
TOPLANTI: 14 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

31 nci Birleşim 

10 .2 . 1975 Pazartesi 

> mm ıı —— 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 3 

1. — A. P. ve C. H. P. Grupu Başkanlıkla
rının, bütçeler üzerinde Grup sözcülerinin ko
nuşmalarının 30'ar dakika ile sınırlandırılma
sına dair önergesi. 3 

III. — Görüşülen işler 4,38 

1. — Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/213; C. Senatosu : 
1/280) (S. Sayısı : 409) 4,125:126 

2. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 1/281) (S. 
Sayısı : 410) 4,127:128 

3. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 
1/282) (S. Sayısı : 411) 4,129:130 

Sayfa 
4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 
1/283) (S. Sayısı : 412) 4,131:132 

5. — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 
1/284) (S. Sayısı : 413) 4,133:134 

6. — İktisadî ve Ticari İlimler Akademileri 
1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/220; C. 
Senatosu : 1/285) (S. Sayısı : 414) 4,135:136 

7. — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 1/286) (S. 
Sayısı : 415) 4,137:138 

8. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yıh Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/215; C. Senatosu : 
1/287) (S. Sayısı : 416) 4,139:141 

9. — 1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec-

Sayfa 
3 



C. Senatosu B : 31 10 . 2 . 1975 O : 1 

Sayfa 
lisi : 1/210; Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. 
Sayısı : 406) 4 

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 4:28 
B) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 28:38,50, 

63 
C) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

BÜTÇESİ 64:101 
D) TURİZM VE TANITMA BAKAN

LIĞI BÜTÇESİ 102:124 
a) Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Büt

çesi 102:124 
10. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/228; (C. Senato
su : 1/295) (S. Sayısı: 424) 28:38.50:64,164:165 

11. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/241; C. Senatosu : 2/80) 
(S. Sayısı : 428) 38,39,142:143 

12. — 1974 yslı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/243; C. Senatosu : 1/314) (S. 
Sayısı : 429) 38,39:42,144:145 

13. — İstanbul Üniversitesi Î974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde değiişklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/250; C. Senatosu : 1/321) (S. Sayısı : 430) 38,42, 

146:147 
14. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/251; 
C. Senatosu: 1/322) (S. Sayısı: 431) 38,42:43,148:149 

15. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

Sayfa 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/252; 
C. Senatosu: 1/323) (S. Sayısı: 432) 38,43:44,150:151 

16. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/247; C. Se
natosu : 1/318) (S. Sayısı: 433) 38,44:45,152:153 

3 7. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/248; C. 
Senatosu: 1/329) (S. Sayısı: 434) 38,45:46,154:155 

18. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/249; C. Se
natosu: 1/320) (S. Sayısı: 435) 38.46:47,156:157 

19. — 1974 yıl; Bütçe Kanununun 49 ncu 
maddesi ile bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : î /245; C. 
Senatosu : J/316) (S. Sayısı : 426) 38:39.47:48,158:159 

20. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/246; C. Senatosu : 1/317) (S. Sayısı : 437) 39,48: 

49,160:161 
21. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

anun tasansı Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/244; C. Senatosu : 
1/315) (S. Sayısı : 438) 39.49:50,362:163 

22. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/229; C. 
Senatosu: 1/295) (S. Sayısı: 425) 64:102.166:167 



C. Senatosu B : 31 10 . 2 . 1975 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda : 
1975 Malî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Bayındırlık, 
Sağlı ve Sosyal Yardım, 
Millî Eğitim bakanlıkları bütçeleri kabul olundu. 
Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığının, Komis

yonlarının bugünkü çalışmalarına katılan üyelere dair 
tezkeresi. Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1975 

yılı Bütçe kanunu tasarılarının bölüm ve maddeleri 
onaylandı, tümleri açık oya sunuldu, oyların ayrımı 
sonucuna göre kabul olundukları bildirildi. 

Ankara, 
Ege, 
İstanbul, 
istanbul Teknik, 

Hacettepe, 
Çukurova, 
Diyarbakır Üniversiteleri ve 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1975 yılı 
Bütçe kanunu tasarılarının bölüm ve maddeleri kabul 
olundu, tümlerinin gelecek birleşim açık oya sunula
cağı bildirildi. 

10 . 2 . 1975 Pazartesi günü saat 09,30'da topla
nılmak üzere Birleşime 10 . 2 . 1975 saat 05,30'da 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Z. Betil 

Kâtip 
Bingöl 

A. H. Yurtsever 

Kâtip 
Burdur 

Ekrem Kabay 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,40 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

Ii. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — A. P. ve C. H. P. Grupu Başkanlıklarının, 
bütçeler üzerinde grup sözcülerinin konuşmalarının 
30'ar dakika ile sınırlandırılmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

1975 malî yılı Bütçesi görüşmelerinde Bakanlık 
ve daire bütçeleri üzerinde gruplar adına yapılacak 

görüşme müddetinin 45 dakikadan 30 dakikaya indi
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grup Başkanvekili A. P. Grup Başkanvekili 
Salih Tanyeri Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Oylarınıza arz edryorum. 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul 

— 3 
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ÎIL — GÖRÜŞ 

1. — Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/213; C. Senatosu : 1/280) (S. Sayısı : 
409) (Dağıtma tarihi: 3 . 2 . 1975) (1) 

2. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 1/281) (S. Sayısı : 
410) (2) 

3. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 1/282) (S. Sayısı : 
411) (3) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı Büîre 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 1/283) (S. Sayı
sı : 412) (4) 

5. — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 1/284) (S. Sayı
sı : 413) (5) 

6. — İktisadi ve Ticarî İlimler Akademileri 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 
1/285) (S. Sayısı : 414) (6) 

. 7. — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 11286) (S. Sayı
sı : 415) (7) 

(1) 409 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 410 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 411 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

(4) 412 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

(5) 413 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

(6) 414 S. Sayılı basmayzı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

(7) 415 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

8. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
namı tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/215; C. Senatosu : 1/287) (S. Sayı
sı : 416) (T) 

BAŞKAN — Üniversiteler bütçelerine ait açık oy
lamalar küreler dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

9. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406) (2) 

A) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Kültür Bakanlığı 1975 malî yıl; Büt
çesinin. müzakerelerine başlıyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma Saym Re
şat Oğuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (An
talya) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
saygıya değer üyeleri; 

Sizleri saygı ile selâmlarım. 

1975 malî yılının Kültür Bakanlığı Bütçesi ve Ba
kanlık çalışmaları üzerinde C. H. P. adına görüşleri
mizi sunmak üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. 

Bakankğm kuruluşunun kısaca tarihçesine değin
mek isterim. 

Uiu:a! kültürümüzü araştırmak, değerlendirmek 
ve yaşatmak göreli, 2287 sayıl; Maarif Vekâleti Mer
kez Teşkilâtı ve Vazifeleri adlı Kanun ile Milîî Eği
tim Bakanlığına bırakılmış, bu Kanunu değiştiren 
4İ13 ve 4?2^ saym Kanomun verdiği yetkilerle kültür 
hizmetleri Mini Eğitim Bakanlığının bünyesinde yü
rütülürken, aynı Bakanlığa bağlı Kültür Müsteşarlığı 
1955 yılında kurulmuştur. 

13 Temmuz i971 gün ve 4/533 sayılı Cumhurbaş
kanlığı tezkeresiyle Kültür Bakanlığı kurulmuş, kül
tür işlerinin yürütülmesi Millî Eğitim Bakanlığından 
alınarak bu Bakanlığa devredilmiş, on bir aylık bir 
çahşmadan sonra, 7 Haziran 1972 tarihinde de Res-

(1) 416 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birlerim tutanağına eklidir. 

(2) 406 S. Saydı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 net Bir/eşim tutanağına eklidir. 
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mî Gazetede yayımlanan bir karar ile de Kültür 
Müsteşarlığı olarak Başbakanlığa bağlanmıştır. 

Sayın Sadi Irmak Hükümetiyle Kültür Bakan
lığı yeniden kurulmuş 17 Kasım 1974 tarihinden ge
çerli olmak üzere Kültür Müsteşarhğî, adı geçen 
Kültür Bakanlığına devrolunmuştur. 

Kültür Bakanlığı tamlaması, Maarif veya Eği
tim Bakanlığı yerine ilk defa 1930 yılında kullanıl
mıştır. 

Sayın üyeler, «Kültür» sözcüğünün ilk defa 
Voltaire (1694 - 1778) «İnsan zekâsının oluşumu, ge
lişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi, anlamında kul
lanmıştır. 

Amerikalı iki antropolog 1952'de, kültür kavramı
nın 164 farklı tanımını derlemişler ve bunun üzerin
de tartışmışlardır. 

Batı kaynaklan, kültürü, medeniyetin bir çeşit 
antitezi olarak mütalâa ederler ve yalm anlamda 
da kültürü «Yaşayış, düşünüş tarzımızda, günlük mü
nasebetlerimizde, sanatta, edebiyatta, dinde, sevinç 
ve eğlencelerimizde, tabiatımızın kendisini ifade et
mesidir» şeklinde tanımlar. 

Memleketimizde medeniyetle kültürü sistemli bir 
şekilde ilk tarif eden şüphesiz büyük mütefekkirimiz 
Ziya Gökalp - merhumdur - : 

«Bir medeniyet müteaddit milletlerin müşterek 
malıdır... Bu sebeple her medeniyet, mutlaka, bey
nelmileldir. Fakat bir medeniyetin, her millette al
dığı hususî şekilleri vardır ki, bunlara (Hars - Kül
tür) adı verilir.» 

Rahmetli Ziya Gökalp, liars ile medeniyet ara
cındaki farkları da şöyle açıklar : «Evvelâ (Hars -
Kültür) millî olduğu halde, (Medeniyet) beynelmi
leldir. 

Hars, yalnız bir milletin dinî, ahlâkî, hukukî, ma-
kalevî, bediî, lisanî, iktisadî, fennî, hayatlarının ahenk-
tar bir mecmuasıdır. 

Medeniyetse, aynı (mamureye) dahil bir çok mil
letlerin içtimaî hayatlarının müşterek bir mecmuası
dır.» der. 

Ziya Gökalp başka bir eserinde de : «Memleke
timizde hars denilen şey yalnız halkta mevcuttur. 
Güzideler, henüz harstan nasiplerini almamışlardır. 

Halktan harsî bir terbiye almak için halka doğ
ru gitmek, halka medeniyet götürmek için halka 
doğru gitmek... 

Güzideler, harsı yalnız halkta bulabilirler. Başka 
bir yerde bulamazlar, demek ki halka doğru git
mek, harsa doğru gitmek mahiyetindedir. «Halka 
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doğru gitmenin ikinci vazifesi de halka medeniyet 
götürmektir, Garp medeniyeti..» 

Gökalp'a göre Osmanlı Devletinin sükût etme
sine sebep, «Devleti idare eden kimselerin halktan 
ve halk kültüründen uzaklaşmalarıdır. Yabancıları 
taklit, onları kendi milletlerine yabancı kılmıştır. Ye
niden dirilmenin, hür ve müstakil millet olmanın 
şartı, (Halka doğru gitmek) tir. Bir taraftan halkın 
içine girmek, halkla beraber yaşamak, halkın kullan
dığı kelimelere, cümlelere dikkat etmek, söylediği 
atasözlerini, gelenekte yaşayan hikmetleri işitmek.» 
der. 

Bir ulusu kalkındırmanın, güçlü ve millî kalabil
menin şartlarının başında, halkla bütünleşmenin bi
lincine varmak ve bunu uygulayabilmek, cesaretle 
bu gerçeği dile getirmek gelir. Halk, sözünü içtenlik
le söyleyenlere halkı yüceltmeyi, onu insan gibi ya
şamanın koşullarına kavuşturmak isteyenlere, dil 
uzatanları halktan kopmuş, halka ters düşmüş kişi
ler olarak görmek gerekir. 

Atatürk buyurmuştur ki : «Türkiye Cumhuriye
tinin temeli kültürdür.» 

Atatürk, sanatı ulusumuzun kalkınmasında, bü
yük hizmeti olacak bir öğe olarak görür ve der ki, 
«Güzel sanatlarda muvaffakiyet, bütün inkilâpların 
muvaffak olduğunun en kati delilidir. Bunda mu
vaffak olamayan milletlere ne yazıktır.» 

1932'de : «Millî kültürün her çığırda açılarak 
yükselmesini Türk Milletinin temel direği olarak 
kabul edeceğiz» demiştir, Atatürk. 

Yine ışıklı bir ülkünün heyecanının pırıl pırıl 
gözü ve gönlü alan şu cümleleri de bir düstur ol
mak gerekir : 

«Türk ulusu ancak, varlığını derin ve sağlam 
kültür sınırları ile çevreledikten sonradır ki, onun 
yüksek kapasitesi ve erdemi, uluslararasında tanı
nır.» 

Onuncu yıl nutkunda da heyecan ve inanç dolu 
sesiyle, bize kültür yolumuzu göstermiştir : «Millî 
kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkaracağız.» 

Şimdi bu açıklamaların ışığı altında Kültür Bakan-
'ığmın bütçesini ve amaçlarını gözden geçireceğiz. 

Kültür Bakanlığı, 1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu ta
sarısında, kuruluş amacı «... milletimizin bütün fert
lerini; 

Atatürk devrimlerine ve Anayasanın başlangıcın
da belirtilmiş bulunan Türk milliyetçiliğine bağlı, ka
derde, tasada, kıvançta ortak, bölünmez bir bütün ha-
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ünde bilinçlendirmek. Millî şuur ve ülküler etrafın
da toplamak, Millî ahlâkî ve insanî kültür değerlerini 
çağdaş tekniklerden de yararlanmak suretiyle araştır
mak ve benimsetmektir.- biçiminde belirtilmiş bulun
maktadır . 

Bu Anayasal ilkelere elbette hiç kimsenin bir diye
ceği olamaz. Bu ilkeler özelliklerinin gereksindirme
sine göre, çeşitli yönlerden, hatta bütün bakanlıkla
rın amaçlarında da vardır. Ancak Kültür Bakanlığının 
amaçları belirtilirken, temelde bu ilkeler bulunmakla 
birlikte, kültür mirasımızın korunması, zenginleştirilip 
geniş kitlelere tanıtılması, benimsetilmesi, kopmalar
dan, basma kalıp aktarmalardan kaybolup yok olma
lardan, yozlaşmalardan korunması, sanat ve fikir ya
ratılarının değerlendirilip, sanatçının tam bir öz
gürlük içinde desteklenmesi, öte yandan dünya uygar
lıklarının; yani insanlığın başlıca önemli sanat yara
tılarından da yararlanılması biçiminde özetleyebilece
ğimiz amaçların niteliklerinin ortaya konulmadığı bil
hassa dikkati çekmektedir. 

Kültür Bakanlığı örgütlerini hizmet alanları yönün
den tanıtmada fayda mülâhaza ederiz: 

Bakan, Müsteşar, Yardımcısı, Teftiş Kurulu Baş
kanlığı, Hukuk Müşavirliği, Plan ve Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü, Millî Kütüphane ve Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Dev
let Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Ba
lesi Genel Müdürlüğü, Tanıtma ve Yayımlar Daire
si Başkanlığı, İç ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 
Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı. 

Kültür Bakanlığının, değil bütün Devletimizin te
melini teşkil eden kuruluş ve kurumlarının Atatürk 
devrimlerine ters düşmelerine hiç birimizin müsamaha 
göstermeyeceğimiz gerçeğine «Hayır» diyecek bir Türk 
tasavvur edemem. 

Bu konuda bazı sapmalar oluyorsa da, Atatürkçü 
görüşte bir bilgisizliğin yanılgısının buna neden teşkil 
ettiğini söylemek isterim. 

Geçmişte müsteşarlık olan bugünkü Kültür Ba
kanlığının, yayınlarında devrimlere aykırı görüşte bu
lunan, hatta bir anlamda gerici düşünceleri yansıtan 
yapıtlara yer verildiği kanısında bulunduğumuzu - üzü
lerek - ifade etmek isterim. 

Görüşümüzde gerçeklerin dili konuşmaktadır. Son 
beş, altı yıl içinde bu kuruluşun yayınlarında Atatürk 
devrimlerine aykırılığı beliren eserlerin baştacı edildiği, 
binlerce bastırılıp dağıtıldığı, sınırlı, zihniyetleri belli 
bir yazarlar çevresine, fazla emek ürünü olmayan 
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birtakım eserler için yüzbinlerce liranın ödendiği sade
ce millî eğitimcilerce değil, bütün aydın çevrelerin
ce de bilinmektedir. 

36 yıl sonra yapılan Yayın Kongresinde değerli, 
faydalı ve evrensel çapta millî karakterde kültürümü
zü yansıtan yapıtların seçicilerinin tespiti kararı alın
dı. Onları böyle bir yanılgının tarihî sürçmesinden 
tenzih etmek isteriz. Kongre faydalı olmuştur; yazar
ları, kendini memleket kültürüne vermiş olanları bir 
çatı altında toplamak ve toplanmak fırsatı bu kongre
de faydalı bir şekilde tecelli etmiştir. 

Kültür Bakanlığı bütçesi konuşulurken, komisyon
da görüşmeleri aralıksız izledim. Türk millî eğitimi
ne hizmet etmiş, şairliği ve hatipliği ile de anılan bir 
senatör arkadaşımızın, sayın Bakan Nermin Neftçi' 
den bir temenni mahiyetinde, «Liselerde, eski eserle
rin okunup anlaşılmasına yardımcı olacağı» iddiasıyle 
eski harflerin konulup öğretilmesi teklifi beni dondur
muş ve sarsmıştır. 

Arkadaşımız pekâlâ bilirler ki, edebiyat fakültele
rinin Türkoloji ve Türk Edebiyatı bölümlerinde, eski 
metinleri sökmek için Arap harflerini öğretmeye yara
yan ders saatleri vardır. Ayrıca, Arap Dili ve Ede
biyatı bölümü de vardır. Keza Şark Dilleri Enstitüsü 
de vardır. Kaldı ki, münbit bir topraktan fışkırırcası-
na haberli, habersiz yüzlerce Kur'an kurslarında da 
Arap harfleri bolca oktutulmaktadır. Sonra imam -
hatip okulu öğrencilerimiz de meslekleri gereği bu 
harfleri bilmektedirler. 

Eski harflerle yazılmış pek çok değerli eserler ye
ni Türkçemize çevrilmekte. Meselâ, rahmetli hocamız 
Fuat Köprülü'nün «İlk Mutasavvıflar» adlı eseri 
Diyanet İşleri Başkanlığınca (Türk alfabesi ile) yayın
lanmıştır. 

Liseleri kendi programları içinde, lütfen rahat bı
rakalım. Atatürk'ün ruhunu ta'zibe hakkımız olmadığı 
gibi, Atatürkçü düşüncenin karşısına, böyle dil sürç-
mesiyle olsun çıkmayalım. Onun zamanında yetişen 
kuşaklar, onun devrimlerine vefalı olmanın asaletinde 
örnek olmasını bilmelidirler. 

Kültür Bakanlığının çalışma programında, «Kül
türel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek, 
millî kültürü yayıcı ve tanıtıcı çalışmalar yapmak, 
plan ve programlar hazırlamak, Türk dilinin özleşme 
ve gelişiminde ilişkide bulunmak, eski eserleri koru
mak, folklor ürünlerini derlemek, sanatı serbestçe 
öğrenme, öğretme, açıklama ve yayma, çalışmaları 
yapmak» gibi vaatler mevcuttur. Geçmiş yıllarda da 
Müsteşarlık olarak bu vaatlerin dile getirildiği herkes
çe bilinmektedir. Ancak, sonuç birkaç damla su. 
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Atatürk'ün, Cumhuriyetimizle birlikle çok iyi nite
liklerle kurmuş bulunduğu sanat ve kültür kurumları
mızın 1950'ye kadar süratli ve olumlu bir gelişme gös
terdiği inkâr edilemez. Ancak, 195ö"den a^agı yukarı 
günümüze kadar geçen çeyrek yüzyıllık dönem iç:ncls 
ise, bu olumlu gelişmenin sürdürüldüğü idd'a ediie-
mez. Bu süre içinde sanat ve kültür alanlarında dev
letin destek ve rehberliği pek az etkinlik göstermiştir. 

1950 sonrasında, başarıya ulasan tek büyük ghi-
şim elan İstanbul Kültür Sarayının yapısı ise, 30 yılda 
kurulabildikten çok kısa süre içinde genel yönetim 
kurumları dolayısıyle, iki kere yangın geçirmiş, ikici
sinde birkaç saat içinde - brrçok tarihî eserlerle bir
likte - yanıp kül olmuştur. 

Bakanlıklararası koordinasyonun bulunmadığı, 
bütçe tasarısının görevler bölümünde bile bundan söz 
edilmemesiyle belirlenmektedir. Özelikle, kültür 
hizmetlerinin bakanlıklararası bir koordinasyona ih
tiyaç vardır. Şurada üzüntüyle kaydetmek isteriz ki, 
Bakanlığın kendi teşkilâtı içinde bile bir koordinas
yonunun varlığı münakaşa götürür niteliktedir. Şöy
le ki, Ankara'da Devlet Tiyatrosu ile Opera ve Ba
lesi «Büyük Tiyatro» denilen binada, haftanın günle
rini münavebe ile alarak çalışırlar. Yeterli bir or
kestra ve balenin, hele tiyatronun buna her zaman 
ihtiyacı bulunmadığından Tiyatro Genel Müdürlüğü 
müzisyen ve balecilerin bir çoğunu, Operadan çek
miş almış ve kurumu sürekli bir boş oturma düzeni
ne sokmuştur. Bu nedenle bakımsız Opera Orkestra
sında çalışacak bir viyolenselci bulunmazken, yüz 
binler harcanarak yetiştirilmiş, Avrupa'ya gönderil
miş, ihtisas yaptırılmış viyolenselciler tiyatro kad
rosunda boş oturmaktadırlar. Tespiti her zaman şüp
hesiz mümkündür. 

Son yıllarda; yukarıda değinmiştik, iki kere İs
tanbul Kültür Sarayında, bir kere de Ankara Büyük 
Tiyatrosunda yangın çıkmıştır. Bu iki binada da ti
yatro ve opera bir arada çalışmakta ve bunlara 
milyonlar akıtılmaktadır. Yangınların, ortak yapı
larda çıkmasında, olayı nedeni ne olursa olsun, ba
şına buyruk bu iki kardeş kurumun âdeta düşman 
kardeşler olarak çalıştıkları ister istemez hatıra gel
mektedir. Niçin tek kullanılan yapılarda değil de, 
en büyük imkân ve kadrolarla çalışılan müşterek 
yapılarda yangın çıkıyor? Bunun nedeni, iki kuru
luşun, birbiriyle en küçük bir işbirliği yapmaması 
ve genel hizmetlerin angarya sayılmasındandır. 1974 
Malî yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne I 
39, Opera ve Bale Genel Müdürlüğüne 56 milyon 1 

lira ödenek verilmiş, bu yılın 1975 malî yılının büt
çesine Devlet Tiyatrosu için 78 milyon, Opera ve 
Bale için de 88 milyon lira ödenek konulmuştur. 

Bu malî yılda 88 milyon lira ödenek istenen Dev
let Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün çalışmaları
nın sadece Ankara ve İstanbul'a - pek az sayıdaki 
temsillerle - münhasır kaldığı, dinamik bir gayret 
gösteremediği, aydınlarımızdan dahi kopmuş bulun
duğu bilinmektedir. Seyircilerinin bazen 20 - 30 kişi 
içinde kaldığını da dikkatlerinize sunmak isterim. 

Devlet Tiyatrolarına gelince; geçen malî yılda 39 
milyon lira ödenek alan bu kuruluşa bu malî yılda 56 
milyon 81 bin lira ödenek istenmiş bulunulmaktadır. 

Bu kuruluşun, Ankara'da 4, İstanbul, Bursa ve 
İzmir'de 3 olmak üzere, çoğu küçük, 7 sahnesi var
dır. Daha önce açılmış bulunan Kayseri, Adana, Es
kişehir sahneleri bölge tiyatroları yönünden olumlu 
bir girişim iken kapatılmış, bölge tiyatrolarının açıl
ması ise, ara sıra gerektikçe sözü edilen bir vaat 
konusu olmaktan ileri gidememiştir. 

