 

ZONGULDAK 
MeJhmet Ali Pestile i 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Gühat Alpan 
Özer Denbil 
Sait Naci Ergin 
Faruk Gürler 
Tayfur Sölkmen 
Bahriye Üç ok 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
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KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Ora'l Kar-aosımanoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (1.) I 

Mehmet Ünaldı (Bşk. Y.) • 
ADIYAMAN i 

Mehmet Sırrı Turanlı j 
AFYON KARAHİSAR \ 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yasar Gülez 

[Çekinserler] 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

ORDU 
Seîâhattin Acar 

[Oya katılmayanlar] 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(i. Â) 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeeen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Ozdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Ahmet Yefa Povraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

l Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaiküçük 
Hilmi Soydan 

iiARS 
Yusuf Ziya Ayrım (İ.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıı-et Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkaıı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettio Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

I Ruhi Tunakan 
MUŞ 

I Isimail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİYAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

YAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
( t Â) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Seîâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Hayıi'i Deneır 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç (İ.) 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbek (İ.) 
Nakn Talû 
Halil Tunç 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 

1 
1 
1 

Tunceli 

Yekûn 
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İktisadî ve Ticarî tümler Akademileri 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 

(S. Sayısı : 340) 
(Kabul edümiştlir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi» 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tımçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mujkadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Re.jat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eri^ 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 100 * 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 7 

Oekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 80 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

Nejat Sarlıcalı 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BURDUR 

Ekrem Kabay 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Inıadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Gizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Eı tuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Ci'lâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğhı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

| Solmaz Belül 
| Rahmi Erdemi 
l Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Mehmet Fe yy at 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ha İli Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğltı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Saik) Mehmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağum 

ORDU 
•Selâhattin Acar 

Bdkir Sıtkı Bavikal 
Şevket Koksal' 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzıim İnebeyld 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Er tüık 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Ve'li Uyar 

ZONGULDAK 
Mdhmet Ali Pcstilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
C A SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Özer Denbil 
Sait Naci Ergin 
Faruk Gürü er 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üçok 
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ANTALYA 
Şerafettin Paker 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (I.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Cahit Ortaç 

[Redded 

Şeref Kayalar 1 

ESKİŞEHİR I 

Ömer Ueuzal I 

[Çek 

enler] 

KÜTAHYA 1 

Osman Albayrak I 
Ahmet Özmumeu 1 

inser] 
BOLU 

Alâecldin Yi Imaztürk 

[Oya katılmayanlar] 
ÇANKIRI 1 

Gürhan Titrek j 
ÇORUM 

M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ. Â.) 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Ilazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Tejkin Anburun 
(Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

[Açık ü\ 
Ankara 1 
istanbul 1 
Konya 1 

*—«•>•• 
— 1 

Necip Mirkelâmoğlu I 
(Bşk. V.) 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan | 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım (İ.) 1 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca I 
Ahmet Nusret Tuna ( 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil l 
Sami Turan I 

KIRKLARELİ 
Ali Alikan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen j 
Lûtfi Tokoğlu 1 

KONYA 
Fevzi Halıcı I 
Mehmet Varışlı I 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 1 

MANİSA 
| A. Orhan Süersan | 

Ruhi Tunakan [ 
MUĞLA 

Haldun Mettıteşeoğkı 
MUŞ 

İsmail İlhan 
NİĞDE 

Kudret Bayha.n 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
1 Talât Doğan | 

/elikler] 
1 Tunceli 1 
1 •—• 

1 Yekûn 4 
•lîttMjıül 1 

54 — 

MANİSA 

Oral Kîiraosmıanoğlu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(1 Â) 

CUMHURBAŞKANIN^ 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattm Babüroğîu 
Fethi Çclikbas 
Hayri Dencır 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç (I.) 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbek (İ.) 
Naim Talû 
Halil Tunç 
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Çuikurova tJniversîtesi 1974 yılı Bütçe Kammti tasansma verilen 
(S. Sayısı : 341) 

oylaröi soaıucu 

(Kabul edlilmiştîr.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çeleibi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunckanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mujkadder Öztekiıı 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
I. Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