Cumhuriyetin 50 nci yılını geride bırakmış Ata
türk Türkiye'sinde hâlâ tiyatronun halkı eğitici, ol-
gunlaştırıcı ve halka hamle gücü katıcı oluşunun kav-
ranmayışının sorumlusunu aramak lâzım. İkinci 
Dünya Savaşında yenik düşmüş ulusların tiyatroları
nın, perdelerinin halka açık bulundurulmasının an
lamım kavramaktan uzak bir ulus muyuz? Sahnele
rimize avuç dolusu para harcıyoruz. Sanatkârlarımı
za, onları müreffeh yaşatacak imkânlar yaratıyoruz. 
Netice, Ankara ve İstanbul arasında seyahat doygun
luğunun tadını çıkarmakla meşgulüz, ilk gençliğimde 
Anadolu'da gördüğüm kasaba kasaba dolaşan tuluat 
tiyatrolarına bu ulus hâlâ özlem mi duyacaktır? Ana
dolu'nun dramı bu umursamazlık içinde daha bir 
süre devam edemez. Bölge tiyatroları kurulmadan, 
bu 7 tiyatromuzun Anadolu'ya yayılmaları zorunlu 
kılınmalıdır. Üstelik gişeleri de çalışan tiyatro ve 
operamızın halk hizmetine kendini vermesinin zama
nı geldi ve geçiyor. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Emredersiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz, bugün Cumhuriyet 
Senatosu saat 6'da dağıldı. Programı rötarla yürü
tüyoruz. Binaenaleyh, gruplar bu hali görmüşler 
ve bir önerge ile grup sözcülerinin konuşma süreleri
ni yarım saatle tahdit etmişlerdir. Konuşmanızı bel-

— 7 — 



C. Senatosu B : 31 10 . 2 . 1975 O : 1 

ki 45 dakikaya göre ayarlamışsınız diye hatırlatıyo
rum. 5 dakikalık zamanınız var, lütfen konuşmanı
zı bu süre içerisine sığdırmaya çalışın. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞAT OĞUZ (De
vamla) — Sayın Başkan, bendeniz de saat 6'da git
tim ve emrinize şitap için acele ettim. Bitireceğim, 
her halde sabrınızı ve yüksek müsamahanızı suiisti
mal etmem. Bitiriyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 
Özel tiyatrolarımız olmasa, temsil alanı büsbü

tün keyfîliğin buyruğunda saltanatını sürdürecek gibi 
görünmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Orkestrasının disiplinli devam
lı ve başarılı çalışmalarını ve konserlerini içtenlikle 
kutlamak isterim. Dinleyici çekmesi başarısının en 
büyük delilidir. 

İstanbul ve îzmir Devlet Senfoni orkestralarının 
çağdaş Türk müziğine katkıda bulunacaklarını kuv
vetle ummaktayız. 

Bütçe tasarısında, üstün kabiliyet ve üstün ye
tenek gösteren çocukların yurt dışında yetiştirilmele- • 
ri öngörülmektedir. Önemli bir konu, iyi ve güzel. 

Ancak arz edeceğim şu hususa dikkatlerinizi çek
mek isterim: 

Üstün yetenek göstermiş bulunan iki Türk çocu
ğu için, 1956 yılında 6660 sayılı Yasa çıkarılmış, o 
tarihten sonra Avrupa'ya daha bir hayli çocuk gön
derilmiştir. Anne ve babalarına da ödenek verile
rek gönderilen bu çocuklar için, büyük ölçüde har
cama yapıldığı halde ve birkaç üstün değerli sanatçı 
bulunmakla beraber, yurda dönen bu çocuklardan, 
sanatçı olarak da, öğretici olarak da yeterince yarar
lanamadığı bilinmektedir. Gerçekten de bu sanatçı
lar âtıl bırakılmışlardır. İçlerinden sadece bir kaçı, 
kendi girişimleriyle yılda birkaç konser veriyorlar, o 
kadar. Ankara, İstanbul ve İzmir'de birer konser-
vatuvar vardır. Bünyece gelişmelerine Bakanlığın 
yardımcı olmasını yerinde buluruz. Disiplin yönün
den de desteklenmesi zorunludur. 

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 
başında bulunduğu işin sorumluluğunun bilinci için
de bulunduğu kanısındayız. Teşkilâtta yeni bir dü
zenleme ile bilimsel ve modern bir anlayış içinde ça
lışmaların sürdürülmesi daha uygun olacaktır. 

Ancak fakültelerin arkeoloji bölümlerinden me
zun olan gençlerin işsizlik içinde kıvrandıkları öğre
nilmiştir. Arkeoloji bölümü mezunlarının kadroya 
alınmaları suretiyle gençlerimizin değerlendirilmesini 
zorunlu buluruz. Yıllardan beri yeraltı ve yerüstü 

servetlerimizin tahripten ve kaçırılmaktan kurtarıl
ması için çok büyük bir hassasiyet ve ilgi gösterilme
lidir. 4 yıl önce kaçırılan sanat eserlerinin geri veril
mesi için dost devletler nezdinde o zamanın Millî 
Eğitim Bakanı Sayın Orhan Oğuz tarafından bir gi
rişimde bulunulmuştu. Cevap geldi mi, çalınan üs
tün değerdeki eski eserler geri gönderildi mi? Öğren
mek isteriz. 

Yurdumuzda izinle kazıda bulunan heyetleri göz
lemek ve izlemek için memur edilen bekçilerin gözü 
açık ve millî servetlere ihanet etmiyecek cinsten ol
masını, hattâ bir kişi yerine iki kişinin bu kabil 
kazılarda görevlendirilmelerini zorunlu buluruz. 

Depolardaki tarihî eserlerin zaman zaman sergi
lenmesi icabeder. Ayrıca Topkapı Müzesinde, tu
ristik bir lokantanın - müfettiş raporuna rağmen -
hâlâ faaliyette bulunmasını hayretle karşılarız. Ne 
kadar tedbir alınırsa alınsın, müzenin hangi bölü
münde bulunursa bulunsun, bu lokanta korkunç bir 
tehlikenin her an patlayacak bir bombası gibidir. 
Ne Tarihî Eserleri Koruma Derneği, ne Müzeler Ge
nel Müdürlüğü ve ne de Topkapı Müzesinin sorumlu 
Müdürü böyle - değerleri madde ile ölçülemeyecek 
paha biçilmez - millî servetlerimizi tehlikenin kâbu
sunda bırakamazlar. Bu konuyu bilhassa Sayın Ba
kanın yüksek dikkatlerine önemle arz etmek isteriz. 

Müzelerin, özellikle Topkapı Sarayı Müzesi
nin kapı ve bilet işlerinde büyük çıkar oyunları dön
düğü yolunda söylentiler bulunduğunu, yine müze
leri koruma derneklerinin sağladıkları gelirlerin de 
murakabesiz bırakıldığını bilgilerinize sunmak iste
riz. Bu durumların mutlaka açıklığa kavuşturulması 
ve güvence altına alınması - görüş olarak - zorunlu
dur. 

Kütüphaneler ve Millî Kütüphane Genel Müdür
lüklerinin başında bulunan arkadaşlarımızı tanıdığımız 
için, çalışmalarında çağımızın gereklerine göre ham
le yapacaklarına ve genişletilmesi hususlarına önem 
vereceklerine kaniiz. 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet 
Milî Eğitiminin en eski kuruluşlarından biridir. Geç
mişine lâyık bir çalışmanın hızı ve planı içine girerek 
çalışmalarını sürdüreceği inancındayız. Genel Mü
dürlüğe bağlı Konservatuvar ve galerilerin devamlı 
bir ilgiye ve yardıma olan ihtiyaçlarım tekrar dile 
getirmek isteriz. 

Halk geleneğimiz, özellikle müzik ve halk oyun
ları yönünden hiçbir millete nasip olmayacak ölçü
de zengindir. 1936 yılında kurulan Devlet Konser-
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insan ve toplum yaşamının manevî alanda da zen
ginleşmesine ve yücelmesine katkıda bulunmak üzere, 
sanat ve kültür çalışmaları toplumun bütün kesimleri
ne yayılmalıdır. 

Bu çalışmalarda Devlet katkısı ve önderliği, her 
hangi bir siyasal müdacaleye ve baskıya yer bırak
mayacak biçimde sağlanmalıdır. 

Halk musikisi, kaynaklarından yararlanarak, ge
niş topluluklara ve gençliğe seslenebilen ve ülkemiz
de çok sesli musiki zevkinin, kendi geleneksel mu
siki kültürümüzle bütünleşerek gelişmesine küçüm
senmeyecek katkıda bulunan modern hafif sanat mû
sikisi topluluklarını ve şarkıcılarını gece kulüpleri
ne muhtaç durumdan kurtarmak ve daha yüksek 
düzeyde sanat yapabilme olanağına kavuşturmak 
üzere, Günel Sanatlar Kurumu, bu musiki dalına da 
gerekli ilgiyi göstermelidir. 

Devlet personel rejiminde, sanatçılığın özellikle
rine uygun düzeltmeler yapılmalı, sosyal güvenlik
ten yoksun sanatçılar, sosyal güvenliğe kavuşturul
malı, yazarların ve sanatçıların telif hakları daha 
sağlam kurallara bağlanarak korunmalıdır. 

Ayrıca, kütüphanelerin bütün yurda yayılması 
ve gece geç saatlere kadar açık bulundurularak, öğ
rencilerin, kütüphanelerde ayrılacak yerlerde ders 
çalışmak üzere yararlanabilmeleri de sağlanmalıdır. 

10 . 2 . 197S O : I 

Koalisyon iktidarımızda Kültür Bakanlığı kurula
yışımızın tek nedeni, Devletin, güzel sanatlar ve kül
türle ilgili çalışmalarını her türlü siyasal etkiden uzak 
bir özerk kurumla yürütmesini isteyişimizdir. 

Kültür Bakanlığını, bu amacımızla çeliştiği için 
sakıncalı buluyoruz. 

Teşkilât Kanunu çıkmamış ve güvenoyu alma
mış, ömrünün daha ne kadar süreceği belli olmayan 
Irmak Hükümetinin Kültür Bakanlığı, hizmetlerini 
- Meclisçe onaylanmamış - programları doğrultusun
da yürütmesini anlamak pek kolay olmasa gerek. 
Ama, gerçek budur yürütüyor. Bu durum böyle de
vam edecektir; ta ki Hükümet kuruluncaya kadar. 

Güvenoyu almış bir Hükümetin sorumluluğuna 
girecek kültür çalışmaları, geleceğin büyük sorunu 
olarak önemini muhafaza edecektir. 

Kültür Bakanlığının Bütçesi uğurlu olsun. Mem
leket hizmetinde daha ileri adımların atılmasına ya
rayacak çalışmaların sevindirici olacağına şüphe taşı
mamak gerekir. 

Beni dinlemek lütfunda bulunan Sayın Başkan 
ve Yüce Cumhuriyet Senatosunun değerli üyelerine 
teşekkürler eder, saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın Ka
raman. Buyurun efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan; 

Dört yıl önce, başarılı olmayan bir denemeden 
sonra, Kültür Bakanlığı, ikinci kez Sayın Irmak Hü
kümeti sırasında kurulmuş ve bugün Türk toplumu
nun kültür ve sanat soranları bu Bakanlığın bünye
sinde organize edilmek cihetine gidilmektedir. 

Kültür işlerinin bir Bakanlık bünyesinde ilk kez 
toplanması ve bunun Bakanlık "bütçesi olarak ilk kez 
müzakere edilmesi nedeniyle, Grupumuzun görüşle
rini güncel ayrıntılara girmeden, biraz da teorik dü
zende arz etmek istiyorum. Meselenin bütün sorun
larını genişüğiyle ortaya koymak ve fakat güncel 
ayrıntılara girmemek kaydıyle değinmek; bu neden
le de önce kültür ve düşünce yaşamımızın içinde bu
lunduğu ortamı özetlemek istiyorum. 

Ülkemizde kültür ve sanat konuları önemsenme-
mektedir, büyük ölçüde başıboşluğa terk edilmiş 
bulunmaktadır. Devletin bir kültür politikası yoktur. 
Bu nedenle, kültür ve sanat dallarındaki yatırımlar 
plansız ve amaçsızdır. Siyasal partilerimiz ve Dev
let örgütümüz yurt ve dünya gerçekleriyle tutarlı bir 
kültür felsefesinden yoksundur. Halkımızın yarattı-

vatuvarının en değerli bestecileri Anadolu'yu taradı
lar, derleme yaptılar, bu derlemeler Konservatuva-
rın arşivindedir. Bu millî malzemenin arşivlerde çü-
rüyüp kalmasından duyduğumuz üzüntüyü bilhassa 
belirtmek isteriz, Millî Folklor Araştırma Enstitü
sünün, biran önce kurulmasının zorunluğunu, ken
dilerine bolca verilen ödeneklerle, millî kültür ser
vetlerimizin meydana çıkarılıp halkımızın hizmetine 
sunmalarını, bir defa daha ifade etmek isteriz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, sanat ve kültür ko
nuları üzerindeki görüşlerini, şu şekilde özetlemek is
terim: 

«Ekonomik ve sosyal gelişmenin amacı, yalnız 
toplumun ve insanların maddî varlığını ve refahını ge
liştirmek değildir. 

Ekonomik ve sosyal gelişmenin başta gelen amacı, 
insan yaşamını manevi bakımdan zenginleştirmek ve 
yüceltmektir. Manevi yaşamları yoksul bırakılan 
insanların kişilikleri, yapıcı ve yaratıcı güçleri yete
rince gelişemiyeceği gibi, öyle insanlardan kurulu 
bir toplumda insan ilişkileri de sağlıklı olamaz. 

Manevî yönden yoksul bir toplum, maddî ba
kımdan ne kadar varlıklı olursa olsun, mutlu olamaz. 



C. Senatosu B : 31 10 . 2 . 1975 O : 1 

ğı ve binlerce yıl içinden süzüp getirdiği kültür ürün
leri çağ gerisi koşullar içinde yok olmaya, unutul
maya, yozlaşmaya terk edilmiş durumdadır. Kültür 
mirasımız korunamamakta ve değerlendirilememekte-
dir. Halkımızın büyük çoğunluğu çağ gerisi bir kül
tür yapısındadır. Buna karşılık okumuşlarımız, ege
men yabancı kültürler ve yoz kültürlerin etkisiyle 
kültürümüze, tarihimize ve hatta halkımıza yabancı
laşmıştır. Güçlük içerisinde yaratılmaya çalışılan 
çağdaş Türk kültür ve sanatının, toplumun büyük 
çoğunluğu ile bağlantısı kurulamamıştır. Kültürel 
yapı tam anlamı ile homojenliğe kavuşamamış, ulu
sal bilinçlenme sağlanamamıştır. Ekonomik ve top
lumsal değişme, gelişme isteğine paralel olarak, kül
türel değişme isteği ve çabaları henüz sağlıklı yöne 
sokulamamıştır. 

Kültür alanının ekonomik, toplumsal kalkın
manın ayrılmaz parçası olduğu ve kalkınmanın asıl 
insana ilişkin yönü oları bilinçli yaratıcılık, kişilik; 
bir başka deyişle bireysel ve toplumsal varolmayı sağ
layacak bir sorun olduğu değerlendirilememiştir. 

Arkadaşlar, bugün üzerinde yaşadığımız toprak
lar, Misak-ı Millî sınırları ile çizilmiş olan Anadolu 
ve Anadolu üzerinde yaşayan Türk halkı, tarihsel 
köken itibariyle iki temele dayanmaktadır: Bir tane
si, Orta Asya'dan, 1071'lerden 2 0 - 3 0 sene evvel 
başlayan büyük göçlerle Anadolu'nun giderek Türk
leşmesi ve Orta Asya kökenli bir kültür ve sanat 
mirası, diğeri daha önce 4 000 yıldan beri devam 
eden, Anadolu'nun Otopton halkından gelen, Ana
dolu kültürüdür. Bu Anadolu kültürü ve uygarlı
ğını çeşitli dallardan bugüne kadar getirmiş olursak; 
Hitit uygarlığı, Urartu, Firigya, Lidya uygarlığı, 
Girit, Miken ve îyon uygarlığı; Roma ve Bizans'ın 
etkileri vardır. 

Biz bugün, bu topraklarda Türk halkı olarak 
mevcut kültürümüzü eleştirirken bu kültürümüzü bu 
iki kökenden bütünleşmiş olarak görmek durumun
dayız. Aksi halde, yalnız Orta Asya kültürü der
sek, halen mevcut olan Anadolu halkının kültürü 
Orta Asya'daki kültürün tıpa tıp aynı değildir. Yal
nız Anadolu kültürü dersek, o da değildir. Egemen 
kültür, Orta Asya'dan gelmiş ve Anadolu'yu Türkleş
tiren kültürdür. 

1071'lerden itibaren, Selçuklular, Osmanlılar ve 
Cumhuriyet dönemi olarak Anadolu'nun 900 yıllık ta
rihini bu dönemler içerisinde görmek mümkün. Sel
çuklular şu nirengi noktalarıyle kültür oluşumu için
dedirler: Erenler, Gaziler, Akıncı Türkler. 1071'den 

de 30 - 40 yıl önce başlayan, İzmir'e kadar uzanan, 
büyük dalgalar halinde Anadolu'nun Türkleşmesi var
dır. Bunların nitelikleri Ermeniler'dir, Gazilerdir ve 
Akıncı Türk'leridir. Biraz sonra Selçuklu Sarayın
da bir başka oluşum başlamıştır. Fars etkisi geliş
miştir ve bu edebiyat en büyük dehasını yaratarak 
Mevlâna'yi çıkartmıştır. Ama rahmetli Fuat Köprü-
lü'nün bir kitabında söylediği gibi, «Mevlâna, Fars 
edebiyatının Anadolu'daki en büyük mümessilidir.» 
Yani bir kopmadır, biraz sonra konuyu halktan kop
maya getirirken, onu ifade etmek istiyorum. Niha
yet, Bizans'ın büyük etkisi olmuştur, Selçuklu uy
garlığının gelişmesinde. 

210 - 220 yıllık bir gelişmeden sonra Osmanlılar 
başlıyor. Osmanlılarda yine Erenler,* Gaziler, Akın
cı Türkler en büyük nirengi noktası. Bizans ve Rum 
etkisi: yozlaştırma yönünde bilinçli bir Bizans ve 
Rum etkisi. Derhal bir mukabil tepki, Bektaşîlik, Ale
vîlik, ve Hacıbekîaşi Veli. Yozlaşmaya karşı muka
bil bir tepki. Saray ve İmparatorluğun 15 nci yüzyıl
dan itibaren giderek bir başka türlü havaya, aynen 
Selçuklularda olduğu gibi bürünmesi; Divan Edebi
yatı. Saraya ilişkin bu gelişmenin dışında tarikatlar 
ve tekkelerdeki bir başka tür kültürün gelişmesi. 
Arap ve Fars etkisinin hem Divan Edebiyatı üzerin
de, hem tekke edebiyatı üzerinde bir ölçüde etkin 
olması ve nihayet aynen Selçuklularda olduğu gibi; 
Selçuklularda bir büyük tepki vardır, Karamanoğ-
lu Mehmet Beyin tepkisi, burada da kökten yozlaş
ma, kopma durumuna geliyoruz ve nihayet bunu dur
durabilmek için Batıya yöneliş başlıyor. En sonun
da Osmalı İmparatorluğunun her alanda olduğu gibi, 
kültür alanında da yıkılış, çöküş ve nihayet dilde, 
edebiyatta ulusal amaçlara dönük yönde bir kurtu
luş çabası başlıyor. 

Cumhuriyet dönemine geliyoruz. Ulusal Kurtuluş 
Savaşı en büyük nirengi; lâiklik ve Cumhuriyet en 
büyük nirengi, çağdaşlaşma ve Batıya dönüş; tekrar 
aynı Tanzimat devrindeki gibi cereyan devam edi
yor; fakat 1930'lardan sonra halka dönüş, halkçılık 
ilkesi, lâikliğin getirdiği rahatlık içerisinde, Cumhu
riyet rahatlığı içinde halka dönüş, başlıyor. Edebiyat
ta, romanda, şiirde ve nihayet halka dönüşün en 
önemli dönemeç noktası köy enstitüleri. Demokra
si; tekrar halka dönüş, çok partili rejim, halka dö
nüş. Toplum yapısında 1960'lardan sonra başlayan 
hızlı değişme, kalkınma süreci ve özgürlükler. Bun
lar kültürün oluşmasında Cumhuriyet döneminin 
kilit noktalarıdır. 

— 10 — 
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Batılılaşma sürecinde Türk kültürü yaşamının 
üç olgusu vardır ki, Batılılaşma sürecine 1839'lar-
dan itibaren girmişizdir. Toplumumuzun yeni bir ya
pıya geçiş süreci içinde olduğu, her alanda bir de
ğişme ihtiyacı ve isteğinde bulunduğu bir gerçektir. 
Bu geçiş süreci içinde toplumsal yapı ve yaşayış sü
rekli olarak değişmektedir. Ne bu değişme başka 
toplumsal yapıların doğal gelişme sürecinde yarat
tıkları birer sonuç olan kurumların, değerlerin ve 
yaşayış biçimlerinin aktarmacı, taklitçi, yamacı yön
temlerle eski toplum yapısına yamanması gibi gö
rünen yüzeysel bir değişmedir. Toplum yaşamında 
gözlenen bu yüzeysel değişme, örgensel ve özgün ol
madığı için sağlıklı değil, sağlıksız bir değişme ola
rak nitelenebilir. Bu sağlıksız değişme olgusu, kül
tür alanının sanat - bilim - düşünce yaşamına da do
ğal olarak yansımaktadır. Bu yansımanın sonuçları 
başlıca üç kesimde açıklanabilir. Aktarma tefekkür, 
kültürel kopma, yok olma, unutulma, yozlaşma ve 
yabancılaşma. 

Batılılaşma sürecinin maddî alandaki aktarmacı, 
taklitçi, yamacı tutumu kültür planında da bugü
ne dek egemen olmuş görünmektedir. Türkiye'de 
kendimize özgü bilim ve düşün ortamının bütün ge
rekleri ile kurulamayışının önemli nedenlerinden 
biri de budur. Özgün bilim ve düşün ortamı bu yön
temlerle yaratılamazdı. Yaratıcı bir tutumla ülke 
gerçeklerine dayalı özgün araştırmalar, değerlendir
meler yapılmadıkça bunlar nitelik ve nicelik bakı
mından belirli yoğunluğa erişemedikçe, düşün ya
şamına egemen kıhnmadıkça kurulması da müm
kün görünmemektedir. Oysa, ülkemizin her türlü so
rununu çözmede, özgün bir düşün bilim yaşamına 
ve bunun getireceği özgün sentezlere, bunların so
nucu olarak da özgün kalkınma modellerine ihti
yaç bulunmaktadır. Çünkü, aktarma tefekkür ve mo
deller toplum yaşamında etkinliğe, uygulanabilir
liğe, yaşamsallığa kavuşamamaktadırlar ve toplum
ca benimsenmemekte ve yeni gelişmelerin itici gücü 
olamamaktadırlar. Bu nedenle, özgün düşün - bilim 
yaşamının gerçek yaşamla özdeşleşmiş olarak biran 
önce ve etkinlikle kurulması gerekmektedir. Bunun 
ise, çok yönlü bir araştşrmalar zincirinin yoğun
luk kazanması ile mümkün olacağına inanıyoruz. 

Kültürel kopmaya gelince: Batılaşma sürecinin 
getirdiği, örgensel olmayan, sağlıksız bir gelişme so
nucu, günümüzle geçmiş arasındaki ve okumuşlarla 
halk arasındaki bağların büyük ölçüde kesilmesi 
olgusudur. Toplumun tarihsel süreci içinde gelişen, 
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oluşan her türlü birikimleri, yaşam içinde süzüle
rek kuşaktan kuşağa aktarılır. Topluma kendicili-
ğini; yani kişiliğine süreklilik niteliğini kazandıran 

i bir olgudur. Bu olgu, toplumsal belleği oluşturur. 
| Kültürel birikimin tek yolu toplumsal kültür belle

ğinin sağlıklı biçimde yaşamasıdır. Bu, aynı zaman
da kültürün nitelik kazanmasındaki en önemli et
kendir. Kültür belleği olmayan toplumlarda her 
türlü yaratıcılık gibi, kültür - sanat yaratıcılığı da iş
lemez olur. Batılılaşma sürecinin getirdiği kültürel 
kopma, toplumsal belleğimizi önemli ölçüde zayıflat-

I mıştır. 

Yok olma, unutulma, yozlaşma ise, Batılılaşma 
sürecinin toplumsal yapıyı sağlıksız değişme süreci
ne sokması sonucudur. Bunun neticesinde geniş halk 
kitlelerinin kültür yaşamında da sağlıksız bir değiş
meye yol açılmış, eski kültür ürünlerinin yok olma
sı, unutulması, yozlaşması sonucunu doğurmuştur. 

Aktarma tefekkürün sonucu olan kültürel kop
ma, yok olma, unutulma, yozlaşma konusuna değin
mişken, 60 yıl önce, sosyolog ve büyük Türk düşünü
rü Ziya Gökalp'ın bu konudaki düşüncelerini hatır
latmakta yarar görüyorum. 

Ziya Gökalp 1913'lerde şunları söylemiştir : 
«Eğitim sistemimizin dayanağı ikidir: Okullar ve 

{ medreseler. Her ikisinde de ulusal marifetler, bece
riler tedvin edilmiyor ve okutulmuyor. Medresede 
okunan islâmî bilgilerdir, okullarda okunan Avrupa 
uygarlığına dair bilgilerdir. Okullarda ulusal mari
fetlere; yani hukuka, ekonomiye, dile, sanata dair 
ders okutanlar sanırlar ki, ellerine geçen bir kitap
taki bütün bilgiler beşerîdir; yani her memlekete şâ
mildir, geneldir. Bunlar ortak uygarlığın gelenekle
ri ile yazarın mensup olduğu ulusa ait harsı (Ziya 

I Gökalp «Hars» kelimesini «Kültür» anlamına kullan
maktadır ve bu terim Ziya Gökalp'ten sonra Türk 
Lügatine girmiştir.) ayırmıyorlar, ayırmaya lüzum 
görmüyorlar. Eski filozoflar da uygarlığın insan ru
hunun ihtiyacından doğduğunu farzettikleri için, tek 
bir uygarlık kabul ederlerdi ve buna insanlığa ait 
uygarlık derlerdi; fakat bu filozoflar hem kendileri
ni, hem de başkalarını aldatırlardı. Çünkü, bir fi
lozof hangi ulusa mensup ise, o ulusun harsını, insan
lığa ait uygarlık halinde görürdü. 

Örneğin; Adam Smith, ekonomi politiği tesis eder
ken beşerî bir ilim kuruyorum sandı; yani bulduğu 
şeyleri her zaman ve her yer için doğru farzetti. Oy
sa, farkında olmaksızın İngiliz ekonomisinin o gün-

j kü'ortamında dayandığı esasları ve onun gelişme
l i — 
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si koşullarını yazıyordu. İngilizler o zaman sanayi- | 
de ve deniz ulaştırmacılığında diğer uluslardan çok 
üstün olduğu için kolayca eşya satmaları ve yine ko
layca hammadde satınalmalan, İngiliz ulusunun ya
rarının gereği idi. Adam S mi di bu çıkan, ilim gibi 
tedvin etti. Onun kitabını okuyanlar da, gerçekten be
şerî bir ilmin doğduğunu sandılar, fakat bir süre 
sonra Amerikan ve Alman ekonomistleri Adanı Smith1 

in fikirlerinin, sanayice ve ekonomice daha geri dü
zeyde bulunan kendi ülkeleri için yanlış olduğunu 
anladılar ve kendi ulusal ekonomilerinin temel ku
rallarını aradılar. Şimdilerde ise, Almanya sanayice 
çok ilerlediği için, bu defa Adam Smith'in kuralları 
orada canlanıyor. Şüphe edilmesin ki, Amerika'da 
sanayide çok ilerlediği ve İngiltere ve Almanya re
kabetinden korkmadığı zaman...» 

Yani, 1910larda bu durmu böyle. 
«... o da Adam Smith'in fikirlerini savunacak ve 

her ulusa zorla kabul ettirmeye çalışacaktır.» 
1910'larda söylenen bu sözleri 60 yıllık dünya 

tarihinde gördük. I 
«... Her ne olursa olsun, endüstride ileri gitmiş 

ulusların okonomi kitaplarını Kur'an-ı Kerim gibi ay
nen okutmaya ve hayatımızda da böyle bir devletin 
ekonomisinin peşinde gitmeye kalktıkça, ekonomik 
çöküntüye doğru gideceğimizden kuşku edilmesin,.» 

Yaşadık bu günleri. I 
Yine Ziya Gökalp devam ediyor:. 1 

«... Kendi ulusal harsımızı bilmediğimiz için. okul
larımızda duinl büdiğim-z memleketin ulusal beceri
lerini çocuklarınıza öğretiyoruz. Röylelikle okullar
daki öğreti, yaşamamıza uygun olmuyor. Düşündük- I 
krinviz başka, içimizde duyduklarımız başka olu
yor. Fikirlerle hislerimiz mücadele ediyor, bizim ru
humuzu barka ulusların harslarından bazı kırıntı
lar dolduruyor ve biz kendi harsımıza yabancı ka
lıyoruz. Oysa, her gün, her saat o harsın içinde yaşı
yoruz. Ruh'arımızdaki tereddüt, azimsizlik ve karak- I 
tersizlik bundan doğuyor. 

Okul eğitimini düzeltmek için oralarda ulusal I 
becerilerin telkini lâzımdır. Gerçi, ulusal becerilerin 
neler olduğu henüz tedvin edilmemiştir. Bunu üni
versite hocaları yapacak. Senelerdir çırpınıp duru
rum, ulusal hukukun, ulusal ekonominin, ulusal di- I 
lin, ulusal edebiyatın esasları araştırılsın diye... I 

Ulusumuz Arap ve Fars harsının ve Fransız har- I 
sının °tkisindedir.» 

Bu, 1910 senesine göre yazılmış. Tabiî bugün bir I 
başka anglosakson, Amerikan etkisi de var. j 
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«... Harsın konusu olan lisan, edebiyat, hukuk. 
ahlâk ve ekonomide bu ulusların harsının aynı ne var 
ise, hepsim ulusal olmayan addetmeiiyiz...» 

Yani, ulusallaşmaya yol arıyor, yeni bir araştır
ma yapmadan.. 

«... Bunlara benzemeyen ne varsa, ulusaldır, de
meliyiz...» 

Örnek veriyor; yani uluslar arasında duyuşlarda 
bir farklılık vardır, kendi duygumuzu bulalım, di
yor. 

«... Ahlâkta Arap insancıdır, Türk adaletçidir...» 
diyor. 

Yani, ahlâk anlayışında Arap ihsan ederek ahlâk
lı olmaya çalışıyor; ama ahlâk anlayışında Türk de 
adalet arıyor. Ayrı bir kültür geleneği olan bu iki 
yerde bir ahlâk ürünlerini başka türlü, aynı kökten 
alıp da işlemek mümkün değil. 

<:.,. Dinî felsefede Batıda Allah korkusu esastır. 
oysa Türkler'de sadece Allah sevgisi vardır...» diyor. 

Sağlıksız değişme olgusunun sonuçlan: Bu sonuç, 
kültürel yaşayış birliğinin giderek bozulması şek
lini alıyor. 

Batılılaşma sürecinin bugünkü uğrak yerinde hız
la değişen ekonomik - toplumsal - kültürel koşullar 
ortamında sağlıksız değişme olgusu: yani vakası, 
toplumun kültür ve sanat kurulusuna ve yaşayışına 
da yansımaktadır. Bu kuruluş ve -/asayişi başlıca 
dört kesimde toplamak mümkündür. 

Büyük halk çoğunluğu, büyük yerleşme birimle
rindeki sınırlı azınlık, geniş ara tabaka ve çağdaş 
Türk kültür ve sanatını yaratmaya çalışan pek sı
nırlı azınlık. 

Büyük halk çoğunluğu ne durumdadır? 
Toplumun büyük çoğunluğu, özellikle küçük yer

leşme birimlerinde yaşayanlar ile bu kesimden gelen 
işçiler, eski toplumsal yapının doğal sonucu olan halk 
kültürü ürünlerini kullanmaya devam etmektedirler, 
ama değişen koşullar, büyük yerleşme birimlerindeki 
kadar olmasa bile, onların bu ürünleri aynen yaşa
malarına, ya da yozlaştırmadan sürdürmelerine engel 
olmaktadır. Bu kesimin kültür - sanat yaşamında çağ
daş ulusal bütünlükten çok, çağ gerisi değerler ve ye
rel özelliklerin egemen olduğu görülmektedir. Bu ço
ğunluğun kültür - sanat yaşamındaki belirleyici nite
lik. durucuiuk ve yozlaşma sözleriyle tanımlanabilir. 

Büyük yerleşme birimlerindeki sınırlı azınlık : 

Türkiye'deki aktarma - taklitçi - yamacı sanat ku
rumlaşması, daha çok birkaç büyük ilde toplanmış
tır. Buralarda toplanan sınırlı azınlık, özellikle Batılı 
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toplumların kültür ve sanat ürünlerini günlük ya
şamlarına katabilmektedir (Ki, bu 100 - 150 sene ev
vel Batılının yerine, Doğulu Fars ve Arap ürünleri 
idi.) Bu ürünler, toplum yapısının yarattığı doğal so
nuçlar olmadıklarından yüzeyde kalmakta, toplumun 
tümüne yaygmlaşamamaktadır. Bu sınırlı azınlığın 
kültür, sanat yaşamındaki belirleyici nitelikleri de ak
tarmacılık, taklitçilik ve yamacılık sözleriyle anlatı-
labilir. 

Geniş ara tabaka : 
Büyük çoğunluk ile sınırlı azınlık arasındaki bu 

geniş ara tabaka, sağlıksız kentleşme sonucu büyük 
şehirler ile gelişme gösteren merkezlerdeki ne köylü 
kalabilmiş, ne de kentleşebilmiş topluluklardan oluş
maktadır. Sosyal ve toplumsal gelişmenin sonucu ola
rak, bu geniş ara tabaka giderek daha büyümekte, ge
nişlemekte, yakın gelecekte toplumun büyük çoğunlu
ğunu teşkil edecek bir istidat göstermektedir. 

Bugün büyük şehirlerimizde bu topluluk, (Bir ör
nek olarak arz etmek istiyorum.) dolmuş müziğinden 
zevk almak halinde gelişmektedir. Dolmuş müziği, 
ne bizim eski klasik müziğimiz (Yabancı etkilerde 
kalmış olan müzik), ne sonradan modernizasyon hali
ne gelen Batı müziği ile gelişen halka dönük müziği-
mizdir. Bir başka oluşumdur; ama bu hal gittikçe, o 
yoz bir müzik türüdür, giderek büyüyen bu ara ta
baka sonucu, halkın müzik sevgisi de buna doğru ge
lişme halinde olursa, yani bir Devlet politikasıyle 
müziğimize yahut diğer kültür değerlerimize yön ver
mezsek, bir süre sonra; 40 - 50 - 100 sene sonra bü
yük bir yozlaşma ile karşı karşıya kalacağız. 

Bu ara tabaka, sağlıksız değişme olgusunun yarat
tığı ve büyüttüğü bir topluluktur. Eskisi gibi kala
mayan, buna karşın Batıhîaşamayan, kendisi çağdaş 
ulusal değerler yaratamayan bu ara tabakanın, kül
tür - sanat düzeni ve yaşayışının belirleyici niteliği 
de, «Yozlaşma» sözcüğü ile anlatılabilir. 

Dördüncü kesit : Çağdaş Türk, kültür ve sanatını 
yaratmaya çalışan pek sınırlı azınlık : 

Çok dar ve dağınık küçük bir azınlık olarak, ola
naksızlıklar içinde çağdaş Türk kültür ve sanatının 
yaratılmasına çalışmaktadır. Bu azınlığın yarattığı 
ürünler ise, çeşitli nedenlerle topluma yaygmlaşama
maktadır. Bu kesimin belirleyici niteliği de, topluma 
maledilemeyen yaratıcılık sözleriyle tanımlanabilir. 
Böylecs, toplumun büyük çoğunluğunun kültür, sa
nat yaşamındaki belirleyici nitelikler; duruculuk, ak
tarmacılık, taklitçilik, yamacılık, yok olma, yozlaşma, 
yabancılaşma biçiminde görülmektedir. Aslolan yara-
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j tıcılık ise, toplumun bazı hücrelerinde bulunmakta, top-
I lumun bütününe yaygınlaşma şansına henüz sahip bu

lunmamaktadır. 
BAŞKAN — Sayın Karaman, 5 dakikanız var, 

! ona göre ayarlamanızı rica edeceğim. 
! M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN (De

vamla) — Sayın Başkanım, bir istirhamım var, 30 
dakikaya hürmet ediyorum; karar alındı, ancak ikinci 

i kez bir 15 dakika konuşma hakkım var. 
BAŞKAN — Herhalde onu da tahdit etmiş bu

lunuyorlar gibi geldi bana. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Devamla) — Müsaade ederseniz, 5 dakika falan bel 

t ki geçebilirim. 
1 Kültür konusunda temel sorun : 

Temel sorunumuz her alanda olduğu gibi, kültür 
j alanında da herhangi bir toplumsal yapıyı ve yaşayşı 
I model almak değildir. Kendi toplumsal öz ve yapı

mızı herhangi bir yabancı modele dönüştürmek değil
dir. İleri toplumlar, kendi örgenlikleri doğrultusunda 
sürekli gelişme - değişme sürecinde olduklarından, 
değişmez model alınamazlar. Alınırlarsa, daima geri
den izlemek durumu doğar. O halde, toplumsal ör-

I genliği, herhangi bir yabancı modele dönüştürmek im
kânı olamaz. Bu yolda zorlama olursa, toplum ken
dine yabancılaşır, kendi kişiliğiyle var sayılamaz. Top
lumları kendilerine özgü kişilikleriyle gerçekten var 
sayabilmek için, kendi ergenliklerine uygun bir geliş
me, değişme, yenileşme yoluyle çağdaşlaşmak zorun
dadırlar. O halde temel sorunumuz; toplumsal yapı
mızı, yaşayışımızı kendi doğrultusunda sürekli geliş-

| me, değişme, yenileşme yoluna sokarak; yaratıcı kıl
mak, bu yoldan çağdaşlaşmaktır. 

Kültür - sanat konularında temel sorunumuz da, 
Türk kalarak; bir başka deyişle, kendiciliği, kişiliği 
olan bir toplum olarak, çağdaşlaşmak, yeni sentezleri 
gerçekleştiren yaratıcı bir toplum olmaktır. 

Sayın arkadaşlarım; 

I Kültür sorunumuz; toplumumuzun yalnızca eski 
kültür sanat ürünlerini aynen yaşaması değildir. Kültür 
sorunumuz, toplumumuzun yalnızca başka toplumla
rın yarattığı kültür - sanat ürünlerini yaşar duruma 
getirmesi de değildir. Kültür sorunumuz, toplumumu
zun eski kültür - sanat ürünleriyle, bunların yozlaş
tırılmış devamı olan yoz ürünleri ve yabancı toplum
ların kültür - sanat ürünlerini bir arada yaşaması da 
değildir. Kültür sorunumuz, kaynağını eski kültürü
müzden alan, evrensel verilerden yararlanan, yeni 

1 sentezleri gerçekleştiren çağdaş Türk kültür ve sanat 
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ürünlerinin yaratılması, yurt yüzeyinde yaygınlık ka
zanması, halk çoğunluğunun temelde çağdaş Türk 
kültürüne ve sanatının ürünlerini yaşar duruma ulaş
tırılmasıdır. Bununla birlikte, eski kültür - sanat ürün
lerinin saptanması, korunması, tasnifi, değerlendiril
mesi evrensel kültüre; yani bütün dünyaya açık olan 
kültüre açık bir ortamın yaratılması, bütün bunların 
çağdaş Türk kültür ve sanat ürünleriyle dengeli ola
rak halkın büyük çoğunluğunca yaşanır kılınmasıdır. 
Bu nedenle de, bugünkü kültür - sanat düzenimizin, 
bu temel görüşü gerçekleştirecek ve doğal bir sonuç 
durumuna getirecek yönde değiştirilmesi, yenileştiril
mesi, bütünlüğüyle yeniden kurulması düzenlenmeli
dir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kültür yaşamı ve özgürlüklere ilişkin bir konuya 

değinmek istiyorum. Bir toplumda kültür ve sanatın 
oluşması, o toplumun hürriyetçi, özgürlükçü, halk
tan yana, demokrasiden yana bir varlık içinde bulun
masına da çok önemle bağlıdır. Anayasamızın 19 ncu, 
20 nci, 21 nci ve 22 nci maddelerinde buna ilişkin 
esaslar vardır. 

19 ncu madde, «Kanaat hürriyeti» ni getirmekte
dir. Kanaat hürriyeti olmayan bir toplumda, kültür ve 
sanat gelişmesi olamaz. Yüzyıllar sonra yozlaşmaya 
doğru dönüşür. 

20 nci maddesi : «Düşünce ve kanaat hürriyeti» ni 
getirmektedir. Düşünce ve kanaatlann söz, yazı, re
sim ile açıklanması ve yayılması hürriyetini getirmek
tedir. 

21 nci madde : ilim ve sanatın serbestçe öğren
me, öğretme, açıklama ve araştırma olanaklarını ge
tirmektedir. 

Ve nihayet 22 nci maddesi de : «Basın hürdür, 
sansür edilemez.» der. 

Bütün bu dört maddenin getirdiği kurallar ve 
esaslar içerisinde, bir toplumun bir süre sonra kültür ve 
sanat oluşumunda hız kazanması olanakları meydana 
gelebilir. Özgürlükler sanat ve kültür mayalanmasının 
gelişmesinin ortamını hazırlar. Özgürlüklerden yok
sun bir toplumda, kültür yaşamı durgundur. Ayrık 
otları, kültür ve sanat düzeyini kaplar, çoraklaştırır-
lar. Kemalist Devrimler, 27 Mayıs özgürlükleri, hal
ka dönük şiir, sanat, edebiyat yeni bir hümanizmayı 
bir süre sonra yaratacak bir niteliktedir. Kemalizm' 
den temelini alan ve 1961 Anayasasıyle başlayan öz
gürlük ortamının gelişmesi sonucunda, bir süre son
ra sanat ve kültür gelişmemiz de hızlanacak ve Türk 
toplumu, Türk Anadolu toplumunu, tıpkı Yunus Em-

I relerin zamanında başlayan, tıpkı Hacı Bektaşî Ve
li zamanında ürününü bulan yeni bir hümanizmaya 
doğru, 40 - 50 sene sonra götürecektir. Bunun için 

I özgürlükçü ortamı sağlam tutmaya gerek vardır. Bu 
I nedenle Anayasanın bu hükümlerine değinmeyi lüzum-
I lu görüyorum. 

Şoven davranışlar, özgürlükçü ortamı, demokrasi-
I yi, halka dönüklüğü koparıcı nitelik taşımaktadır ve 

bu nedenle de şoven davranışlar, yüzeysel olarak, 
ulusal bir amaca yönelmiş gibi görülseler bile, bir sü
re sonra bir toplumun kültür ve sanat yozlaşmasına 

J neden olacaklardır. Bu sırada son yıllarda bazı ters 
I uygulamalar oldu, onlara da değinmek istemiyorum; 

vaktim yok. 

I Çözüm yolu : Kültür - sanat konularımızla iliş
kin sorunların çözümünde temel ilke, aktarmacı, tak-

I litçi, yamacı kültür ve sanat yaşamı yerine, özgün 
I kültür - bilim, düşün yaşamının getirilmesi; yani her 
I alanda yepyeni bir ulusal sentezin yaratılması olma

lıdır. Bunun yolu da, «çevreden, evrene» sözüyle ta-
I nımlanabilecek ikinci bir ilkenin her alanda birbirini 
I tamamlar biçimde zincirleme uygulanabilmesinden ge-
I çer. Yani yurdun herhangi bir köşesindeki, herhangi 

ufak bir sorunun çözümünün çevre koşullarına daya
klığından başlayarak, geniş anlamıyle ülke gerçekle-

I rinin küçüğünden büyüğüne, az önemlisinden önem-
I îisine kadar ülke gerçeklerine dayandırılması ve bu 

gerçeklerin bütün yurt ve bütün çağdaş dünya pla
nındaki her türlü gelişmeyle hesaplanması ve değer
lendirilmesi sonucu meydana getirilecek özgün bir 
düşünsel ve uygulamacı ortamdan çalışmaktır. Bu su
retle; bir yandan kültürel bütünleşme ve ulusal bi
linçlenmeye katkıda bulunurken, öbür yandan da 
ekonomik ve sosyal kalkınmanın düşünsel temellendi-
rilmesinde özgün çözümler getirilecektir. Bu yönde 
Devletin görevi, aktarmacı, taklitçi, yamacı düşünce 
yaşamı ve modellerinin yerine, özgün bir düşünce ya
şamı ve yerli modelleri bir an evvel yerleştirmeyi fikir 
olarak benimsemek olmalıdır. 

Bir süre sonra Türkiye'nin, ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı tamamladığını varsaysak bile, 21 nci yüz
yılda, ekonomik ve sosyal ilişkiler bakımından kal
kınmış bulunan toplumumuz, nasıl bir öz ile dolu 
olacaktır? Dünya ulusları içinde hangi yere, nasıl bir 
kişilikle ve üslupla çıkılacaktır; yani ulus olarak na
sıl var olacaktır?.. 

O halde Devletin, kültür ve sanat alanına dina
mik ve çözümleyici bir ağırlık koyması, kültür soru-

I nunu, Devlet politikasının bir parçası yapması gerek-

14 — 



C. Senatosu B : 31 

mektedir. Bu da, uygulama saptanacak ilkelerden son
ra, ancak yeni bir örgütleşme ve kurumlaşma ile ger
çekleştirilecektir. Örgütleşme ve kurumlaşmaya deği
nirken, tabiî burada vazife alacak olan insan unsurudur. 
Bu insanların seçiminde de, bütün bu tenkitlerde orta
ya koyduğumuz yozlaşma, yabancılaşma, aktarmacı 
yöntemlere götürecek kişilerden sakınmak lâzımdır. 

Ülkemizde bugün, yabancı etkiler altında kalan 
yetişmiş elemanlarımız vardır; ulusal nitelikte olan, 
tamamıyle Anadoludan yetişmiş insanlar vardır. Ya
ni yabancı etkisi altında kalmadan ulusal kültürümü
zü geliştirmiş, yüceltmiş kişiler vardır ve her çağda, 
Türk toplumunun bir kaderidir, daima yabancı kül
türün etkisinde kalanlar daha çok kültürlüymüş inti
baını vererek, daha önemli kilit yerlerine gelirler. Son 
yıllarda; hatta son bir yıl içinde yapılan bazı tayin
lerde Amerika'da master yapmış, ingiltere'de master 
yapmış insanlar baştacı yapıldılar. 30 - 40 sene evvel 
aynı eğitimi -Fransa'da görenler baştacı idiler. 500 
sene evvel Arap ve Fars etkisi altında kalan insanlar 
baştacı idiler ve bunun için 500 sene evvel bir şairin 
söylediği çok enteresandır. 

Nesimî diyor ki : «Nesimî, gökten insen sana yer 
yok; yürü var gel Acemden, yaran Araptan» diyor. 
Acemden yahut Araptan gel diyor; yani ancak o za
man sana devlette iş verilebilir. Onun için bundan 
kurtulmak lâzım. 

Bugün Türk toplumunda ulusal kültürle yetişmiş, 
halka dönük büyük ürünler vermiş insanlarımız çok
tur. Sanıyorum ki, örgütleşmede ve kurumlaşmada bun
lardan yararlanmak çok daha isabetli olacaktır. Cum
huriyet döneminde bu yönde, özellikle 1931 ve 1949 
yılları arasında önemli atılımlar yapılmış; fakat hepsi 
burada kalmıştır. Bu atılımları vaktimin az olması se
bebiyle atlıyorum. Cidden 1931 - 1949 yılları arasında 
büyük atılımlar yapılmıştır. 

Bu arada Atatürk'ün kültür ve sanat alanında çok 
değerli ışık tutacak bazı sözleri vardır. Hepinizin bil
diği «Atatürk'ten Düşünceler» kitabının 95 nci sayfa
sından itibaren bunlara ait bazı örnekler var; fakat 
vaktim olmadığı için bu çok değerli fikirleri de at
lamak zorunda kalıyorum ve böylece sözlerimin son 
kısmına yaklaşmış bulunuyorum. 