184 
98 
85 
12 

1 
82 

4 
[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
îmadettm Elmas 
İsmail Kutluk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizre'lioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas CMâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğhı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet F-eyyat 

[Redde 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 

— İJ 

j Fikret Gündoğan' 
I Ali Oğuz 
I İZMİR 

Beliğ Beler 
j Mustafa Bozoklar 

KAHRAMAN MARAŞ 
| Adnan Karalküçük 

KARS 
S i m Atalay 
Muzaffer Şamiloğlıı 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçliıgiT 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmeıı 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Baratçuoğlaı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait' Mehmet oğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bdkir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

denler] 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
İZMİR 

Orhan Kor 

>5 — 

-

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnefbeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

X?" /~\rr e^i A m 

ı OZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Melhmet Ali Pestilci 
Alımet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oühat Alp&n 
Özer Denbil 
Sait Naci Ergin 
Faruk Gürtîer 
Tayfur Sökmeaı 
Bahriye Üç ok 

KÜTAHYA 

Osman Albayrak 
Ahmet özmumcu 
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MANİSA 
Oral Karaostmanoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (î.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. Y.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Cemal ettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

UŞAK 
Mehmet Fai 

[Çekinser] 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

[Oya katılmayanlar] 

BİTLİS 
Kararan İnan 

©OLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(İ. Â.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım (İ.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi To'koğru 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı. 
Mchımöt Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunıakan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 

Tunceli 1 

Yekûn 4 
••* -^m>9<&~- .«.. 
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v Atayurt 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

•SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Nuretltin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betâl 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Meleru 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(İ. Â) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Hay?i Dener 
Nihat Erim 
Vahap Güvene (İ.) 
Mehmiet İzmen 
Sabahattin Özbek (İ.) 
Naiaı Talû 
Halil Tunç 
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Diyarbakır Ümiversitesi Î974 yılı Bütçe Kamunu tasarısına verilen oyların sonueu 
(S. Sayısı : 342) 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 85 
Reddedenler : 13 
Gekins erler : 1 

Oya katılmayanlar : 81 
Acık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTCan 
Fahri Özclilek 
Mehmet Özgünes 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
MıJ'vadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şe raf et tin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
AH Cehalettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcah 

BURSA 
i. Sabı-i Oağlayangil 

[Kabul edenlerJ 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatıınoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Ci'lâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özcîolay 

İSTANBUL 
M.. Erdoğan Adalı 

[ Solmaz Bielül 
Rahmi Erden 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 

Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçl'ıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğl'u 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 
Sait1 M e hane t oğlu 

MUĞLA 
İ lyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şcvfket Koksal' 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

[Reddedenler] 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzımı İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayrl Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli) Uyar 

ZONGULDAK 
Mdhmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Faruk Günler 
Tayfur Sölkmcn 
Bahriye Üçok 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

157 — 



C. Senatosu B : 57 7 . 5 , 1974 0 : 4 
ESKİŞEHİR. 

Ömer Ucuza! 
İZMİR 

Orhan Kor 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Grürsoytrak 
(t. Â) 
Kadri Kaplan 
Cevdet. Sunay 
Haydar Tunçkaııat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (İ.) 

Mehmet ünaldı (Bşk. V.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasını Küfrtevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslan oğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin İııkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

KÜTAHYA 

Osman Albayrak 
Ahmet özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosananoğlu 

ORDU 
Bekir Sıtkı Bayikal 

[ÇekinserJ 
BOLU 

Alâeddin Y'ıhnaztürk 

[Oya katılmayanlar] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Kânıraıı İnan 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
CORUM 

M. Şevket Özeethı 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
(İ. Â) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Hasan Er geç en 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. T tikin Arıbıırun 
(Başkan) 

[Açık üı 
Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 

— 1 

Ahmet Y"efa Poyraz 
İZMİR 

Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım (İ.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çaaıılıca 
Ahmet Nuaret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğiiı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
NurettJıı Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersaıı 
Ruhi Tumakan 