Bugün de kültür alanında olumlu yönde bir atı
lım yapılabilmesi, Devletin bu konuya yeni bir anla
yışla ağırlık tanımasıyle mümkün olacaktır. Çünkü, 
bugün toplumun kültür - sanat alanındaki gereksinme
leri 1949'dan sonra çok daha büyüdüğü halde, karşı
lanamamış, birikmiş ve çoğalmıştır. Kültür - sanat ala-
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J nında yapılması gereken işlerle, alınması gereken ted
birler başlıca dört konuda çerçevelenebilecektir. 

1. — Tarihsel kültür ve sanat mirasına sahip çık-
1 ma ve değerlendirme konusunda yapılacak işler. 

2. — Çağdaş Türk kültür ve sanatıyle ilgili konu
larda yapılacak işler. 

3. — Kültür - sanat hizmetlerini yurt çapında yay
gınlaştırmak için yapılacak işler. 

4. — Dünya kültürüyle alış - verişi; yani evrensel 
plandaki kültür ihracı ve ithali konusunda dünyaya 
açılma yönünde yapılacak işler. 

Sayın arkadaşlarım; 

Bu konuda 1-1,5 yıl önce yapılmış iyi bir araş
tırma vardır. Konservatuvar öğretmenlerinden ve araş
tırıcılarından Muammer Sun ve Murat Katoğlu'nun 
yaptığı bir araştırma vardır. Bu araştırmanın Kültür 
Bakanlığında olduğunu sanmıyorum; ama o günün ba
zı yetkililerine ulaştırılmıştır. Sanıyorum ki, daha de
taylı bilgiler için bu araştırmadan faydalanmak iyi 
olacaktır. 

Sözlerimi bitirirken, kültür sorunlarının ele alın
masındaki amacı özetlersek : Ekonomik ve toplumsal 
kalkınmanın bir anlam kazanabilmesiyle, yaratıcı, ki
şilikli çağdaş bir toplumun kurulabilmesi için yurt 
çapında ekonomik ve toplumsal kalkınmaya paralel 
olarak sağlıklı bir kültürel değişmenin gerçekleştiril
mesi, kültürel bütünleşme ve ulusal bilinçlenmenin 
sağlanması amaç alınmalıdır. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Aykan. 

A. P. GRUPU ADINA CEVDET AYKAN (To
kat) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Duymakla mutlu olduğumuz haberler ve olaylar 
vardır. Toplumumuz, Kültür Bakanlığının kuruluşu
nu mutlu bir olay olarak kabul etti. 

Kültür Bakanlığı, Temmuz 1971'de kurulmuştu. 
Ömrü kısa oldu. Bu dönemde ne yaptığını da pek bil
miyoruz. Yaklaşık olarak 3 yıl sonra tekrar kuruluşu 
ve bu kuruluşun da toplumumuzda desteklenmesi, ko
nuda bir ihtiyacı ve umudu ifade eder. 

Bütçe konuşmaları şu üç soruya dayatılır : 
1. — Bu Bütçenin büyüklüğü ve yapısı, bu Bakan

lığın hizmetlerini görmede yeterli midir? 
2. — Bu Bakanlık, daha önceki yıllarda görevlerini 

nasıl yapmıştır? 
3. — Bu Bakanlığın amaçları ne olmalı, bu amaç

lara ulaşmak için ne yapmalıdır?.. 
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Kültür Bakanlığının amaçları, Hükümet Progra- j 
mmda ve Bütçenin gerekçesinde anlatılmıştır; ama yi- i 
ne de Kültür Bakanlığının kuruluşu bizde, «Bu Bakan- ı 
lık ne yapmalıdır ve nasıl yapmalıdır?» sorusunu ya
ratmaktadır. 

«Niye Kültür Bakanlığı...;-' Bu soruyu duysus?.!-
lıktan ırak ve açık bir cevabı bizden istemektedir. 
Kültür Bakanlığı yeni ise de, kuruluşları eskidir. Ken
dilerine verilen bütçenin büyüklüğü ve yapısıyle gö
revlerini yapıp yapamadıkları da, kamunun bir ko
nusu olmamıştır. Bu soruyu, bu hizmetlerin niteliği 
nedeniyle, yaşam kavgamızın günlük akışı içinde ken
dimize de pek sormamışızdır. Fakat bu hizmetlerle 
karşılaştığımızda alkışlamışızdır. Sanat elçilerimizin 
dış ülkelerdeki başarısı bize gurur vermiştir. Bu eser, 
âdeta hayatımızın değerli bir parçası olmuştur. An
kara'ya gelen bir devlet konuğunun Anıtkabiri ziya
ret etmesiyle, Hitit Müzesini ve çağdaş sanatımızı ta- j 
nımasma memnun oluruz. 

Hitit Müzesi, bu topraklarda eski bir medeniyetin 
ürünlerini sergiler. Bu topraklarda pekçok medeniyet
ler doğmuş ve yaşamıştır. Bizler bu medeniyetlerin 
varisleriyiz. 

Atatürk, yalnız büyük bir insan, yalnız bu Devle
tin kurucusu değil, aynı zamanda çağdaş kültürümü
zün önde gelen nedeni ve sembolüdür. Çağdaş sanatı
mız, kültürümüz, Atatürk Devrimleriyle şekillenmiş
tir. Şimdi karşımızda bulunan sorun; Bu Bütçe ile 
Kültür Bakanlığı görevlerini yapabilir mi?» değildir. 

Sorumuz şudur : «Bu Bakanlık ne yapmahdır?;., 
Aslında önemli olan bu Bakanlığın amaçlarım kabul
de b.irieşrnemizdir. Bu Bakanlığın amaçlarını ve hiz
metlerini siyasetin dışma çıkarabiimede birleşmemiz-
dir. Çünkü, bu Bakanlığın temel amacı, temsil ettiği, 
ya da hizmet ettiği değerler etrafında bütünleşmemizi 
sağlamak olmalıdır. Politika, bir yönüyle ayrılıkla-
r;n ifadesidir. Politika, bir yönüyle çatışmaların ifade
sidir. Kültür ise, birliğin, beraberliğin dayanağıdır. 

Sayın senatörler; 
Kültür Bakanlığı Bütçesinin gerekçesinde, Bakan

lığın amacı, görevleri özetlenmiştir. Bu anlatımı kendi 
dilimizde tekrarlayabiimeliyiz. Ayrıca, bu Bakanlı- j 
ğın amacının tarihî nedenlerini de, bu amacın tarihî 
oluşumunu da kendi duygumuzda ve düşüncelerimizde 
bilmeliyiz. Bir toplumu belli amaçlar bütünleştirir. 
Adalet Partisinin anlayışına göre : 

1. — Millî kültürümüz, 
2. — Anayasamızın temel hak v:? öz^ürJü;:!er;n-

den eş?t olarak yararlanma ilkesi bütünleşmemizin te
melidir. 

Sayın senatörler; 
İçinde olduğumuz, yaşadığımız etkiler toplamını 

kültür olarak tanımlamak istiyoruz. İçinde doğdu
ğumuz, yaşadığımız duygu, düşünce şekilleri, sosyal 
kurumlar, ilişkiler, her türlü sanat ürünü, fizikî or
tam ve benzerleri bizi etkiler, kişiliğimizi yapar. İçin
de yaşadığımız ortamın ne olduğunu ve bu ortamın 
yönünü de, tarihimizin akışını değerlendirerek anlaya
biliriz. 

Yöneticilerimiz 180 yıl önce kurdukları bir ordu
ya «Nizamı Cedit» adını vermişlerdi. Bu adlandırma 
200 yıl önce yöneticilerimizin neyi özlediklerini de gös
terir. Çağdaş düzen, yeni düzen özlemini. Çağdaş dü
zenin gerçekleştirilmesine, bugünkü deyimle teknoloji 
transferiyle başlanmıştır. O yıllarda yaşantımızın mad
dî yönlerinin değişmeye açık tutulması, diğer yönle
riyle. özellikle manevî değerlerde kapalı kalmakla çağ
daş düzenin kurulabileceği düşünüldü. Çağdaş düze
nin maddî unsurlarına açık kalmak; ama diğer yönle-
rinin yaşayışımızı düşüncelerimizi etkilememesi isten
mişti. Uygarlığın bir bütün olduğu görüşü, toplumu
muzda bir diğer görüş olarak uzun yıllar yaşadı. 

Tarihin akışı içinde çağdaşlaşma yeni boyutlar 
kazandı. Ekonomik, politik, sosyal alanda yeni boyut
lar kazandı. Cumhuriyet, uygarlığın bir bütün olduğu 
görüşünün zaferidir. Aynı zamanda, bu düşüncenin 
bir yaşayış şekli olarak halka mal olduğu dönemdir. 
Cumhuriyet, aynı zamanda kültür değişiminde hal
kın sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel açıdan bi
lince ermiş geniş aydın kitlesinin öncülüğü ele al
dığı dönemdir. Cumhuriyet dönemi, çağdaşlaşmanın, 
teknoloji transferinin ötesinde dil, anlam, düşünce ve 
benzeri ve bütünüyle, kültür çağdaşlaşması aşaması
nın gerçekleştirildiği dönemdir. 

Sayın senatörler; 

Anayasamızın 41 nci maddesi, kültürel kalkınma
mızın demokratik yollarla gerçekleştirilmesini öngö
rür. Adalet Partisi, kültür değişmesi çağdaşlaştırılma
s ı n ı aydınlanma süreci içinde gelişmesini ister. Ada
let Partisi, kültürümüzün yaşayan değerlerinin korun-
masım. aynı zamanda gelişmesini ve kültürümüzün de
ğerlerinin tüm vatandaşlarımızca bilinmesinin benim
senmesini ister. Adalet Partisinin istemediği, kültürü
müzle bağdaşmayan değerlerin, toplulumumuza zor
la kabul ettirilmek istenmesidir. Adalet Partisi, kül
türümüzdeki değişmelerin ve her türlü değişikliğin va
tandaşlarımızın yeni seçmeleri, özlemleri olarak ger
çekleşmesini ister. Değişikliklerin, hayatın doğal akışı 
içinde ve devamlı olmasını diler. Adalet Partisi, ça-
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ğın gerektirdiği devlet, çalışma ve yaşama çekline uy
mayan görüşlerin, kuralların savunucusu olmamıştır. 

Adalet Partisi, çağdaşlaşmanın ulusun koşullarına 
uymasını ister. 

Anayasamızın giriş bölümünde millet olarak bü
tünleşmemizin, Atatürk ilkelerinin ve Türk Milletinin. 
etrafında olması öngörülmüştür. Atatürk İlkeleri ve 
Türk Milliyetçiliği yönünden çağdaşlaşan millî kül
türümüz, duyuş, düşünce ve birliğimizin, millî bütün
lüğümüzün temelidir. Adalet Partisi, bu görüşü benim
ser ve savunur. 

Sayın senatörler; 
Milletimiz, uzun tarih içinde oluşturduğu büyük 

bir kültüre sahiptir. Bu niteliğimizle komşularımızdan 
farklıyızdır. Komşularımızdan ve dünyadaki çoğu ül
keden başka ayrıcalıklarımız da vardır. Uzun yıllar 
beraber yaşadığımız, belli kültür kaynaklarından ya
rarlandığımız bazı komşularımız, millî birliklerini ge
lenekleri etrafında aramışlardır. Gelenekle, çağdaş zo-
runlukları birbirinden ayıramamışlardır. Manevî de
ğerleri de yalnız kutsal saydıkları geleneksel değer
ler olarak kabul etmişlerdir. Bu nedenle de başarılı ola
mamışlardır. Çağdaş manevî değerlerin, bunların dı
şında sosyal güvenlik, sosyal adalet, demokratik ku
rallar olduğunu görememişlerdir. Din, ahlâk bir top
lumun manevî değerlerinin en önemlileridir; ama 
çağdaş manevî değerler yeni boyutlar kazanmıştır. 

Bazı komşularımız ve dünyada bazı ülkeler, ulu
sal kurtuluş savaşlarından sonra, geçmişe dayalı 
değerlere dönüşü yeni bir ulusal bütünlük kazan
dıracak bir tutum saymışlardır. Cumhuriyet, bu ör
neğin karşıtıdır. Bizim kültürümüzün temel değerleri, 
demokratik düşünce ve kurumlara dayanır. Millet ola
rak bütünlüğümüzü sağlayan çağdaş millî kültürümüz 
ve Anayasal haklar ve sorumluluklardır. Bizim ya
şayış şeklimizide manevî sorumluluklar kadar, de
mokratik sorumluluklar da ağırlık ve önem taşır. Bu 
yönü ile de komşularımızdan ayrıyızdır. 

Sayın senatörler; 
Adalet Partisi, bu anlayışlar içinde Kültür Bakan

lığının Bütçe gerekçesinde gösterilen görevlerin yürü
tülmesini diler. Devlet, eğitim kurumlan ve kendine 
bağlı yaygın organları aracıyle, çağdaş kültürel değer
lerin, özellikle demokratik ideallerin, sosyal adalet il
kesinin ve kanun hâkimiyeti fikrinin toplumumuzda 
güçlenmesine hizmet etmelidir. Hayatın niteliği, yal
nız kişinin maddî olanaklarının ve yaşadığı çevrenin 
bir ifadesi değildir. Aynı zamanda, kişinin sahip ol
duğu moral, kültürel değerlerin ve hayatlarının zengin

liklerinin bir belirtisidir. Adalet Partisi, bu nedenle 
toplumda yalnız refahı değil, aynı zamanda moral ve 
kültürel değerleri de yaymayı amaç bilir. 

Kültür Bakanlığının, toplumumuzda millî birliğin 
teminatı ve çağdaş kültürümüzün tarihî gelişimimize 
uygun olarak korunmasında ve geliştirilmesinde öncü 
olmasını diler. 

Bu Bütçenin hayırlı olmasını diler, şahsım ve 
Grupum adına sizleri selâmlar, saygılar sunarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca?... Yok. 
Sayın Ege, buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan; 
Geniş, çok zengin kültür hazinelerine sahip bir 

Millet olmakla gurur duyarız. Dünyada milletlerin 
ve devletlerin birbirleriyle olan münasebetlerinde, 
birbirleri üzerinde yarattıkları etkilerin en büyük kay
nağı, kültürlerinden geliştirdikleri medeniyetleriyle 
vaki olmuştur, olmaktadır. 

Bir İngiliz, devrin en büyük donanmasına sahip 
olan İngiltere Devleti için, «İngiltere'nin donanması 
mı, yoksa Shakespeare mi?» denildiği zaman, «Do
nanma değil, Shakespeare» demiştir. 

Milletleri var eden, kültürlerini millî geleneklerine, 
millî bütünlüklerine dayanan yarattıkları dehalardır. 

Türk Milleti, ta Orta Asyadan başlayan kültürüy
le, daha Batıya geldikçe Müslümanlığı kabul etmesiy
le başlayan Türk - Müslüman kültürüyle; Batı ile 
münasebetleri doğduktan sonra, Batıyla olan alışveriş-
leriyle kültür yenilemelerine doğru gitmiştir. 

Bazılarının, kültür değişmesi, diye ifade ettikleri 
bu münasebetler, bu temaslar, çok yanlış bir ifadeyle 
ortaya konmuş oluyor. Kültür yenileşmesidir, değişme
si değildir. Kültür değiştiği takdirde, kültür olmaktan 
çıkar. 

Bir noktaya değineceğim, Kültür, dilde ,dinde baş
lar, örf ve âdetlerle gelişir, güzel sanatlarla, tatbikî sa
natlarla oluşur; hukuku ile ahlâkı ile hatta ekonomi
sine kadar millîlik damgasını taşır. 

Batılılar, bir açıkgözlülük yaparak ortaya bir hü-
manizma atmışlardır. Bu hümanizma, güya insanlar 
arasında dostluğu ve kardeşliği, bütünlüğü yaratmak
tır. Hayır. Bunlar; kültürleri, kültür hazineleri çok 
zengin olan bazı bizim gibi milletlerin kendi sahip ol
dukları kıymetleri, hazineyi biraz ihmal etmelerinden 
dolayı, onların üzerini biraz külleyerek, acaba Batı
nın Grek ve Latin köklü kültürünü bu milletlere; 
yani başta Türkiye olmak üzere, Doğu milletlerine 
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aşılayabilir miyiz, düşüncesine kapılmışlardır. Onun 
içindir ki, millî kültür ve birliğin karşısına bu hü-
manizma meselesi çıkarılmış, konulmuştur. Böylelik
le, milî kültürümüzün toparlanması için değil, yok 
edilmesi için gayretler gösterilmiştir. Bu hususta çok 
dikkatli bulunmamız gerekij-cr. 

Bugün uluslararası değer taşıyan büyük sanat 
eserlerine baktığımız zaman, bu büyük eserlerin ya
ratanı, yazarı kimse, eser okunduğu zaman millî 
kaynaklarından, millî geleneklerinden güç alarak ya
zıldığı ve yaratıldığı ortaya çıkar. Yani bir Bach'ı, 
bir Beethoven'i dinlediğiniz zaman, onlar Alman ır
kından geldiklerini müziğinde âdeta bağırır ve ken
disini açığa vurur. Bir Gothe'nin, Fausta'u okundu
ğu zaman, bütün dünyanın kabullendiği bu büyük 
sanat eserinde Aimanhk kendisini buram buram gös
terir. Bir Yunus Emre de öyledir, bir Celâdettin Ru
mî de öyledir. 

Onan için, bizim de yaratacağımız uluslararası 
eserlerimizde esas bu - olmalıdır. Bir Ulvi Cemaî'in 
Köçekçe'sini dinlerken, onun Türk eseri olduğunu, 
görüyor, kabul ediyoruz, kendi motif ve duyguları
mızı orada buluyoruz. Bir Adnan Saygun'un Yunus 
Emre Oratoryosunu dinlerken, onun Türk eseri ol
duğunu anlıyoruz; ama beynelmilel çapta yetişmiş 
ve o çapta eser olarak dünya literatürüne girmesin
den de gurur duyuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kısa zaman içinde anlatılması çok güç olan hu

susları bırakıp, sizlere bir hikâye naklederek sözle
rimi bağlayacağım. 

Kültürün ehemmiyetini, kültürün milletlerin var 
oluşunda itilemeyecek, atılamayacak çok mühim 
manevî bir harç olduğunu belirten bir hikâye. Bu, 
ünlü Sezar zamanında, onun topraklarında iki uçbeyi 
arasında çıkan bir ihtilâftu. 

İki uçbeyi arasında bir toprak mevzuunda niza 
çıkmış, nerede ise savaşa girecekler; fakat ikisi de 
müdebbir insanîarmış. Diyorlar ki, «Gidelim, Se-
zar'a danışalım. Büyük Sezar hakem olsun, bu top
rakların hangimize ait olduğunu o bulsun, o söyle
sin, biz de kabul edelim.» Birbirlerine şövalyece söz 
verip, kalkıp gidiyorlar, durumu Sezar'a anlatıyor
lar. Sezar bunlardan bir mehil istiyor, «Bana iki ay 
bir müddet verin, ondan sonra gelin.» diyor. Bu iki 
aylık müddet dolduktan sonra her iki uçbeyi lıeya- \ 
canla Sezar'ın huzuruna çıkıyor. O zamanın sözüne 
ve buyruğuna karşı gelinemeyecek otoritesi olan Se
zar «Bu topraklar senindir.» diyor, iki uçbeyinden j 

birisine. O sevinç içinde iken, diğeri tabiî üzgün, bir 
diyeceği de yok. Çünkü o şekilde kararlaştırılmış, 
kabullenecek; ama kafasında bir istifham uyanıyor, 
«Niçin bu topraklar onun da, benim değil?» diyor. 
Sezar gülüyor ve «Ben o topraklarda bir ay tebdil 
gezdim; yani kendimi tanıtmadan ve Sezar olduğu
mu sezdirmeden bir sade vatandaş gibi o topraklar
da gezdim ve gördüm ki, o topraklarda bunun tür
küleri, bunun havaları çalmıyor, oyunları oynan^or, 
bunun masalları, bunun manileri ve bunun folkloru 
oralarda hâkimdir. Onun içindir ki, bu topraklar ona 
aittir.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Bir millet istiklâlini dahi kaybedebilir; eğer kül

türünü kaybetmemişse, kültürüne sahipse, bir gün 
yine istiklâline kavuşabilir. Bunun en tipik misali 
İsrail'dir. Üç bin sene sonra kaybedilmeyen bir kül
türle. bir vatana sahip olma imkânına kavuşmuştur. 
ister beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz; ama bir ger
çeği kabul edersiniz ki. dünyada kültürüne, dinine 
Yahudiler kadar sağîam ve bağlı bir ırkı. bir mil
leti az bulursunuz. Onun için milliyetçiliğe, millî his
lere ve millî kaynaklara bağlı olunması gerektiğini 
ifade ett'ğimizde, şovence bazı düşüncelerle üzeri
mize gelenler, çok yanlış anlayış içindedirler. 

Türkiye'nin kültür politikası bugüne kadar maa
lesef gereğince ele alınmamıştır, âdeta bir üvey ev
lât muamelesi görmüştür. Millî Eğitim Bakanlığının 
bir Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün içinde, onu 
bağıra çağıra bir Müsteşarlığa, sonradan da bir Kül
tür Bakanlığına dönüştürmenin zevki ve kıvancı için
deyiz. Çok temenni ederiz ki. bu Bakanlığa gereken 
önem verilsin. Çünkü, Türk Milletinin ve Türk Dev
letinin bekası bu Kültür Bakanlığına gerçek değeri
nin verildiği nispette var olacak ve Türkiye ayakta 
duracaksa, kültürüne sarılmakla, kültürüne dön
mekle; kültürünü değiştirmekle değil, geliştirmekle 
ayakta duracaktır. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN —• Sayın Kutlar, buyurunuz efendim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ben, Türk kültürü deyince, iki konu üzerinde kı
saca duracağım. Bütçemiz bir hayli geriden gitmek
tedir. zamanında bitirmek ve fazla zaman almamak 
için k:.sa konuşacağım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Ecdat, asırlara dayanan Edirne'den, Van'a, Sam

sun'dan Mersin'e kadar yurdun her tarafına yayıL-

18 
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mış birçok abideîeşmiş eserler bırakmıştır. Bu eser
lerin korunmasını, maalesef biz lâyıkı veçhile yapa
mıyoruz. İstanbul'daki ecdat yadigârı birçok cami
lerin hali malum. Yalnız, Türklerin göç boyu Kon
ya, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzurum, Van bölgelerin
deki o güzelim eserler her gün biraz daha harap olup 
gitmektedir. Eski kaleler; meselâ bunun içerisinde 
Gaziantep Kalesi, senede 100 bin liralık (Bugünkü 
para ile hiç mesabesinde olan) bir tahsisatla, biz bu
nu kısım, kısım restore ediyoruz. Fakat bir seneki 
yaptığımız, ertesi sene harap oluyor. 100 bin lira 
ile ne yapılır koca Kalede? Onun için tahsisatın ar
tırılmasını bilhassa istirham ediyorum. 

Diğer taraftan; Etnografya müzelerimizin o kıy
metli eserleri tesirat-ı havaiye maruz durumdadırlar; 
dışarıdadırlar. Bunlara büyük binalar yaparak, bü
yük para sarfına taraftar değilim; ama pekâlâ ban
ları birer çatı altına alıp, asırlardan bize intikal eden 
bu eserleri tesirat-ı havaiye maruz olmaktan kurtar
mamız lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, kısa bahsedeceğimi söyle
miştim; bir Sultanhanı, Sivas'taki Çifte Minareler, 
Erzurum'daki Çifte Minareler, tekrar yerine konu
labilir eserler değildir. Bunların üzerine titrememiz 
lâzım. 

İkinci mesele : Itrîler. İsmail Ahmet Dedeler, 
Hacı Arif Beyler. Sadullah Ağalar; son yaşayan 
(Allah ömür versin) Münir Nurettin Selçuklar bize 
ecdat yadigârı elan Türk musikisini şimdiye kadar 
şöyle böyle intikal ettirmişlerdir. Klasik Türk musi
kisi ve Türk Sanat musikisinin mutlaka bir okula 
dayandırılması lâzımdır. Bundan vazgeçemeyiz. 

Ben, musikimizin modernleşmesi aleyhinde ka
tiyen değilim. Bir taraftan Türk kültürüne yakışır 
musikimizi modernleştirirken, diğer taraftan maziyi, 
tarihi de beraber yaşatmamız lâzımdır. Türk Milleti 
var oldukça, tarihinden, mazisinden kopamaz, kop-
mamalıdır. 

Diğer taraftan; folklorumuzu, halk müziğini bu
rada rahmetle yadedeceğim. Muzaffer Sarısözen vak
tiyle yurdumuzda yaptığı birçok gezilerle bir kısmını 
tespit etmiş bulunmaktadır. Hakikaten büyük bir 
eser olmuştur; ama bundan sonra onu da birtakım 
aranjmanlarla dejenere edip duruyoruz. Bu bir ha
kikattir; onun da bir okula dayandırılması lâzımdır. 

Bu bakımdan çok çalışkan Sayın Kültür Baka
nımızdan istirham ediyorum; Ankara Konservatuva-
rında bir klasik Türk Sanat Müziği dalının, bir de 
Trük Halk Müziği dalının açılarak, bunların okul

lara dayandırılması lâzımdır. Bugün bu konu bazı 
musiki dernekleri tarafından yürütülmektedir. İstan
bul'da Belediye Konservatuvarı kâfi gelmemektedir. 
Bu bir okul olur, bir diploma ile mensupları tez
yin edilir. Ancak kültür böyle yaşatılır; yoksa şu 
veya bu şekildeki derneklerin faaliyetlerine bırakılır
sa, ecdat yadigârını tam manasıyle yaşatanlayız. 

Benim istirhamım; yeni Kültür Bakanımız bu 
mevzuda çalışırken, bir de eski elyazısı Türk kitap
ları vardır; (Geçenlerde ben göremedim; ama kriti
ğini takip edip dinledim. Bir kitap sergisi açmışlar) 
bu eski elyazması Türk kitaplarının da derlenmesi 
çok yerinde olur. 

Beni dinlediğiniz için hepinize sonsuz saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yapılmış olan tenkit ve temennile
ri cevaplandırmak üzere Kültür Bakanı Sayın Neft
çi, buyurun. 

Sayın Bakanların da konuşmaları, sorular dahil, 
bir saati geçmemesi şeklinde tahdididir, hatırlatırım. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ — Sa
yın Başkan, Senatonun saygıdeğer üyeleri; 

Grupları ve şahısları adına konuşan arkadaşları
mızın Kültür Bakanlığı ile ilgili, gerek tenkit, gerek 
müspet yollu konuşmalarının hepsine çok teşekkür 
ederim. 

Kültür Bakanlığı gerçekten yeni bir Bakanlığı
mızdır; daha doğrusu, bir kere Bakanlık olarak de
nenmiş yaşamamış, ikinci kere kurulmuş bir Bakan
lığımızdır. 

Konuşmacı arkadaşlarımızın bir kısmı sosyal ant
ropoloji açısından kültürün esasına ve bir milletin, 
bir ulusun kültürle ilgili konularının önemine aka
demik açıdan değindiler. Konuşmacı arkadaşlarımı
zın bir kısmı ülkemizdeki kültür hareketlerinin, ulu
sal bir kültür politikasından yoksun, dağınık ve ne 
dereceye kadar yararlı olduğunda şüpheli, pratik 
uygulamalardaki tenkitlerini haklı olarak belirttiler. 
Gerçekten çok değerli konuşmalar meydana çıktı. 
Ben, Kültür Bakanlığı yaşasın diye, bizim dışımız
da ve Parlamentoya dayalı olarak kurulacak hükü
metler sırasında Kültür Bakanlığının yaşamasına ina
nan bir geçici Bakan arkadaşınız olarak, bunların 
hatta hepsini derlemek, toplamak ve bastırmak isti
yorum. 

Kültür Bakanlığının yaşamasına inanıyoruz, de
dik. Çünkü, bugün dünyada kültür çok önemli bir 
husustur. Kültür, sadece bir deyim, bir sözcük de
ğildir. Kültürün çeşitli tarifleri vardır. Daha önce 
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konuşan arkadaşlarım bir nebze değindiler. Uzun 
akademik noktaya gelmeyeceğim; fakat kendi fikir
lerimizi de bu konuda söylemek isterim. 

Kültür sadece bir deyim, bir sözcük değildir. Ger
çekten kültür, sosyal antropoloji açısından toplumla
rı yaşatan, toplumları geleceğe doğru kuvvetli kılan, 
ulusal hudutlarının üzerinde çakılmış, ulusal kültür 
politikalarının önemini ortaya çıkaran bir husustur. 
Kültürün tarifi, gerçekten Voltair'den bu yana 164 
defa yapılagelmiştir. Bunların üzerinde de durma
yacağız; fakat kültürün bütün tarifleri bir araya top
landığı zaman, çeşitli ansiklopedilerde, çeşitli sosyal 
antropologların deyimlerinde kültürün çok muhte
valı bir şey olduğu ortaya çıkıyor .Kültür, düşünce
ye dayanan insan ürünüdür. Sanat ve bilim açısından 
çeşitli insan ürünleridir ve bunlar toplanır, tarihî 
değerleri ile üst üste gelir, bir süreci vardır. Bu sü
reç dinamiktir ve bir ulusu meydana getirir. 

Yalnız ulusların değil, uluslararası kültür de var
dır; yani bazı arkadaşlarımın söylediği gibi, bilim
sel açıdan konuya baktığımız zaman, bütün yapı
sını söylemek mecburiyetindeyiz. Çünkü, şu anda 
dünyada çok hızlı bir teknolojik ve bilimsel değiş
me var. Dünya içinde yaşayan insanlar, ayrı ayrı 
ideolojiler içinde olsun, ayrı ayrı düşünce tarzları 
içinde olsun, ayrı ulusal yapılar içerisinde olsun; 
dünya artık düşüncenin kendi bulduğu öğelerle dı
şına da taşmıştır. Bu hızlı gelişim içinde elbette ki, 
toplumsal değişmeler de çok süratlidir ve uluslarara
sı birtakım toplumsal alış - verişler vardır. Daha 
açık söyleyeyim; çok şiddetli bir kültür alışverişi dün
yada ince, çok ince uluslara entravenöz iğnesi gibi 
yapılan bir kültür harbi vardır. İşte, çakılmış olan 
ulusal hudutların içinde çakılmış ulusal kültür poli
tikasını muhafaza edebilmek için, bugün modern 
dünyada uluslar kültür gümrükleri koymuşlardır. 
Çünkü, kültür ulusal hudut kadar kesinlikle çakıla-
mıyor, haberleşme araçlarının çok süratleşmesi ne
ticesinde; yani radyo, televizyon, teyp ve teleks ne
ticesi ve hatta belki on seneye varmayacak kadar 
yakın bir zamanda dünyanın dışındaki bir peyk ka
nalları itibariyle bütün televizyonları artık bir en-
terkonnekte sisteme dahi bağlayabilecektir. Dünyada 
bu kadar süratli bir kültür alışverişi varken, elbette 
ki, ulusal kültürümüzün, modern açıda; fakat oriji
nal motifleri içerisinde saptanması, bütünleşmesi ve 
bunun muhafaza edilmesi şartı ortaya çıkmaktadır. 
Bu kadar zor bir şeyi yapabilmek için, bütün dağınık 
kültürel faaliyetlerin bir araya toplanması ve Kültür 
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Bakanlığı, bir kurum, büyük bir kuruluş ve kurum 
olarak tek elden idare edilmesi zarureti çoktan gel
miş ve geçmektedir. 

Uluslar dağınık olan kültür kurumlarını, işte bu 
hızlı kültür alışverişi, kültür harbi sonucu toplamak 
mecburiyetini hissetmişlerdir. Benim gayri resmî ola
rak saptadığım rakamlara göre, yirminin üstünde 
ulus; hem de Doğu ve Batı bloklarında en modern 
uluslar kültür bakanlıklarını kurmuşlardır. Biz, Kül
tür Bakanlığının kendi bünyesindeki zaafı yenmek 
istiyoruz. Çünkü, gerçekten kültür, politika ile bir 
noktada zıtlaşır. Kültür bir toplumun tümünün ulu
sal değerleridir; ama politikada ayrı ayrı iktidara 
gelmek isteyen ve yönetimi en iyi yapacağını söy
leyen siyasî teşekküller vardır ve burada bir zıtlaş
ma doğar. Nitekim, Britenski'ye baktığımız zaman, 
Alman Mayer'i okuduğumuz zaman, hatta Taylor'a 
baktığımız zaman kültür ve politikanın birbiriyle bir 
noktada zıtlaşması belirtiliyor. Fakat bu demek de
ğildir ki, bir bakanlık kurulmasın. Bakanlık bünye
sindeki zaafı; yani herhangi bir parti iktidara gelir
se gelsin, kültür politikasını tespit etmek zorunda
dır. Çünkü, tehlike şuradan doğuyor : Kültürde ürün, 
insandan insanadır ve ilişki direkt insandan insana
dır. Bu kültür politikasını kendi açısından, kendi po
litik tandansına doğru eğmemesi lâzımdır. Bakanlığın 
bünyesindeki tehlike buradadır; ama bu tehlike, ulu
sal kültürün saptanması, (Benden önce konuşan arka
daşlarımızın çok güzel ifade ettikleri gibi) kültürü
müzün dejenere olmaması ve altyapısı çok zengin, 
çok renkli, Orta Asya'dan Akdeniz ülkelerinin bütün 
renkli medeniyetlerini içeren, altyapıda Eti'lere ka
dar uzanan, dilde ve dinde Doğu'ya, şimdi yeni Ata
türk devrimleri ile birlikte Batı'ya doğru açılan, 
çağdaşlaşmaya yönelen kültürümüzün ulusal hudut
larımızın üzerinde ulusal kültür olarak çakılması için, 
çok büyük gayretlerin sarf edilmesi ve bir bakanlık 
halinde toplanıp, bütün bu tehlikelere göğüs gerilme
si gerekir kanısındayım. 

Biz, Bakanlığı ele aldığımız zaman henüz Teş
kilât Kanunu çıkmamıştı. Kültür Bakanlığı daha ev
velki kuruluşları ile talihsiz bir manzara arz ediyor
du. îlk önce, bildiğiniz gibi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı birkaç teşekkül halinde imiş, bilâhara 
Başbakanlığa bağlanmış, bir ara çok kısa bir müddet 
için Bakanlık olmuş, arkadan tekrar Başbakanlığa 
ve Devlet Bakanlığına bağlanmış. 

Sayın senatörler; 
Hepinizin malumudur ki, Millî Eğitim Bakanlığı, 

kadrosu çok geniş ve problemleri çok fazla olan bir 
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Bakanlıktır. Dünyaca önem verilen kültür meselele
rinin; hatta bir noktada Millî Eğitim Bakanlığını 
dahi etkileyecek durumda olduğunu söylemek yan
lış olmasa gerektir. Eğer ulusal bir kültür politikası 
saptanır da, bunun yurt içindeki süreci ve organi
zasyonu temin edilebilirse, bu, Millî Eğitim Bakan
lığını dahi etkileyecek bir tüm anlam taşımaktadır. 
Demek ki, Millî Eğitim Bakanlığının problemleri ge
niş kadrosu içinde, kültürel meseleler derlenip to-
parlanamaz ve çağdaşlaştırılamaz. 

Devlet Bakanlığına bağlı olduğu zamanki man
zara ise; Devlet Bakanlıkları malumunuz veçhile, 
politikman çok dolu olan bakanlıklardır, politikman 
büyük bir gerilimin içinde olan ve doyma halinde 
bulunan bakanlıklardır. Bu bakanlıklarda da kültür 
meselelerinin politikanın dışında ulusal bir açıdan 
saptanıp, onarılması ve bu hususlarla uğraşılması 
mümkün olamıyor. O halde kültür meselelerinin, 
Kültür Bakanlığı ile ilgili ünitelerin derlenip topar
lanmasının bir başın altında, sorumlu bir bakan ve
ya müstakil bir kişinin idaresinde olması lâzımdır, 
müstakil olması lâzımdır. Çünkü, bir bakana bağlı 
olduğu zaman, bir bakanın bir tek imzasının yerine 
getirilmesi için bazen iki üç gün geçiyor. Kültür 
meselelerinin ise buna sabrı yoktur. Bunun için Ba
kanlık olarak yaşamasına inananlardanız. Biz, ge
lip geçici bir bakanız; ama Kültür Bakanlığının ya
şamasını siyasî bir vasiyet olarak burada söylemeyi 
de bir görev biliyoruz. Çünkü, bendeniz politikayı 
kesin olarak bırakmış bir arkadaşınızım. 

nın çalması gibi, birlikte çalıştırılması kültür haya
tımız açısından çok önemlidir. Teşekküller, esasen 
yapılışları gereği, biraz yalnız çalışmaktaydılar. Ba
kan olarak başa geldiğim zaman durum böyleydi. 

Şöyle ki; Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğü var, son derece önemlidir. Türkiye'de petrol 
yoktur sayın senatörler; ama Libya'daki veya Suudi 
Arabistan'daki petrol bir gün biter; fakat Türkiye 
tabiî sitleriyle tarihî sitleri» ile tabiî anıtları ile men
kul ve gayri menkul eski eserlerin henüz dörtte biri 
ya bulunmuş ya bulunmamıştır. Âdeta kapalı bir 
konserve kutusu gibidir. Bunlar bitmez sayın sena
törler. 

Eğer, biz tabiî güzleliklerimizin, bu eski eserle
rimizin koruyuculuğunu, bunların dünyaya tanıtıl
masını severek, isteyerek yapabilirsek, bu, benim ka
nımca petrolden önemlidir. Bu bir kültürdür, bir alt
yapı kültürüdür; dünyada hiçbir ülkenin sahip ol
madığı hazineleridir. 

Şimdi, Eski Eserler Genel Müdürlüğü kendine 
göre çalışır, kendine göre Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğümüz vardı, müsteşarlık iken. Ger
çekten bu Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü
ğü ile ilgili Kanun çıktıktan itibaren kaçakçılık dur
muştur. Toplumda, bir yönünden kanunun sertliğine 
karşı hafif bir tepki uyanmıştır; ama durum şudur : 
Hiçbir zaman halka giderek, halkla beraber hazine
lerimizin; petrolden çok daha fazla devamlı olan 
ve Türk Milletinin ilerideki zenginliğini temin ede
cek olan hazinelerimizin halka tanıtılması, halkça 
korutulması, halkla beraber, Devletle halk elele ko
runması meselesi halledilmemiştir. Bu, bir Bakan
lık olarak ancak halledilebilir. 

Topkapı Müzesi, Topkapı hazineleri Kültür Ba
kanlığına bağlıdır. O hazineler ki, Türkiye Bütçesi
nin, maddî, manevî birkaç yüz mislidir. Sizler bilir
siniz; ama buranın bağlı olduğu bir yer, bir bakan
lık olarak çalışmazsa ve o genel müdür, o genel mü
dürün bağlı olduğu müsteşar bir bakanı günlerce 
imza için beklerse, bu olmaz arkadaşlar. Bakanlık 
olarak yaşaması zaruridir. Bizler gelip geçiciyiz; ama 
sayın senatörler, bunu Bakanlık olarak lütfen muha
faza edin. Bu gerçekten siyasî vasiyettir. 

«Nasıl korunsun» deniyor. 
Bilerek, eski eserlerin bir ucundan başladım. Şöy

le korunabilir : 
Dünyada «Avrupa Mimarî Mirasını Koruma ve 

Kutlama Yılı» diye bir hareket var, bir de bununla 
ilgili bir kuruluş var. Biz de Avrupa ülkesi olduğu-

Kültür Bakanlığının bünyesinde, bildiğiniz gibi, 
Eski Eserler Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler Ge
nel Müdürlüğü, îç ve Dış İlişkiler Dairesi Başkan
lığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Folklor İşleri Dai
resi Başkanlığı, Tiyatro, Opera, kendi 1310 ve 1309 
sayılı kanunları ile yarı özerk; fakat parasal ve kad-
rosal açılardan bize bağlı bir şekildedir. Bir de Gü
zel Sanatlar Genel Müdürlüğü var. 

Bunların hepsi, biz Bakanlık olarak meseleyi ele 
aldığımız zaman; yani müsteşarlık olarak idare edil
diği zamanlarda gördüğümüz odur ki, her bir ünite
nin hepsi de teker teker önemlidir; fakat bunlar 
hakikaten teker teker çalışmakta imişler. Dolu bir 
bakanlığa bağlı olunduğu zaman işler yürümüyor. 
Benden önce gelmiş geçmiş müsteşar arkadaşların 
gerçekten hepsi çok kıymetli imiş. Hele sonuncular
dan bir tanesi Doğu uzmanı olarak çok kıymetli, di
ğeri de çağdaş uzman olarak çok kıymetli imiş; fa
kat bir başın altında bütün bu ünitelerin, orkestra-
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muz için buna üyeyiz. Bu kuruluşların üyelerinin 
bir de kendi memleketlerinde Millî Komiteleri var. 
Üç gün önce şu naçiz arkadaşınız böyle bir Millî 
Komiteye Başkanlık etti. O Millî Komite, kararna
meyle kurulmuştu ve bütün ilgili bakanlıkların orada 
temsilcileri vardı. Anıtlar Yüksek Kurulunun birkaç 
üyesi vardı ve bendeniz orada Başkandım. 

Avrupa, artık kendi üyeleri içerisinde eski eser
leri, atalarından kalma eserleri korumak için bir ha
rekete geçmiş, biz de üye olarak böyle bir harekete 
geçmişiz ve Millî Komiteyi kurmuşuz. 

Üzülerek söyleyeyim; bu Komitenin son 2 - 3 
toplantısını kaçırmışız. Neden kaçırmışız?.. Orada 
devamlı toplantılar oluyor; 1975 senesinde eserler 
sergilenecek, konferanslar verilecek ve ülkemizin 
tarihî şiflerinden bazı projeleri orada sergileyeceğiz. 
Bu komitenin 3 - 4 toplantısına gitmemişiz. Çünkü, 
bu komitenin davet yazısı Dışişleri Bakanağımıza 
gelecek. Dışişleri Bakanlığı bunu Kültür Bakanlığına 
ve Millî Komiteye bildirecektir. Dışişleri Bakanlı
ğının oradaki delegesi yazıyla yazar, 3 - 4 ay sonra 
bize bildirir, yahut da sabotaja uğrarız. Onu da he
nüz tahkik etmiş değilim; konu çok yenidir ve üç 
gün önce buna muttali oldum. Bu yüzden biz son 
toplantıları tamamen kaçırmışız. Bu kadar zengin 
bir kültür yapısı ve eski eserleri olan, tarihî sitleri 
olan bir ülkenin orada tanıtımım yapamayacak ka
dar geri kalmışız. Yeni yeni hızlanıyoruz; Şubat ayı
na bir şeyler yetiştirip oraya gideceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, Kültür Bakanlığının aslında iki anagörevi 

olacak. Bunlardan bir tanesi Türkiye'yi, Türkiye'nin 
kültürünü, zenginliklerini, gerek güzel sanatlar açı
sından olsun, gerek yazarlar açısından olsun, her tür
lü fikir ürünleri açısından olsun, heykel, resim, müzik 
açısından oisun, tarihî eserler açısından olsun dünya
ya tanıtacağız. Yani kendi orijinalitesini millî hudut
ları içerisinde üstüne çakılmış olan ulusal kültür po
litikasının varlığını, kişiliğini dünyaya tanıtacağız. 

Kıbrıs meselesinde biz dışarıya niçin bakanlar 
gönderdik? Eğer bizim çok elyak dış temsilcilerimiz 
olsaydı buna lüzum kalmazdı. Dışişleri Bakanlığının 
dışarıdaki temsilcilerini tenzih ederim, çünkü onlar 
bir dış politika ile meşguldürler. Dış politika meselesi 
başkad>r, ülkelerarası kütür alışverişi yine başkadır. 
Ama 27 ülke ile kültür anlaşması yapmışız ve kül
tür temsilcilerini Dışişleri Bakanlığı gönderiyor. Na
sıl gönderiyor? Millî Eğitim Bakanlığındaki öğret
men arkadaşlardan temsilciler gidiyor. Olmaz, ar

kadaşlar. Ben 2 - 3 aylık Bakanınız olarak kesin şe
kilde yanlış bir yolda olduğumuz kanısındayım. Bun
lar Kültür Bakanlığının bünyesinde toplanmalıdır. 
Kültür temsilcileri özel olarak yetiştirilmelidir ve dış 
ülkelerde bizi gerçekten temsil etmelidir. 

Meselâ geçenlerde burada bir sayın senatör ar
kadaş, sanıyorum Sayın Batur şöyle bir şeyden bah
setti. Dedi ki : «Gittim, dolabımın gözünden bir 
zarf çıktı, zarfı açtım Türk - Amerikan Haberler 
Merkezinin bir özeti idi, Başkan Ford'un ve Kissin-
ger'in konuşmaları vardı. Aynı^ gün de bizde konuş
malar yapıldı, Sayın Cumhurbaşkanımız konuştular, 
Başbakanımız konuştular, çeşitli parti başkanlarımız 
konuştular. Biz de bunu bu şekilde gününde başka 
parlamentoların senatör ve milletvekillerinin çanta
sına atamıyorsak, işte Yunanlılar şöyle yaparlar, böyle 
yaparlar...» 

Henüz vakit geçmiş değildir. Kültür meseleleri
nin Kültür Bakanlığı bünyesinde tarafsız bir gözle 
ele alınması ve diğer bakanlıklarla korozman yapan 
konuların; yani Dışişleri Bakanlığındaki kültür tem
silcilikleri meselesinin, kültür anlaşmaları meselesi
nin, Millî Eğitim Bakanlığının bünyesindeki Türk 
Kültür Merkezleri meselesinin halledilmesi lâzımdır. 
Çünkü, bu kültür merkezleri de çok büyük bir önem 
taşıyor. Biliyorsunuz, Kerkük'de var, Almanya'da 
olması lâzım, Libya'da olacak, Afganistan'da var. 
Bizim dışardaki vatandaşlarımızla ilişkimizi sürdür
memiz, Anavatandaki kültürel hareketleri onlara 
ulaştırmamız lâzımdır; bu da Kültür Bakanlığının 
görevleri içindedir. 

Güvenoyu almamış olan Hükümetimize bu ko
nuları önermiştik. Bu konuları çeşitli detaylarıyle 
önermiştik ve bunlar özet olarak bir sayfada toplan
mıştı. Bakanlıkîararası kültür meselelerinin Kültür 
Bakanlığının bünyesinde toplanması istenmişti. 

Dış meseleierdeki kültürün önemini anlattım. İç 
meselelerde, içimizde bilinçli bir millî bütünlük için
de toplanmamız gerektir. Anayasamızın başında da 
belirtildiği gibi, kaderde, kıvançta ve tasada birlik 
ve bütünlük halinde olmamız, kültür antropolojisi 
açısından önemli bir konudur. Elbette ki, merhum 
Ziya Gökalp ve Atatürk o kadar erken vefat etme-
seîerdi, bir araya gelerek ulusal Türk kültürünün 
temelini büyük bir ihtimalle saptayacaklardı; ama 
bu mümkün olmamıştır. Bu mümkün olmamıştır di
ye, üzülmek de lâzım değil. Ben o kadar kötümser 
değilim. Çünkü, bu kadar zengin motifleri ve oriji
nalitesi olan. bu kadar zengin altyapısı olan bir kül-
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tür çabuk dejenere olmaz. Yalnız, şimdi uyanma
mız lâzımdır. Eğer uyanmazsak çocuklarımız, ço
cuklarımızın çocukları bizim dilimize, bizim sanatı
mıza, hele hele elyazmamıza, eski eserimize o kadar 
yabancı kalacaklar ki; çünkü dünyadaki sürat, içe
rideki süratten daha hızlı. 

Şunu söyleyeyim : Fransa'da, Paris'le taşra Fran
sa'sının birleşmesi Avrupa birliğinin birleşmesinden 
çok daha çabuk oluyor. İngiltere'de, Amerika'da 
kendi içindeki kültürel sirkülasyon ve birleşme bü
tünleşme dünyanın süratle bir araya gelen toplum
larından çok daha yavaş gidiyor. Tehlike buradadır. 
Onun için Kültür Bakanlığını yaşatmaya mecburuz. 
Tehlike, gerçekten dünyanın son derecede süratli 
haberleşme vasıtaları ve biraz önce söylediğim gibi. 
belki de lö sene sonra bir teypten bütün televizyon
ların hem göze, hem de kulağa hitap eden enterkon-
nekte, birbirine bağlanmış kanalîarıyle açılacak. Ar
tık, torunumuzu kendimize yabancı kılabilir raiyiz, 
sayın senatörler? 