MUĞLA 
Haldun MeJnteşeoğkı 

MUŞ 
İsınıail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 

elikler j 
' Tunceli 1 

— 
Yekûn 4 

58 — 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

Hüseyin Avni Göktürk 
RİZE 

Talât Doğan 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Bahri Cömert 
SİVAS 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
( t Â) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Hayıri Dener 
Nihat Erim 

| Vahap Güvenç (I.) 
« Mehmet İzmen 

Sabahattin Özbek (I.) 
Naiun Talû 
Halil Tıinç 
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Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanuna ftasaroına verilen oyların, (sonucu 

TABI! ÜYELER 
Yehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu . 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mujkadder Öztekin 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Mahmut Yural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTYİN 
R>ecai Kocaman 

AYDIN 
AH Celâlettin Coşkun 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

(S. Sayısı : 350) 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 65 
Reddedenler : 43 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 72 

Acık üyelikler : 4 

(Kabul edilmiştir.) 

[Kabul 
BALIKESİR 

Hikmet Aslanoğlu 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hil mi Na lb ant o ğl ıı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

edenler] 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Müınıin Kırlı 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Öznıen * 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Ham di Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Sait Mebjmetoğkı 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Raif Eriş 
BİTLİS 

Kararan İnan 
BOLU 

Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalcuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİYAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Munıeuoğlıı 
Cemal Tarlan 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Yeli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhattin Babüroğlu 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Tayfur Sökmem 
Naim Talû 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GİRESUN 
Sabahattin. Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 
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İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay İ 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Orhan Kor 

KAYSERİ 
»Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami: Küçük (1.) 
Fahri Özdilek 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (İ.) 

Mehmet Ünal di 
(B:şk,V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfre'vî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cenıalettin Likaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Meshlmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
f O rai Karaosmanoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Mönteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağım 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

[Oya katılmayanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. Şevket Özge tin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 

[ Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(B5lc. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım (I.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kaîpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİBA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi.Tuna.kan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayılıan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

I Bahriye üço'k 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
fi Ahmet Demir Yüce 

Bekir Sıtkı Bayıkal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 

I Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihnî Betil 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melem 

I ZONGULDAK 
i Tarık Remzi Baltan 

I ( t Â) 
[ CUMHURBAŞKANIN-
[ CA SEÇİLEN ÜYELER 
I Fethi Çelikbaş 

Haypi Dener 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Vahap Güvenç (I.) 
Mehmet İzmen 
Sabahattin özbök (İ.) 
Halil Tunç 

Ankara 
İstanbul 
Konya 

[Açık üyeliklerJ 

Tunceli 

Yekûn 

t>e<t 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanonu tasarısına verilen oyların sonucu 
(S. Sayısı : 351) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuııer 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gür-soytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

BALIKESİR 
Baif Eriş 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 76 
Reddedenler : 18 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 86 

Acık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Etrtuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

[Redctçi 

BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sınırı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 

MARDİN 
Sait Mebmetoğlu 

ORDU 
| Beikiı- Sıtlkı Baytkal 

ienler] 

ÇANAKKALE 

İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

Şevket Koksal / 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fevzi! Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ: 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehlmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
öilhat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Naiım Talû 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karafkücük 

KASTAMONU 

Mehmet Oaımlıca 

— 161 — 
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KONYA 

Fevzi Halıcı 
Mehmet Varisli 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Cevdet Simav 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (İ.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.;1 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeııoeak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Mac it Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Şer affettin Paker 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğru 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağan oğlu 

[Oya katılmayanlar] 

CORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yal'çuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Ciiâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip! Özdolay 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Güııdoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Milimin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

[Açık üy 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım (İ.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliıgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmeti Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süensan 
Ruhi Tunıakan 

MARDİN 
Mehımet Ali Amkan 

MUĞLA 
İl ya s Karaöz 

MUŞ 
İsnııail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattiıı Acar 

elikler] 

Tünedi 1 
— 

Yekûn 4 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyld 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(i. Â) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dentetr 
Özer Darbil 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Vahap Güvenç (İ.) 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbek (1.) 
Tayfur Sökmen 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

t>m<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

57 XCİ BİRLEŞİM 

7 . 5 . 1974 Salı 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER. 

II 
SORULAR VE -GENEL GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

• 1. — 1974 yıilı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt-
ee Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi : 
(1.1/65) ; Cumhuriyet Senatosu : (1/243) (S. Sa
yısı : 332) (Dağıtımı, tarihi : 30 . 4 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