Onun için, Kültür Bakanlığının ulusal kültür po
litikasının saptanması için çeşitli partilerin, çeşitli 
memleket kuruluşlarının, çeşitli Türkologların, çe
şitli sosyo - antropolojik açıdan bilimsel kişilerin 
toplanmasıyla bir büyük ulusal kültür kurultayı top
lanmalıdır ve bunun boyutları çizilmelidir. Çünkü, 
kültürün tarihîiiği vardır, kültürün ilkeleri içerisinde 
değişkenliği vardır, kültürün altyapısı vardır, kültü
rün ihtiyacı tatmin edici yönü vardır. Kültürün 
toplumsallığı vardır, kültürün özgürlükçü bir ortam 
içerisinde bireyler tarafından yaratılışı vardır, top
lanması vardır, süreci vardır, dinamiktir. Bütün bun
ların saptanması ve Orta Asya'dan, İmparatorluktan 
gelen, Akdeniz civarından esinlenen, altyapıda Eti-
ler'e kadar giden, ondan sonra Selçuklu, Osmanlı gi
bi iki ana üstyapıdan gelen bu Türk kültürünün dün
yaya açılış ve modernleşme; yani devletin rnodernleş-
mesiyle beraber kopukluğunun tamamlanması ve halkla 
birlikte kendi orijinal motifleri içerisinde tabandan 
alarak çağdaşlaşması ve ulusal Türk kültürü sap
tanmalıdır. 

Sayın Oğuz arkadaşımız bu hususa temas ettiler, 
ondan sonra konuşan Sayın Karaman arkadaşımız 
da gerçekten akademik olarak biraz daha detaylı ola
rak konuyu işledi. 

Şimdi, aslında Kültür Bakanlıgğının üniteleri ay
rı ayrı gibi görülüyor; fakat Kültür Bakanlığının üni
teleri ayrı ayrı değil, bunu tamamlayıcı niteliktedir. 
Şöyle ki : 

Deminden beri bendeniz naçizane Eski Eserler 
ve Müzeler Genel Müdürlüğündeki durumu anlattım. 
Şimdi, Türkiye çok zengin; halkla beraber bunların 
korunması, tabiî sitlerin muhafazası gereklidir. 

Meselâ İstanbul Boğazının tabiî sit olarak ko
runabilmesi lâzımdır. Allah vermiştir; dünyanın en 
güzel yerlerinden birisi. Bendeniz bu yaz İskandil Bur
nuna doğru gittim, orada uçta bir tarihî şehir var. 
(Bu tarihî konulara ailece bir hobi şeklinde düşkünlü
ğümüz var.) Kınidos'a gittim. Oraya giderken İskan
dil Burnundaki âdeta şimalin fiyortlarının Akdenizin 
içinde bir eşi gibi ve ormanla birlikte Allahm vergi
si olar.uk bunların korunması lâzımdır. Çünkü, en gü
zel eski eseri tanrı yaratıyor. Bunun korunabilmesi 
meselesidir. Tabiî sitler, koruların korunması, bunun 
yanında tarihî sitlerin korunması söz konusudur. Es
kiden bir tek anıtın korunması söz konusu iken, bu
gün dünyada artık onu kocaman yaşayan bir bölge 
olarak koruyorlar. 

Hepiniz biliyorsunuz İngiltere'deki Edinburg ma
halleleri; dışı tamamen o eski zamana aittir, içine gir
diğiniz zaman insanların yaşadığını görürsünüz ve her 
türlü konforu haizdir. Victorya zamanının mahallele
ri aynı şekildedir. Bir Belçika'ya, Lüksernburgla gi
dersiniz, âdeta Avrupa ülkeleri içerisinde sıkışmış 
kalmıştır; ama bir eski esere girdiğiniz zaman yapısı 
bakımından bir başka ülkeye girdiğinizi anlarsınız. 

İşte, devlet hudududun üzerine çakılan bir kül
tür politikasıdır. Bunu çakabilmek çok zordur; ama 
bunu yapmak zaruretindeyiz. 

Eski Eserler Genel Müdürlüğünde halkla beraber 
bunların korunmasını temin edebilmek lâzımdır. 

Meselâ, bizde Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 
var. Çok güzel bir vasıtadır, birbiriyle de ilintilidir. 
Halkın eski eserlerini sevmesi, koruyabilmesi, Dev
letle halkın el ele tabiî sitlerini, tarihî sitlerini koru
yabilmesi kanalıyle olur kütüphaneler Genel Müdürlü
ğü her sene yeni kütüphaneler açar. Kendine göre bir 
programı vardır; halk kütüphaneleri ve çocuk kütüpha
neleri açar. Bu Genel Müdürlüğe, çok zengin olan Mil
lî Kütüphanelerimiz de bağlıdır. Eski Eserler Genel 
Müdürlüğü ile Kütüphaneler Genel Müdürlüğü be
raber çalıştığı takdirde, her biri ayrı ayrı program 
yapmayacaktır. Eski Eserler Genel Müdürlüğü ayrı 
müze açıyor, diğeri ayrı bir yerde kütüphane açıyor. 
Meselâ, bu sene Eski Eserler Genel Müdürlüğü 5 ta
ne müze açacak, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü de 
5 tane kütüphane açacaktır. Bu genel müdürlükler bir 
bakanlık bünyesinde toplanırsa, bunlar yan yana ge-
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lir, beraber programlarlar ve ikisi bir yerde açılır. Gü
zel Sanatlar Genel Müdürlüğünü de bunun üzerine 
koyun; resim ve heykel galerileri bunlarla beraber 
yapılır. Bir kültür sitesi beraberce açıldığı zaman hem 
millî servetten bir tasarruf olur, hem de halk kültür 
ünitesini beraberce görür. 

Artık, dünyada «Müze» demçk, sadece sergilemek 
değildir. Dünyada «Müze» demek; kütüphanesiyle 
birlikte ve bütün kültür üniteleriyle birlikte eski alt
yapı kültürünü o ülkenin halka sevdirmesi, öğretme
si demektir ve bir eğitim ünitesi demektir. Kütüpha
ne, zaten bir eğitim ünitesidir. 

Bir bakanlık olduğumuz takdirde, halkı bütünleş
tirecek; yani meselâ bir Toros'lardaki köyle îç Ana
dolu köyü, Batı Anadolu köyü ile bir kültür harita
sı düşünebiliriz, tahayyül edebiliriz. Çünkü, bu ger
çekte vardır. Nasıl ki, coğrafî haritalara baktığımız 
zaman nehirleriyle, dağlarıyle, ovalarıyle görülür; fa
kat bu coğrafî haritalar bir soyutlamadır. Aslında, bu
nun yaşayan gerçeği vardır, tşte, kültür de böyledir. 
Bir kültür haritasına baktığımız zaman 2 - 3 ayrı 
köyün yaşantısının, âdetinin ayrı ayrı olduğunu gö
rüyoruz, İç Anadolu ile Batı Anadolu'nun ayrı ayrı 
olduğunu görüyoruz. Bunları entegre bir hale getirmek 
lâzımdır; yani tasada, kıvançta, kaderde bir araya ge
tirmek ve bütünleştirmek lâzımdır. Üzülmeyelim, bu 
her ülkede vardır, yanız Türkiye'de değil ve zaten ül
ke bunu yapabilmek için Kültür Bakanlıkları kuru
yor. 

Şimdi, bunu yapabilmek için bu kültür sitelerine, 
kültür merkezlerine ihtiyaç vardır. Kültürü, tiyatro
yu, operayı, konseri, resim ve heykel galerisini, her 
çeşit bilgiyi alabilecek özgürlükçü bir düşünce içinde 
tekrar yaratabilecek olan halkın ayağına götürmek 
mecburiyetindeyiz. Ulusal kültür politikası saptandık
tan sonra ulusal kültür organizasyonunu yapmak mec
buriyetindeyiz. Böylece halkla birlikte, tabanla birlik
te bir süreç, bir sirkülasyon temin edilebilir. Bu, Kül
tür Bakanlığının bünyesinde iki tarafa doğru çıkış ya
par. Birisi tabana doğru eğilip, tabandan alıp asırlar 
boyu halkımızın çok kıymetli kültür ürünlerini der
lemek, bunları arşivlemek, modern metotlarla, yön
temlerle toparlamak ve tekrar halka doğru vermek. 
Bu, ülke içindeki süreçtir. Diğeri de; bozulmadan, de
jenere olmadan, yozlaşmadan bunu dünyaya tanıtmak
tır. iki türlü süreç ve sirkülasyon var. Kültür Bakan
lıkları bunları yapabilmek için kuruluyor. Hepiniz 
bunu çok iyi biliyorsunuz. Ben gelip geçici bir Bakan 
arkadaşınızım; ama Kültür Bakanlığının kurulma
sında çok çok geç kalınmıştır. 

Köylü kadınımızın bile her gün ürettiği, o kapanık 
iç âlemini dışa vurduğu öyle güzel motifleri var ki, 
ben bilmezdim. Cumhurbaşkanımızın hanımı Sayın 
Emel Hanımefedinin bu konulara yaklaşımı var, ge
çenlerde beraberce bir sergiyi geziyorduk, bana dedi
ler ki, «Nermin hanım, Türk kadını sarıyı neden iş
ler?...» Bakıyorsunuz bir kilim, ya da bir çorap; uyum
lu renklerin arasında birden bire acı sarı konuvermiş. 
Bu sarı oraya neden işlenirmiş biliyor musunuz? Kay
nanasına, kızına, kocasına kızdığı vakit, konuşmamak 
için içinin acısını bu sarı ile dökermiş, renklere. Ben 
bunu bilmiyordum. 

îşte etnografik bir yaşantının tipik örneği; en sa
de ve hiç bir iddiası olmayan, henüz birçok haklarını 
daha bilmeyen; ama tarlada çok büyük bir katkısı 
olan köylü kadınımızın sanat eserinde etnografik ya
şantısının bir bilinci. 

Bunları dile getirmek, bunları toparlamak, taban
dan alarak millî bir karakter, ulusal bir kültür poli
tikası içerisinde çeşitli müzelerde değerlendirmek ge
rekir. 

Mezar taşları... Uzun uzun konuşmayayım; bun
lar apayrı bir konu. Artık mezar taşları belki de ufa
lanıp gidecek; fakat mezar taşları yaşantısının, etnog
rafyanın ayrıca bir belirtisidir. Doğu'da ayrıdır, îç 
Anadolu'da ayrıdır, Ege'de ayrıdır, İstanbul'da ay
rıdır; kadını ayrıdır, erkeği ayrıdır, çocuğu ayrıdır; 
ilimden geleninki ayrıdır, Devlet memurununki ayrı
dır. Bunların bir müze halinde toparlanabilmesi ge
reklidir. Hatta çok geç kalınmıştır. Cumhuriyet arşiv
lerinin yapılabilmesi; bunların hepsi Kültür Bakanlığı 
adı altında bir bakanlık bünyesinde yaşayan kültür 
topluluklarımızın birbiriyle ilintili olarak toplanma-
sıyle mümkün olabilir. Bu Bakanlığın kütüphanele-
riyle halka göndereceği, dışarıya broşürlerle anlata
bileceği, iki süreci de yapabileceği bir bakanlık halin
de toplanması lâzımdır, kanısındayım. 

Şimdi, arkadaşlarımın sorularına cevap vermek is
temiyorum. 

Reşat Oğuz arkadaşımızın çok kıymetli konuşma
ları gerçekten bize büyük katkıda bulunmuştur. 

Hars ve kültürle ilgili merhum Ziya Gökalp'in eser
lerini tahlil eden konular, gerek Reşat Oğuz arkada
şımızın konuşrnasıyle ve gerekse ondan sonra konuşan 
Sayın Suphi Karaman arkadaşımızla belirginleşti. 
Biz bunlara tamamen katılıyoruz. 

Sayın Reşat Oğuz arkadaşımız, 
Bin Temel Eserle ilgili konuşma yaptılar. 
Bildikleri gibi, Bin Temel Eser Komisyonu 4 ayrı 

komiteye ayrılmıştır. Bizden önceki iktidarlar zama-
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nında, bizden önceki iktidar zamanında bu 4 ayrı ko
miteden bir tanesi Kültür Komistesidir, diğeri Bin Te
mel Eser Komitesi olarak kalmıştır, üçüncüsü Çocuk 
Yayınları Komitesidir, dördüncüsü de Tercümeler Ko-
mitesidir. Konularla ilgili profesörlerimiz, uzmanları
mız bu komitelerde çalışmaktadır. Bakanlığın kendi 
ilgili ve mesul memurları da bu komitelerin içinde 
vardır ve Bin Temel Eser Komitesi 28 yılına kadar 
dondurulmuştur. Hatta dışarıda yabancı dillerde bile 
Türklükle ilgili birtakım eserler Bin Temel Eser Ko
mitesinde değerlendirilmektedir. Tercüme Komitesi 
yine aynı şekilde tercümelerle ilgilidir. Çocuk Yayınla
rı Komitesi de çalışmalar yapmaktadır, çocuk ya-
yınlarıyle ilgili Bakanlığın çok güzel çalışmaları var
dır. Bunları fazla uzatmak istemiyorum; fakat kültür 
mayısını çocuktan başlatmak, eğitimin bir şartıdır. 
Ulusal Türk kültür politikasının başlangıcı çocuk
tan geçer. Çocuk Yayınları Komitesi Dede Korkut 
Masallarını, geçmişteki çeşitli çocuk kahramanları 
masallarını toplayıp resimli bir şekilde yayınlayacaktır. 
Bunların toplanması bitmiştir, resimlerin de klişesi 
yapılmıştır, çok yakın bir zamanda yayınlanacaktır. 

«Yayın Kongresi faydalı olmuştur.» dediler. 
Gerçekten biz de aynı kanaatteyiz. Yayın Kongre

si çok faydalı olmuştur. 

İstanbul Kültür Sarayının yanmasına değindiler. 
Arkadaşımız bu konuda her halde çok daha eski 

ile ilgili birtakım icraatları söylemek istediler; fakat 
her iktidarın, elbette ki, biz de dahil olmak üzere, ken
dine özgü kusurları ve zaafları olacaktır. Temenni 
edelim ki, Kültür Bakanlığı zaaflarını, kusurlarını tas
hih ederek yaşasın. 

Kültürde tabana inmek, tabanla beraber orjinal 
kültürümüzün çağdaşlaştırılmsı konusunu anlattım 
zannediyorum. 

Anadolu turneleri durmamıştır, Sayın Oğuz. Biz 
Maliye Bakanlığıyle yaptığımız konuşmalar, görüş
meler, müzakereler sonucu Anadolu turnelerinin de
vamı için ödenek almış durumdayız ve hiç bir zaman 
kültür merkezlerinden vazgeçilmiş değildir. Şimdilik 
sadece Elâzığ Tiyatrosu durdurulmuştur. Adana Ti
yatrosu açılacaktır, İzmir açılmıştır, Bursa devam et
mektedir. 

Anadolu turneleri yapılmaktadır ve yalnız Elâzığ 
Tiyatrosu durdurulmuştur. 

Tiyatromuzda, opera ve balemizde şu zaaflar var: 
Kaynak kıtlığımız vardır, artık mevcut konservatu-
varlar kaynak olarak yetişmemektedir. Bunun so
nucu olarak, eleman kıtlığı vardır; yabancı uzmana 
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ihtiyaç vardır. Bunların hepsi maddî olanaktan 
geçer. 

Sayın senatörler; 
Kültüre bir lüks gözüyle bakılmaması gerekir ve 

kültüre harcanacak paraların göze görünmemesi ge
rekir. Çünkü kültür, deminden beri anlatmaya çalış
tığımız ve benden önce konuşan arkadaşlarımın da 
çok iyi anlattığı yemek, içmek gibi bir ihtiyaçtır. 
Onun için artık Atatürk devrinde temeli atılmış ve o 
devirden bu yana mirası yenmiş; fakat dar boğaza 
gelmiş kültür müesseselerimiz eğer varsa, bunlara 
maddî olanaklarla destek olmak, bunların yeni atı
lımlarını yaptırmak mecburiyetindeyiz. Kültür Ba
kanlığının en önemli görevlerinden birisi de budur. 

6660 sayılı Kanunun sanatçı olarak, öğretici ola
rak dışarıya insan gönderdiğini biliyoruz. Bu ka
nunun uygulamasının içeride de yapılması için Ba
kanlığımız karar almış bulunmaktadır ve bu konu
da çalışmaktadır. 

6660 sayılı Kanunla üstün yetenekli çocukların 
yetiştirilmesi konusu ele alınmış ve şimdiye kadar 
12 çocuk yetiştirilmiştir. Bunlardan 9'u müzik, 3'ü 
resim alanındadır. Müzik alanında yetiştirilenlerin 
l'i konservatuvarda, diğerleri orkestramızda görev
lendirilmiştir. 

Üstün yetenekli çocukların yurt içinde yetiştiril
mesi ve kendilerinden daha çok yararlanılması için 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

Topkapı Müzesindeki lokanta hususuna gelince : 
Gerçekten Reşat Oğuz arkadaşımız bu hususu 

her halde benden de iyi biliyorlar. Konu önemliydi. 
Bu husustaki tahkikatlar sonuçlandırılmış, Maliye 
Bakanlığı ile anlaşmaya varılmıştır. Dernekle Ma
liye Bakanlığı arasındaki anlaşmalar son bulmuştur 
ve bir kontrol altında o lokantanın işletilmesi devam 
etmektedir. 

«Kütüphaneler olumlu çalışıyor.» dediler. 
Tabiîdir ki, kütüphanelerin çalışmasıyle ilgili ola

rak Bakanlık haline gelir gelmez bizim birtakım yeni 
çalışmalarımız oldu. Kütüphanelere kitap sirküle et
mek, kütüphane müdürlerimizin kitap seçmeleri hu
susunda objektif birtakım kurallar getirmek bizim 
Bakanlığımıza nasip olmuştur. Seçmeler daha ob
jektif bir şekilde yapılacaktır. Türk Tarih Kurumun
dan, Türk Dil Kurumundan, Edebiyat Fakültesin
den tarafsız kişiler ve Bakanlığımızın uzmanları bir
likte, bu deminden beri saymaya çalıştığımız millî 
bütünlüğü temin edecek, çağdaş sanat değeri olan, 
özgürlükçü ortam içinde yaratılmış kıymetli genel 
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bilgileri verebilecek birtakım eserleri seçmede objek
tif bir yönetmelik üzerinde çalışacaklardır ve bu ko
nu Bakanlığımız zamanında ele alınmıştır. 

Halk musikisi ve eski Türk müziği meselelerine 
gelelim. 

Çok sesli çağdaş müziğe Türkiye açılmış bulun
maktadır ve bendeniz Orta - Doğu ülkelerinde çok 
dolaşmış bir Bakan arkadaşınızım. Şunu da söyleye
yim ki, bir konseri bir operayı dinlerken iftiharla 
göğsüm kabarır. Çünkü, ne Mısır'da, ne Suriye'de. 
ne Irak'ta, hatta hatta çok zengin olan İran'da bile 
bizim kadar güzel çalamıyorlar. Bizim tarihten gel
me fıtrî kabiliyetimiz var. Atatürk'ün modern Türk 
Devletiyle beraber çağdaş sanata açılmasının en 
güzel örnekleri inşallah Devletin de daha büyük 
yardımıyle daha çağdaş, daha mütekâmil bir hale 
getirilecektir; ama bunun yanında şunu söylemek 
isterim; çok sesli halk müziği, bunun yanında kla
sik Türk müziği, kendi başına bırakılamaz. Çünkü, 
bu bizim malımızdır. Bu, sadece derneklerle idare 
edilemez. Modellerimiz yine torunlarımız tarafın
dan tanınamaz, dejenere olur ve Arap müziğinin o 
hacıyağı kokan melodileri içerisinde yozîaşır gider. 
Kendi malımızı kendimiz korumaya mecburuz. Bu
nun için konservatuvarda çalışmalar yapılmaktadır. 
Konservatuvarda halk müziğinin ve klasik Türk mü
ziğinin yozlaşmadan korunması için arşivleştirmeler 
ve çalışmalar vardır. 

Kültür Bakanlığını kurmak veya kurmamak mü
nakaşasını sanırım ki, çoktan geçirmiş olmalıyız. Bü
tün bu önemli konuların toparlanması, orkestranın 
bütün şiddetiyle çalması, günlük çalması için ve di
namizminden hiç bir şey kaybetmeden, bu içteki ve 
dıştaki sürecin ve sirkülasyonun tamamlanabilmesi 
için Kültür Bakanlığının yaşaması şarttır, kanısında
yız. 

Sayın Reşat Oğuz arkadaşımızın Devlet tiyatro-
larıyle ilgili sorularına arzı cevap edeyim ki; müzikli 
tiyatro eserlerinin icrası için asgari bir kadro- alın
mıştır. Bu kadro, gençlik konserleri de veriyor. Bu 
kadro, opera ve senfoniden alınmamıştır. Viyolonsel 
çalan bir sanatkâr korservutuvarda öğretmen olmuş
tur. Bir tane viyolonsel sanatkârı vardır, solisttir. 
İkincisi de rahledendir. 

İki; çevre uygulamalarıyle bu yıl 11 turne yapıldı. 
Orta - Anadolu'da da bu nispette çalışmalar oldu. 
Çevre uygulamaları için araçları planlama kısıtlamış
tır; fakat çevre çalışmaları ve turneler için Maliye 
Bakanlığından gerekli para alınmıştır. Bu yıl, sa

dece Elâzığ bölgesi, ödeneksiz olduğu için durdurul
muştur, diğer bölgelerin çalışılmasına devam edilmek
tedir. 

Sayın Karaman arkadaşımın, akademik ve çok 
güzel konuşmasına teşekkür ederim. Kendilerine 
yüzde yüz katılıyorum. Sosyal antropoloji açısından 
ve evvelce yapılmış olan merhum Ziya Gökalp'in bu 
konudaki güzel çalışmalarından esinlenerek ve ben
denizin ilâvesiyle bir Kültür Kongresi veyahut da 
Kurultayı toplanarak, ulusal Türk kültürü kendi 
motifleri içerisinde ve çağdaş olarak saptanmalıdır. 

Siyasal partilerimizin kültüre önem vermeleri lâ
zımdır. Kültür Bakanlığının politikadan uzak, kül
tür meselelerini yürütmesi lâzımdır. Dünyada ve 
ülke içinde birer misâlle anlatayım; bazan çok yoğun, 
son derecede gergin politik tartışmalar, münasebet
ler olur ülkeler arasında. Nitekim, Kıbrıs meselesin
de de oldu. Bu kadar gergin, yoğun politik tartışma
ların içerisinde, bakarsınız beynelmilel bir festival, 
beynelmilel bir kültür hareketi, bütün tansiyonları 
düşürür ve o ülkeyi sempatik kılar. Bunun için, 
siyasal partilerimizin Türk Kültürüne önem verme
leri lâzımdır. Hattâ, kendi iç bünyemiz açısından 
lâzımdır. Şu Parlamentoda; eski bir parlamenter 
arkadaşınız olarak, politikayı bırakmış bir arkada
şınız olarak söyleyeyim, en şiddetli münakaşaları bu
rada yaparız, birbirimizi kırarız geçiririz; ama ak
şam oldu mu bir konsere yahut bir tiyatroya gitti
ğimiz zaman, yanyana oturduğumuzda o tiyatronun 
sanatsal gücü yüreğimizi birbirine bağlar. Yalnız 
maçlarda değil; Sayın Eyüpoğlu «Maçlarda yüreğim 
bir kırmızı karanfil gibi ağzıma gelir, milletimi du-
yanm» demişti. Yalnız maçlarda mıdır bu, muhte
rem arkadaşlar?... Asıl kültür hareketlerinin içinde, 
temeli Atalarımızdan gelen kültür hareketlerinin için
de çağdaş ve taban kokan, ulus kokan kültür hare
ketlerimizin içinde yüreğim'z ağzımıza gelir, yanyana 
birbirimizi severiz, sayarız; politik düşüncelerimizin 
ve mücadelelerimizin dışında. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, konuşmalarınızı bi
raz kısa keserseniz, sorulara da birkaç dakika bırak
mış olursunuz. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Peki efendim, çok teşekkür ederim. 

Halk ile büyük şehirlerin bağlantısı hususunda, 
Sayın Karaman sizinle yüzde yüz aynı fikirdeyim ve 
kültür hareketleri sadece büyük şehirlerin inhisarında 
olmamalı, bunları tabana doğru götürmeliyiz, hattâ 
tabandan alıp, tabandaki motifleri merkeze, Kültür 
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Bakanlığına getirip arşivlemeli, bilimsel yöntemlerle 
işlemeli, tekrar tabana götürmeliyiz. 

Ekonomik ve sosyal kalkınma ile kültür hareket
leri elbetteki; beraber olacaktır. Yalnız, üç aylık 
Bakanınız olarak yine üzülerek söyleyeyim ki, bizim 
planlamamızda ve partilerimizin programlarında eko
nomik, sosyal kalkınma ele alınır; ama kültürel kal
kınma ona paralel olarak, hattâ eğitimi de içine 
alarak; yani bütün konuşan arkadaşlarımızın ve na
çizane bendenizin perspektifi içinde planlanmamış
tır. Bu, tabana doğru gidiş için planlanmalıdır, kül
tür merkezleri kurulmalıdır. 

Geniş kültür kütlelerinin sağlıklı olarak yaratıl
ması, ancak ulusal kültür politikasının çizilmesiyle 
elbette olacaktır ve okul eğitiminden başlamak lâ
zımdır. Buna yüzde yüz inanmaktayım. 

Ara tabaka, dolmuştaki müzik meseleleri husu
sunda aynı fikirdeyiz. Zaten tabana doğru bir ulu
sal kültür politikası olduğu takdirde, bu ara tabaka 
süratle ortadan kalkacaktır. 

«İleri toplumlar örnek olamaz.» dediler. İleri top
lumları olduğu gibi örnekleme elbette zararlıdır; fa
kat bir noktada ileri toplumlar, eğer bizden önce bir 
kültür hareketine, güzel bir kültür hareketine sahip
seler, bu haberleşme vasıtalarıyîe çok çabuk ülke
mize gelecektir. Onun için biz, çok çabuk olarak 
kendi motifimizi, ulusal kültür orijinalitemizi bul
mak mecburiyetindeyiz, kendi doğrultumuzda yaratıcı 
olmak mecburiyetindeyiz ,zengin sentezimizi toparla
mak mecburiyetindeyiz. 

Özgürlükçü ve elbette ki, hürriyetçi bir ortam 
içerisinde bu politika saptanacaktır. Yüzde yüz aynı 
fikirdeyiz. Zaten, Anayasamız bunu amir bulunmak
tadır. 

Sayın İskender Cenap Ege'ye konuşmalarından 
dolayı teşekkür ederim. Sayın İskender Cenap Ege, 
«Millî kültürün karşısına hümanizma çakanîmıştır.» 
diyorlar. Bu gerçeği kabul etmek mecburiyetindeyiz. 
Ülkelerarası bir kültür bütünleşmesi olmaktadır; 
ama bununla beraber millî kültürümüzü, millî hudut
larımızın üzerine çakıştırmaya çalışıp, bunun bütün 
programını hazırlamalıyız; fakat hümanizmadan da 
geri duramayız. Çünkü, demin de söylediğim gibi, 
bu milletlerarası bir oluşumdur. 

Sayın Aykan'a da aynı şekilde teşekkür ederim. 
Kendi konuşmaları gerçekten bizi uyandırmıştır. 

Soruları da okursanız Sayın Başkanım, ben konuş
mamı bağlayayım. 

BAŞKAN — Erzurum Senatörü Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu; «Memleketimizde nerelerde eski eser
ler müzeleri yapılmıştır?» diyorlar. Yani, yeni inşa 
edilenlerden bahsetmek istiyorlar. «Yeniden nereler
de eski eserler müzeleri yapılmıştır?» elerler. Bir. 

[kincisi, «Oltu Kalesi son depremde de tahribat 
gördüğüne göre, 1975 yılında onarımı için Bütçeye 
para konmuş mudur?» 

Eğer hazır değilseniz, yazılı olarak da cevap ve
rebilirsiniz. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) —• Müsaade edeseniz yazılı olarak cevap ve
reyim. Aklımda kaldığına göre, Oltu Kalesi onarıl
mak için bir çabanın içindedir ve Bütçeye para kon
muştur. 

Memleketimizde yeni müzelerin açıldığı yerleri 
müsaade ederseniz yazılı olarak vereyim. 88 müze 
vardır ve Türkiye müzecilik bakımından çok zengin
dir; ama şu anda, son açılanların hepsini birden say
mama imkân olmaz, biliyorsunuz. En son açılan
ları, müsaade ederseniz yazılı olarak bildireyim efen
dim. 

BAŞKAN — Evet efendim, iki dakikanız var, 
lütfen bağlayınız. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, bir 
soru arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Dört yıl önce biz
den eser kaçırılmıştı. Sayın Orhan Oğuz, bu kaçırı
lan eserlerin iadesi konusunda dost devletlere girişim
de bulunmuştu. Buna bir cevap geldi mi, gelmedi 
mi?.. 

BAŞKAN — Geldi veya gelmedi şeklinde kısa 
nca edeyim efendim. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Kısaca söyleyeyim, maalesef kaçırılan eser, 
yalnız Orhan Oğuz zamanında değil, ondan sonra 
da var. En son olarak Herakles Lahdiyle ilgili böy
le bir şey var. Biz bunları geri almak için devamlı 
yazmışız; fakat maalesef bir sonuç elde edememişiz. 
Ülkelere gitmiş olanlar özel kolleksiyonlar şeklinde 
görülüyor. Meselâ Herakles Lahdiyle ilgili olan; 
ben ona muttali oldum, Amerika'da bir özel koleksi
yoncudadır ve vermiyorlar. 

Efendim, bütün konuşmalara teşekkürler ederim. 
Huzurunuzdan Senatomuzun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, kültür politikasına, ulusal kültür politi
kasına bütün değeri verdiğine inanarak ayrılmak is-
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tiyorum ve Baaknlık olarak yaşatmaları için de naçi
zane bir temennide bulunuyorum. 

Herkese teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kültür Bakanlığı 1975 malî yılı 

Bütçe kanunu tasarısının müzakeresi bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
A) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 11 461 417 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

111 Kütüphaneciliğin geliştirilmesi 
ve kültürel eserlerin yayımı 130 343 565 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

112 Millî Kültür varlıklarının der
lenmesi, korunması, değerlendi
rilmesi ile geleneksel ve çağdaş 
Türk sanatının geliştirilmesi ve 
öğretilmesi 235 461 518 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 164 139 450 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Kültür Bakanlığı 1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı hayırlı ve uğurlu olsun. 

Üniversite bütçelerine açık oyunu kullanmayan 
sayın üyeler varsa, lütfen oylarını kullansınlar efen
dim. Oyunu kullanmayan var mı efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

B) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
10. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/228; (C. Senatosu: 1/295) (S. Sayısı: 
424) (1) 

(1) 424 S. Sayılı basmayazı 5.2.1975 tarihli 26 
ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Orman Bakanlığı ve Orman Genel 
Müdürlüğü 1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının 
müzakeresine başlıyoruz. 

C.H.P. Grupu adına sayın Naci Cidal, buyurun. 
C.H.P. GRUPU ADINA NACİ CİDAL (Hak

kâri) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü 

1975 Malî Bütçesi üzerinde C.H.P. Grupu adına gö
rüş ve temennilerimize başlamadan önce, Yüce Sena
toyu saygıyle selâmlarım. 

Grupumuzun, Hükümetin huzurlarınızda müzake
re olunan Bütçesinin tümü üzerindeki görüşlerini, 
parti sözcüsü arkadaşımız veciz bir şekilde dile getir
mişlerdir. Bu görüşün ışığı altında, ben de Orman 
Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin de 
taylarına inmeden, bazı görüş ve temennilerde bulun
makla iktifa edeceğim. 

Bilindiği üzere, diğer Bakanlıklarda olduğu gibi, 
Orman Bakanlığı da Ormancılık hizmetlerinin görü
lebilmesi için, bünyesinde bazı teşekkülleri toplamış 
bulunmaktadır. Kuruluş nedenleri Bakanlığın kurulu
şuna ait kanunda belirtilen Bakanlık Kuruluş ve ge
lişmesini modern idare tekniği verilerine göre ta
mamlamak yolundadır. 

Doğal kaynaklarımızdan olan ormanlarımız top
luma ekonomik, sosyal ve kollektif faydalar sağlıyan 
önemli varlıklarımızdan biridir. 

Bu değerli varlık yıllarca ilkel yaşantısını sürdü
ren orman köylüsünün çeşitli etkenlerle olumsuz mü
dahalelerine, vurgun düzeninin aman bilmez saldırı
larına, usulsüz kesim, yangın ve benzeri olumsuz 
müdahalelere hedef olmuş ve günden güne tükenme 
tehlikesiyle karşı karşıya kılmıştır. Korunması yolun
da bugüne kadar alınmış olan, sosyo - ekonomik ve 
polisiye karekterli tedbirlerle amaca ulaşamıyacağı 
gerçeği ortaya çıkmış bulunmaktadır. Çağımızda, 
yeterli olmadığı anlaşılan bu tedbirler üzerinde 
önemle durmak, olumsuz olan halk - orman ilişki
lerini olumlu hale getirmek, rasyonel ve gerçekçi ted
birler almak zamanının geldiğini, hatta geçtiğini ifa
de etmek isterim. 

Sayın senatörler; 
Burada tedbirlerden bahsederken, bu arada C. 

H.P. olarak gözömüzde orman konusunun ağaç'tan 
önce, insan - düşünce temeline dayandığını da belirt
meden geçemiyeceğiz. 

Ormanların devlet malı olmasını ilke olarak ta
rih içinde dile getiren bir parti olduğumuz bilinen 
bir gerçektir; fakat zaman içinde deneylerden ka-
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zandığımız bilgiler, orman rejiminin özellikle işlet
me düzeninin devlet - halk beraberliği biçiminde yü
rütülmesinde, halkın iktisadî özgürlüğünün temel öye-
si sayarız. 

Bu anlayışla 1970 yılında önerimizle yapılan Ana
yasal değişikliklerle böyle bir düzenin temelini atmış 
bulunmaktayız. Ancak, üzüntüyle belirtelim ki, dev
let - halk birliği ve kooperatifçilik ile üretim biçimi 
kurulamamıştır. 

Bir memleketin hayatında ormanclığın taşıdığı 
önem açıktır. Bu nedenle 1975 malî Bütçe sistemi için
de hükümetin Orman Bakanlığının hizmet ve faali
yetleri için teklifte bulunduğu miktarı yeterli bul
mamaktayız. Davanın önemi ile davanın halli için ay
rılan ödeneğin azlığı, Orman Genel Müdürlüğünün 
hizmet ve faaliyetlerini gerçek hedeflerine yaklaştıra-
bilmesi için tefrik edilmek istenen Katma Bütçe öde
neklerinin de yeterli olduğu iddia edilemez. 

Görünüş odur ki, ormandan sağlanan gelirlerle ik
tifası öngörülen Orman Genel Müdürlüğünün, kendi 
yağında kavrulması öngörülmüştür. Bu zihniyet ise, 
esasen tükenmek üzere olan ormancılığımızın sadece 
iflâsını kolaylaştırır. Sınırlı bir genel ve katma bütçe 
ile, memleket davasında önemi açık olan orman da
vası çözümlenemez. 

Kuruluş kanunu ile uhdesine tevdi olunan hizmet 
ve faaliyetlerin ehemmiyeti yanında, kuruluşunu da 
lâyıkıyle tamamlayamayan bu Bakanlığa ayrılan öde
neğin yeterli olduğu iddia edilemez. 

Orman Bakanlığı camiası için, 1975 yılında ayrı
lan mütevazi ödeneğin, Bakanlığın değerli tatbikat
çıları eliyle en titiz şekilde değerlendirileceğine inanı
yoruz. Rasyonel ve rantabl tedbirlerle malî dengenin 
sağlanması, esasen mahdut olan özkaynakların isra
fına meydan verilmemesi temennimizdir. 

Orman Bakanlığının görevlerinden biri, hatta baş-
lıcalarından biri de, bünyesinde mevcut kuruluşların, 
hem kendi aralarında ve hem de devletin diğer ben
zeri kuruluşları arasında ahenkli bir çalışma içinde ol
masıdır. Bu takdirdedir ki, bünyesinde bulunan birta
kım, sanayi kuruluşları ve fabrikaları vasıtasiyle millî 
bir hazine olan orman ürünlerini en iyi şekilde de
ğerlendirebilir. 

Temennimiz odur ki, elde mevcut sanayi tesisleri 
ve fabrikaları atıl duruma düşürülmeden azamî ka
pasite ile çalıştırılsın, makine gücü yanında Tür-
kiyemizin çok muhtaç olduğu istihdam sorunu da dik
kate alınsın, Hükümetin ekonomik politikası, her tür
lü atıl kapasiteyi sonuna kadar kullanmak olsun. Bü-

' tün bu temennilerimiz, özellikle kısa adiyle ORÜS. 
Genel Müdürlüğünün titizlikle üzerinde durması ge
reken hususlardır. 

Ağaçlandırma ve Erozyon kontrol (AEK) Genel 
Müdürlüğü, özellikle erozyon kontrolü bakımından 
bütün orman kuruluşları ile ilgili olması nedeniyle çok 
geniş kapsamlı bir programla çalışmak zorundadır. 
Denilebilirki, ormanla ilgili problemde bu Genel Mü
dürlüğe düşecek görev büyük ehemmiyet taşımakta
dır. Hiç değilse, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hedeflerine yaklaşan bir çalışma içine girsin. 

Orman Bakanlığının ana kuruluuş olan Orman Ge
nel Müdürlüğünün yan ve yardımcı kuruluşu niteli
ğinde olan, OR - KÖY Genel Müdürlüğü de, orman
la köylü arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde çok 
önemli bir görevle karşı karşıyadır. Çünkü, bütün 
gayretlere rağmen, bugüne kadar devlet köylüyü or
man kadar koruyamamış, ormanın da kaybına engel 
olunamamıştır. Zaman zaman ormanların içinde ya
şayan insanların da olduğu unutulmuş ve bu unutkan
lığın cezasını da orman içi köylülerimizle beraber, 
tahrip olan ormanlarımız da çekmiştir. 

Değerli senatörler; 
Bilindiği gibi, kanunen her yıl bütçenin 1/1000'i 

orman köylülerinin kalkındırılması için, bir fona ay
rılması gerektiği halde ve bu Kanun yıllardır yürür
lükte bulunduğu halde, bu lâzimeye lâyıkıyle riayet 
olunmamıştır. Sadece C. H. P. - M. S. P. ortak Hü
kümetinin bütçesinde 82 milyar lira olan 1974 malî 
yılı Bütçesinin 1/1000'i olarak 82 milyon TL. ayrıl
mak suretiyle ve ilk defa olarak orman içi köylüle
rinin kalkınma haklarına gereken önemin verilmesi 
yolunda ilk adım atılmıştır. 

1975 malî yılı 105 milyon TL. olduğuna göre, or
man içi köylülerinin kalkınma payının gereken önem
le dikkate alınmadığı açıktır. Çünkü sosyal devlet 
anlayışının isabetle ve titizlikle tatbikî gereken saha
lardan biri, belki de başlıcası orman köylüsüdür. Çün
kü, bu dava kanayan bir yara halindedir. Çünkü, fu
karalığının kökeni buradadır. 

Yaşama, maddî ve manevî varlığını geliştirme 
hakkını sağlayan Anayasmızın 14 ncü maddesi de 
orman içi köylülerimizin yaşama hakkını her şeyden 
önce sağlama zorunluğunu amirdir. 

Bütçe raporlarındaki orman içi köylülerimizin aile 
başına düşen 1 yıllık bürüt geliri, bugünkü ekono
mik koşullar altında, bu rakamın ne kadar gülünç ol
duğu ise, ortadadır. Nüfusumuzun 1/3'ünü teşkil eden 
orman içi ve kenarı köy ve köylülerimizin içinde bu-
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lunduğu bu hazin tablo karşısında Bakanlığın ve bağlı 
teşkilâtın değerli mensuplarının azamî titizlikle, eko
nomik sosyal ve kültürel problemlere eğilmesi kaçı
nılmazdır. 

Ormancılığımızın önemli konularından biri olan 
mahkemeleri olduğu kadar, vatandaşları da tedirgin 
eden orman davalarının; yani sınır ve mülkiyet ihti
lâflarının halli için, Orman Kadastro ve ameııajman 
çalışmalarının süratlendiriimeierincle sayısız fayda
lar mülâhaza etmekteyiz. 

Bugüne kadar üzerinde iâyıkıyle durulmayan, ih
mal olunan husus; halk - orman ilişkileridir. Zira, 
gerçek orman hududu kâfi miktarda belirtilmemiş vs 
bir tahdit de yeteri kadar hrzîa yapılmamıştır. Tah
dit görmüş yerlerde de ihtilâflar eksik olmamıştır. 
Orman Bakanlığının süratle yanması gereken şey, tah
didi yapılmayan yerlerin tahdidini yapmak, eksikleri 
ikmal etmek, hukukî ve ilmi nitelikten mahrum olan 
muameleleri yeniden gözden geçirmektir. Böylece, or
man - halk ilişkileri bir düzene bağlanmış olacaktır. 
Bu tahdit seferberliğine girişmezsek, topraksız köylü
ye yerleşim sahaları vermezsek ormanlardaki sömürü 
düzeni devam edecektir. Sömürü düzeni diyorum; çün
kü orman açmalarında fukara köylünün gücü yetmi
yor, bazen ufak bir tapuya, bazen de tamamen ta
pusuz ve haksız olan, iktidarlara olan yakınlıklarına 
dayanarak yüzlerce dönüm araziyi hiç yoktan gaspede-
rek, fukara köylüye fahiş fiyatlarla satan sermaye 
çevrelerinin, vurgun düzeninin temsilcileri cundan gay-
rimeşru olarak yararlanmaktadır. Eu sömürü düzeni
nin nasıl işlendiğini merak edenler varsa, bundan önce
ki yıllara ait zabıtları inceleyebilirler. Eu sömürü 
düzeninin temsilcileri bununla da iktifa etmemekte. 
orman tahribi pahasına ve haksız olarak iktisap ettiği 
tarlayı sattığı fakir köylüyü, o tarlada yetiştirdikleri
ni, hallerde kendi dükkâniannda satmaya icbar et
mekte bu da yetmezmiş gibi, seçimlerde haysiyeti olan 
oyunu da ipotek altına almaktadır. Gazetelere de in
tikal ettiği üzere, öteden beri siyasal güçleri elinde 
tutanlar, gerçek ormanı tahrip ederek milyarlar ka
zanmakta, onların cezasını hapislerde sürünerek bar
kası çekmektedir. Devlet, artık bu düzene paydos de
melidir. 

Orman içi bölgelerindeki bu dramın önlenebilmesi 
için, orman reformu yanında, toprak reformunun da 
yapılması zarureti vardır. 

Aksi takdirde, sanayi girişimleri bakımından az ge
lişmiş bir ülke olduğundan, iş sahası yeterli olmayan 
ve her yıl binlerce işçisini yaban ellere göndermek zo-
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runda olan memleketimizde, ekmeğini topraktan çı
karmak durumunda bulunan orman içi ve civarı köy
lülerinin, ormanları tarla haline getirme çabaları ön
lenemez. 

Toprak Reformu yapılmadığı için, her gün biraz 
daha artan topraksızlar ordusu yaşamak için, doğa 
kanunlarına sığınacaktır. Kanun hâkimiyeti bulunan 
bir ülkede bu, meşru görülemez. Ancak, yaşaması için 
topraktan başka bir çıkar yolu olmayan insanların ya
şamaya, hem de en az toprak ağaları kadar yaşamaya 
haklan olduğu da inkâr edilemez. Orman köylüsü 
işte bu yaşama hakkını kullanmak için, bizim (orman 
tahribi; dediğimiz fiilî, istemeyerek işlemektedir. Bu 
bir sosyal akımdır, Bu akımın akıncılarını cezalandır
mak, hayat mücadelelerini kınamak problemi halle 
yetmemektedir. Yapılacak iş, bu sosyal akımı kanalize 
etmektir. Böylece hem ormanı, hem de orman köy
lüsünü kurtarmış oluruz. Aksi halde, Anayasamızın 
yaşama hakkını tanzim eden 14 ncü maddesine ters 
düşmüş oluruz. Anayasamızın bu ilkesi, yaşama hak
kının mihrakıdır. Sosyal devlet oluşumuzun nedeni 
de, vatandaşın yaşama hakkının gereğidir. Sosyal dev
let, vatandaşına yaşama hakkı temin etmezse, fert-

| 1er doğa kanunlarım zorlayacaktır. Bu noktaya ge-
| linmemesi için devletin gerekli ekonomik ve sosyal 

tedbirleri alması lâzımdır. Cezaî tedbirler meseleyi 
halle kâfi gelmemektedir. Cezalandıracaksın, cezasını 
çekecek veya affedilecek; fakat suça itici sebep orta
da duracaktır. Bu da, yeni suçlara ve yeni cezalan-
chrmalara yol açacaktır. Onu cezalandırmak veya af-

1 fetmek ise, açlığını gidermeyecektir. Geçimini sağ-
[ kıyacak toprağın taousuyle birlikte kendisine veril

mesi gerekli olmanın ötesinde, kaçınılmazdır. 

ı C. H. P. olarak bu zarurete inandığımız içindir ki, 
1973 Seçim Bildirgemizde (Orman köylüsünü yaşa
yabilmek için suç işler duruma düşmekten, suçluluk 
ezikliği içinde bulunmaktan, hapislerde sürünmekten 
kurtaracağız) dedik. Bunun içindir ki, Anayasamızın 
131 nci maddesinin yeni şeklinin emrettiği yasa de
ğişikliğini sağlamak için 6831 sayılı Kanunun değişti-

ı rilmesine çalışıyoruz. Seçim Bildirgemizde Orman içi 
köylümüze vadettiğimiz imkânları sağlamak için 
C. H. P. - M. S. P. Koalisyon Hükümeti zamanında 
bazı müspet adımlar atılmıştır. Örneğin; ormanda ça
lışan orman içi köylülerine nakliye için, kesim için, 
sürdürme için % 27 zam yapılmıştır. Böylece orman 
içi köylüsünün kazancı bir ölçüde artırılmıştır. O dö
neme kadar kapatılan 154 bölgenin bir kısmı kısa süre 

] içinde yeniden açılmıştır. 
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1961 Anayasasının yürürlüğe girişinden önce, bi
lim ve fen bakımından tam olarak orman niteliğini 
kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi 
çeşitli tarım alanlarında ve hayvancılıkta kullanıl
masında yarar olan toprakların orman sinin dışma 
çıkarılmasına, tarım veya hayvancılıkta kullanılmak 
üzere âdil bir toprak dağılımı düzeniyle o yerlerdeki 
köylülerin yararına sunulmasına ilişkin işlemler kısa 
sürede tamamlanmalıdır. 

Orman yolları başta olmak üzere, altyapı tesisleri
nin yapımına ve hızlı ve yaygın biçimde ağaçlandır
mayı sağlayıcı projelerin uygulanmasına ağırhk ve
rilmelidir. 

Amenajman planlarının, orman varlığımızın ko
runmasını ve geliştirilmesini ve ormana dayalı sana
yilerin kurulmasını sağlayacak yönde hazırlıklar hız
landırılmalıdır. Orman ürünlerinin satışında elde 
edilen gelirlerden orman köylülerinin kalkınmasına 
pay ayrılmalıdır. Dar gelirli orman köylülerinin, di
ğer alanlardaki is imkânlarından da faydalanmaları 
sağlanmalıdır. 

Değerli sentcrler; 
Orman davasının yorulmaz savaşçıları olarak; 

orman yüksek mühendisleri ve teknisyenlerinden, 
orman muhafaza memurlarına kadar, her kademe
de üstün başarı ile çalışan değerli mensuplarına yü
ce huzurunuzda teşekkür etmeyi de bir borç bilirim. 

Memleketimizin tabiî Hazinesi olan orman ve 
ağaç sevgisini benimsetmek ve ormancılığın tanıtı
mını sağlamak maksadıyle her türlü yayın organ
larından radyo ve televizyonlardan yararlanmalıdır. 
Çünkü, ormanların korunması aynı zamanda var ol
ma davasıdır. Bu itibarla, sosyo - ekonomik tedbir
lere dayalı bir politikanın benimsenmesi ve uygu
lanması büyük önem kazanmaktadır. 

Değerli senatörler; 
Burada mühim bir noktaya değinmeden geçeme

yeceğim: Çalışma merkezleri Ankara'da bulunan 
amenajman ve kadastro komisyonları arazi çalışma
ları için Mayıs ve Ekim aylarında 6 ay süre ile ge
çici olarak görevlendirilmektedir. Bu hizmetlerde 
çalışan bütün elemanlara geçici görev yolluğu kar
şılığı olarak tazminat yevmiyesi ödenmesi 6245 sa
yılı Yasanın 50 nci maddesi iktizasındandır. Günün 
şart ve icapları gözönünde tutulmak suretiyle geçici 
görev yollukları tespit olunmuştur. Tazminat yevmi
yeleri ise, bu seviyenin altında tutulmuştur. Bu se
beple, geçici görevle arazi çalışmalarına giden ele
manlar arazide fiilen çalıştığı günlerde seyahat yev-

I miyesinden daha düşük olan tazminat yevmiyesini 
almaktadırlar. Örneğin; ikinci derece kadrolu bir 
memur, araziye çıkmadığı günlerde 60 lira seyahat 
yevmiyesi alırken, araziye çıktığı günlerde 50 lira 
tazminat alabilmektedir. Tazminat, bir işin güçlüğü 

I sebebiyle bedenen meydana gelen yıpranmanın kar
şılığında verilen bir hak olduğu halde, bütçenin (H) 
cetvelinin tetkikinde bütün kadro derecelerinin kar
şılığında tazminat yevmiyelerinin miktarı, seyahat 

l yevmiyelerinden düşük olarak gösterilmiş bulunmak
tadır. Bu durum ise ,arazide çalışmayı engelleyen bir 
faktör olduğu gibi, aylarca ailesinden uzak mahru
miyet içerisinde yorucu ve yıpratıcı şartlar altında 

I çalışmayı gerektirir ve kazai, idarî, teknik özellikler 
I taşıyan bu hizmetlere yetenekli elemanlar sağlanma

masına sebebolmaktadır. Bu hal ise, ormanların ka
dastrosu ve amenajman planlarının yapılması hiz
metlerini aksatmaktadır. 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 7 nci maddesi, 
«Harcıraha istihkakça işgal edilen kadroya ait tu

tarlar esastır.» hükmünü vazetmiştir. Oysa, harcı
rah almaya hak kazanan memurlardan bir kısmının 
müktesebi kadrosunun altında, bir kısmının ise, ait 
olduğu kadrosunun üstündedir. 

Bazı kuruluşlarda; aynı bakanlığın ayrı kuruluş
larında ve hatta aynı genel müdürlüğün muhtelif 
şubelerinde müşterek statüye tabi aynı görevi yapan 
aynı derecenin aynı kademesine intibakı yapılan iki 
personelden birisi intibak ettiği derecenin kadrosunu 
almış, diğeri sırf kadro yokluğu nedeniyle daha aşa
ğılarda kadroya geçirilmiştir. Özetlersek, aynı külfe
te katlanıldıgı halde, nimette farklar olmaktadır. Bu 
fark ise, özellikle teknik personeli, teknik fonksiyo
nunu göstereceği araziden uzaklaştırmaktadır. Örne
ğin; ikinci dereceden muayyen kademeye geçmiş bir 
memur, işgal ettiği kadro sınıfının 6 olmasında kem 

I di kusuru bulunmadığı halde, kadro yokluğu nede
niyle 6 nci dereceye ataması yapılmıştır. Görev için 
vazife mahalline gönderildiğinde kendi derecesinin 
harcırahını alamamaktadır. Bu sebepten, Harcırah 
Kanununun 7 nci maddesinin uygulanmasının tashihi 

^ zaruret haline gelmiştir. 

Bir hususa daha değinmek isterim: 6831 sayılı 
Kanunu tadil eden, 1744 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi, «Orman kadastro komisyonu ve kadastro ekip
lerinde bilfiil çalışan Başkan, üye ve teknik eleman
larına verilecek yan ödemelerin de, bütçe kanunları 
ile tespit edilen miktarın azamileri üzerinden ödeme 

J yapılır.» der; fakat Orman Bakanlığı kurumsal cet-
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velinin tanzim sakatlığı ve kısıtlaması nedeniyle ters 
bir tatbikat ortaya çıkıyor; büroda çalışanların ara
zide çalışanlardan daha fazla para almak durumu 
ortaya çıkıyor. 

Büyük bir gayret içinde orman örtüsünü koru
mak, geliştirmek ve değerlendirmek yanında, insan 
varlığını da beraberce mütalâa etmek idealinde gay
retli ve verimli çalışmalar sürdüren Orman Bakanlı
ğının fedakâr personelinin, hem eğitim ve hem de 
maddî yönden desteklenmesini, yan ödemelerin ve 
diğer özlük haklarının bu değer yargısına uygun 
olarak saptanmasını temenni ederiz. 

Ormanların korunmasında, ormanlık sahalarda ge
ce - gündüz demeden ve muayyen bir mesaî saatiy
le sınırlı olmadan görevlerini yerine getirmekle yü
kümlü olan muhafaza memurları ile aynı şekilde 
görevlerinin niteliği gereği resmî çalışma ve tatil gü
nü ayırt etmeden ve çalışma saatlerine bağlı kalmak
sızın görevlerini yerine getirmek durumunda olan 
orman işletmesi depo memurlarına, görevlerinin ni
teliği gereği fazla çalışma günlerini tespit, fazla ça
lışmaları karşılığı âdil bir ücretin verilmesini 
temenni ederiz. Bu temennimizi, özellikle orman yan
gınlarının kesif olduğu mevsimlerde yangın süresin
ce, sair zamanlarda da ormanların yangınlara karşı 
gözetiminde ve bu gözetim sonucunu ilgililere ilet
mekte görev saatlerine bağlı kalmayan sınırsız bir ça
lışma içinde olan telsiz santralcisi, telsizci, santral 
memuru ve hat bakıcıları için de tekrarlamakta fayda 
mülahaza ediyoruz.. 

Bu durumdakiler için Maliye Bakanlığı ısrarla 
bir program ister. Oysa, bunların program olarak 
tespiti imkânsızdır. Bu sebepten seyyanen uygun 
bir ücretin verilmesi faydalı olur kanısındayız. 

Tüm ormancılık hizmetlerinin istenilen ve bekle
nen en mükemmel düzeyde rasyonel, etkili ve sür'atli-
şekilde yürütülmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan 
mevzuatın biran önce kabulü zorunludur. 

Çok değerli senatörler; 
Maruzatımın son bölümüne gelmiş bulunuyorum. 
Burada 1975 Malî Yılı Bütçe Kanun tasarısının 

42 nci maddesine temas edeceğim. 
1975 yılı Bütçe kanun tasarısının 42 ne maddesi, 

Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli daire
lere bağlı kuruluşların aylık gayri safî gelirlerinden 
Maliye Bakanlığınca tespit edilecek orana göre 
% 15'e kadar olan kısmını genel bütçeye peşin gelir 
kaydetmeye Maliye Bakanlığını yetkili kılmış. Gelir 
kaydedilen bu miktarın bilanço kârından fazla olması 

halinde iade edilmeyeceği hususunu kesin hükme 
bağlamış. Ayrıca, döner sermayeli kuruluşların, kuru
luş kanun ve yönetmeliklerinde yer alan bu madde 
hükümlerine uygun bulunmayan hükümlerin malî 
yıl içinde uygulanmıyacağını da açıkça belirtmiştir. 

Bilindiği üzre, Orman Genel Müdürlüğüne mevdu 
bütün hizmetleri katma ve döner sermayeli bütçe
lerle yürütülür. Bu Genel Müdürlüğün her iki bütçe 
ile ilgili masrafları Devlet Orman işletmelerinin 
ürettiği mallarının satışından elde edilen gelirlerle 
karşılanır. Yani bütçenin gerektirdiği harcamaları Ge
nel Bütçeden yardım alınmadan döner sermayenin 
olanakları ile sağlanır. Ayrıca, döner sermaye 
bütçesinin bilanço kârından % 35'i Kurumlar Ver
gisi % 3'ü Malî Denge Vergisi ve vergiler düşül
dükten sonra, net kâr'ın ı% 10'u Orman Köylerini 
Kalkındırma fonu olarak ödenir. Bu hal ise, Or
man Genel Müdürlüğüne tevdi olunan hizmetlerin 
yürütülmesini geniş çapta etkileyecek, yatırımların 
tahakkukunu engelliyecek, Orman Köyleri Kalkın
dırma Fonunun ayrılmasına imkân vermiyecek, 
katma bütçeyi finansa etmek olanağını kaldıracak, 
özellikle orman İşletmeleri arasında düzenlenen na
kit dengesini de bozacaktır. Bu durum ve na
kit darlığı üretimde ve yatırımda çalışan işçi 
ve civarı köylüleri, gerek iş bulma imkânları 
ve gerekse tahakkuk eden iştikakların öden
mesi bakımından zor duruma düşürecektir.. Bu ne
denle bahse konu 42 nci maddeye Orman Genel 
Müdürlüğü hariç) ibaresinin konulması zorunludur. 

Grup um ve şahsım adına Yüce Senatoyu saygı ile 
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Cilâra. 

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

1975 malî yılma ait bütçe görüşmeleri münasebe
tiyle Orman Bakanlığının ve buna bağlı kuruluşların 
aynı yıla ait genel ve katma bütçeleri ile ilgili görüş, 
düşünce ve temennilerimizi Adalet Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grupu adına arz ve ifade etmek üzere huzu
runuzda bulunuyorum. 

Bu konuya ilişkin maruzatıma geçerken hepinizi 
Grupum ve şahsım adına saygı ile selâmladığımı be
yan ve ifade etmekten gerçekten mutluluk duyuyorum. 

Muhterem senatörler; 
Yüksek Heyetinizce de bilindiği gibi, memleketin 

ormancılık meselelerinin önemi ve müstaceliyeti gün 
geçtikçe ayrı bir ağırlık ve özellik kazanmaktadır. Şim-
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diye kadar sarfedilmiş olan bunca büyük emek ve gay
retlere rağmen, maalesef bu millî ve pek kompleks bir 
manzara arz eden davanın çözümlenmesine istenilen 
ölçüde yaklaşılamadığını görmekteyiz. Öyle ümit ve 
temenni ederiz ki, mudil ve çok çeşitli sosyal ekono
mik ve kültürel problemleri taşıyan bu millî dava man
zumesi millet ve memleket gerçeklerine uygun bir dü
zeyde çözümlensin ve özellikle Devlet - halk - orman 
arasındaki yakın ilişkiler arzu edilir biçim ve yönde 
ve barışçı bir şekilde düzeltilsin ve yakın geleceğimi
zin en mutlu yarınları belirgin hale gelmiş olsun. 

Bilindiği üzere, Türkiye ormancılığının asıl gaye 
ve hedeline ulaşabilmesini temin için, Adalet Partisi 
siyasî iktidarı zamanı idaresinde gerçekleştirilen or
man Bakanlığı Kuruluşunun adım adım ilerleyerek, 
ormancılık davalarını ele alış ve çözümlenmesinde gös
terdiği ve göstereceği azimli ve tutarlı davranışlarına 
grupumuz tarafından gereken müzaharet ve desteğin 
esirgenmeyeceği tabiîdir. Ancak, Grup olarak başa
rıya ulaşacağından emin bulunduğumuz millî Türk 
ormancılığının çok yakın bir gelecekte orman içi ve 
kenarı köy ve yörelerde yaşayan vatandaşlarımız ile 
barış ve iyi münasebet ilişkilerini düzenleyeceğinden 
emin ve mutmain bulunmak isteriz. 

Sayın senatörler; 
Orman Bakanlığının Genel Bütçe meyanında gö

züken 1975 malî yılı bütçesi 30,6 milyon lira cari, 
15 milyon lira yatırım ve 95,1 milyon lira transfer 
olmak üzere cem'an 140,7 milyon liradan ibarettir. Ha
tırlanacağı veçhile, bu miktar geçen yıl 126,4 milyon 
liradan ibaretti. Demek oluyor ki, geçen yıla nazaran 
artış sadece 14,3 milyon lira gibi cüzi bir miktardan 
ibaret kalmaktadır. Aslında pek mütevazi olduğu gö
rülen Bakanlığın bütçesindeki bu artışın 1975 senesin
de de devam edeceği anlaşılan fiyat artış ve dalgalan
maları muvacehesinde cari hizmet ve yatırımları sar
sıntıya uğratmamasını bilhassa temenni ederiz. 

Sayın senatörler; 
Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğünün doğ

rudan doğruya orman işletmelerinden, orman varidatı 
olarak sağlanan imkânlarla finanse edilen 1975 malî 
yılına ait katma bütçesi 367,5 milyon lira cari, 158,7 
milyon yatırım ve 8,9 milyon lira transfer olmak üze
re, cem'an 535,1 milyon lira alarak tespit edilmiştir. 
Bu miktar 1974 yılında 459 milyon lira idi. Şu halde 
aradaki 76 milyon liralık fazlalık da keza pek müte
vazi bir gelişmenin ifadesi olarak kabul edilebilir. Bu
nunla beraber, 1975 yılında karşılaşılacak fiyat yüksel
meleri ve dalgalanmalarından cari hizmet ve yatırım 

programlarının müteessir olmaması için gereken tedbir
lerin alınmış olacağını kabul etmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Çeşitli ormancılık kamu hizmetleri yanında, bu 

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandır
ma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü, Orman 
Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü ve Orman - Köy 
İlişkileri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların merkez 
ve iller teşkilâtına bağlı çeşitli kuruluşlardan işletme, 
tamirhane, yedek parça ve kereste fabrikaları müdür
lüklerinin döner sermayeye ilişkin geniş ve hacimli 
teşebbüslerini de burada kaydetmek suretiyle, Orman 
Bakanlığının 1975 malî yılında sevk ve idare edeceği 
bütçeyi ayrıca nazarı dikkate almak gerekmektedir. 
Nitekim, 1975 yılına ait döner sermaye konsolide gi
der bütçesi cari ve yatırım olmak üzere, 4,030 milyar 
lira olarak tespit edilmiştir. Bu bütçe, 1974 yılında 2.9 
milyar lira olarak ifade edilmişti. Bu yılki artış 1,04 
milyar liradır. Bunun cari iş ve yatırım hacmine 
göre makul ve münasip bir tezayüdü ifade edeceğini 
belirtmek isteriz. 

Plan hedeflerine vasıl olunabilmesi için, 1975 yılın
da döner sermaye bütçesinin revizyona ihtiyacı ola
cağını ve bazı önemli değişikliklere maruz kalabilece
ğini düşünmek lâzımdır. Zira, aşın fiyat artışlarının ve 
enflasyonist baskının durdurulamaması halinde, bu 
operasyon bir mecburiyet halinde, kendisini göstere
bilecektir. Döner sermaye gider bütçesi ile 1975 yılın
da çeşitli tür ve standartlarda 5,4 milyon metreküp 
yapacak ve 18,3 milyon ster yakacak odun üretilmesi 
öngörülmüştür. Biliyorsunuz, bu üretim tertibi prog
ram olarak 1974 yılında 7,1 milyon metreküp yapa
cak ve 19,4 milyon ster yakacak odun olarak saptan
mış idi. Demek oluyor ki, bu yıl geçen yıla nazaran 
ortalama 1,7 milyon metreküp yapacak ve 1,1 milyon 
ster yakacak odun daha az üretilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan, 1975 yılında plan hedefi 7,5 mil
yon metreküplük bir yapacak hedefini öngördüğü hal
de, bu miktarın üretim tertibine 2,1 milyon metreküp 
noksanı ile 5,4 milyon metreküp olarak alınması, ara
daki farkın geçen yıllardan devredilen stoklarla kapa-
tılaması cihetine gidileceğim göstermektedir. Temen
nimiz, bu tür hareketin planlı bir şekilde yürütülmesi 
olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Orman Bakanlığının olumlu icraat ve faaliyetinin 

orman içi ve kenarı köylüye sağladığı sayısız menfaati 
şükran ile ifade ve kaydetmek lâzımdır. Bu mayan
da Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinin yal-
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nız 1974 yılında orman içi ve kenarı köylüye dolaysız 
yollardan 1,8 milyar ve dolaylı yoldan da 0,7 milyar 
gibi, cem'an 2,5 milyar liralık bir yardım ve olanak 
sağladığını, bunun 1975 yılında asgarî 2,6 milyar li
raya çıkacağını görmek memnuniyetimizi mucip olmuş
tur. 

Ormancılık faaliyetlerinin köylüye sağladığı bu 
menfaatlerden başka, ayrıca 235 milyon lira Kurum
lar ve Malî Denge Vergisi olarak, 224 milyon lira 
tarife bedeli olarak, köylüyü kalkındırma fonuna 15 
milyon lira olarak, 340 milyon lira yeniden yapıla
cak 4 500 kilometrelik orman yolu ile mevcut yolla
rın bakımına, 1, 2 milyon lira mesire yerlerine olmak 
üzere ceman, 916 milyon lira da keza orman gelir
lerinden karşılanmış olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Konumuzu tamamlamak maksadıyle diğer bir 

hususa, eğitim çalışmalarına işaret etmeyi uygun 
görmekteyiz. Şöyle ki : 

Şimdiye kadar teşkilât bünyesindeki içşi eğitim 
kamplarında 10 bin köylü gencimizin orman işlerin
de yetiştirilerek, kendilerine kalifiye işçi belgelerinin 
verildiğini, bu meyanda gençlere dokumacılık, arıcı
lık, sütçülük, peynircilik ve el sanatları konularında 
da bilgiler verildiği ve uygulamalarının yaptırıldığını 
tespit etmiş bulunuyoruz. Ayrıca, 1974 yılında 3 500 
teknik ve yardımcı elemanın yurt içinde, 40 elema
nın yurt dışında eğitildiği, 1975 yılında ise 5 500 tek
nik ve yardımcı elemanın yurt içinde. 50 elemanın 
yurt dışında eğitileceğinin planlandığını, 350 bursi-
yer için 2 446 000 liranın tefrik edildiğini ve 600 or
man muhafaza memurunun hizmet öncesi eğitime 
tabi tutulacağını memnuniyetle karşılamaktayız. 

Bütün bu hizmetlere karşılık, Orman Genel Mü
dürlüğünü maddî yönden müşkül durumda bıraka
cak bir hususa ayrıca ve önemle işaret etmeden ge
çemeyeceğim. Şöyle ki : 

Bütçe kanun tasarısının Hükümet teklifinde 42, 
komisyon metninde 41 numara ile işaret edilen mad
desinde aynen: «Genel bütçeye dahil dairelerle, kat
ma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli kuruluş
ların, bir ay içerisindeki gayri safî gelirlerinden 
c/c 15'e kadar olan kısmını genel bütçeye peşin ge
lir kaydetmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir» denil
mektedir. 

3204 sayılı Kanunla kurulmuş katma bütçeli Or
man Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli ku
rum veya kuruluşlar bu kapsama dahil midir; bilmi
yoruz. Zira, 3204 sayılı Kanunun, 1 nci maddesiyle 

yurt ormanlarını korumak, işletmek, imar etmek ve-
sair işleri Orman Genel Müdürlüğüne görev olarak 
vermiştir. 4914 sayılı Kanun, 3444 sayılı Kanunun 
7 nci maddesini değiştirip, Devlet Orman İşletmeleri 
tarafından işletilecek ormanların katma bütçe ile de
ğil, döner sermaye ile işletilmesi esasını getirmiş ve 
Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönet
meliği kabul edilmiştir ki, böylece Orman Genel Mü
dürlüğü ormanları döner sermaye ile işletmek olana
ğına kavuşmuştur. 

Devlet Orman İşletme müdürlükleri, Orman Ge
nel Müdürlüğünün organları olup, birlikte bu genel 
müdürlüğe vücut verirler. Yoksa, organ dışı bu genel 
müdürlüğe bağlı döner sermayeli kuruluşlar olarak 
görünmemektedir. Katma bütçeli Orman Genel Mü
dürlüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar mevcut 
olmayınca ve Orman Genel Müdürlüğü ormanları 
işletme görevlerinin malî finansmanını bizatihi dö
ner sermayesi ile karşılayınca, bütçe kanunu tasarı
sının 42 nci maddesinin «Katma bütçeli idarelere 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar» hükmünün dışın
da kalmakta olduğunu mütalâa etmekteyiz. Aksi bir 
düşünce ve anlama ile ve faraza, bu >c/c 15'e kadar 
olan gayri safî gelirin Orman Genel Müdürlüğünden 
c/c 3'ü her ay bütçeye peşin gelir kaydedilirse, genel 
bütçeden yardım görmeyen, katma bütçesini döner 
sermayeden finanse eden bu genel müdürlük hiçbir 
hizmet veremez, orman içi ve kenarında yaşayıp da, 
orman işlerinde çalışan ve geçimlerini böylece sağla
yan çok vatandaş ve işçi kitlesinin istihkak ve yevmiye
lerini ve hatta görevlilerinin ücretlerini dahi ödeyemez 
hale gelecektir. Bu hususun açığa kavuşturulmasında 
faydalar görmekteyiz. Şimdi, böyle tehlikeli bir an
layış ve tatbikata meydan bırakmamak için, Hükü
met ve komisyondan ayrı ayrı soruyorum: 

Orman işletmeleri, tamirhane, atelye, bazı trans-
port tesisleri, yedek parça depoları ve kereste fabri
kalarını kapsayan döner sermaye iş ve işlemleri, bu 
maddenin dairei şümulü içinde midir, değil midir? 
Bilhassa cevaplandırılmasını ve tutanağa geçmesini 
istirham ederim. 

Sayın senatörler; 
İzin verirseniz, önemli bir konu olan orman yan

gınları ile savaş konusunda yapılan çalışmalara kısa
ca temas edeceğim. 

Elde mevcut bilgilere göre, seneden seneye azal
makta olduğunu müşahade ettiğimiz orman yangın
ları; 1973 yılında 1 208 adet yangına mukabil, 17 
bin hektar ve 1974 yılında ise 753 adet yangına kar-
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şılık 15 bin hektar ormamn kısmen veya tamamen 
yanmış olduğunu görmekteyiz. Görülüyor ki, orman 
yangın adedi ve tahrip ettiği saha dikkatsizlik ve ka
sıt faktörleri yanında, senelere göre hava şartlarının 
o andaki durumu, kurak veya ıslaklık derecesi, rüz
gârların hızı ve benzeri sebeplere göre değişmektedir. 
Ancak, memnuniyetle kaydetmek isteriz ki, orman 
yangınları ile savaşta bilhassa haber alma ve haber 
verme hususunda son 8 - 1 0 senede büyük geliş
meler kaydedilmiştir. Ezcümle; İzmir, Muğla, De
nizli, Antalya ve İsparta Başmüdürlüklerinde kuru
lan telsiz şebekelerine ilâveten, 1975 yılında Çanak
kale, Balıkesir, Mersin, Adana ve Kahraman Maraş 
Başmüdürlüklerinde yeniden telsiz şebekeleri kurul
masının programlanması, yangınla savaşı daha etkin 
hale getireceğinden, takdire şayan bir çalışma niteliği 
taşımaktadır. 

Ayrıca, süratle haber almayı sağlayacak yangın 
gözetleme kulübe ve kulelerinin tesisi ve hızla yan
gın mahalline gitmeye imkân veren orman içi yol 
şebekelerinin inkişafının ve yangınla savaşa hazır 
kuvvet ekiplerinin kurulmasının bu oluşumda büyük 
etkisi bulunduğu şüphesizdir. 

Sayın senatörler; 

Memleketimizde biyolojik, jeolojik, morfolojik 
ve doğal özellik ve güzellikleri bünyesinde taşıyan 
tabiî varlıkların, yurdun güzelliğinin sağlanması, hal
kın çeşitli dinlenme, eğlenme ve sportif hareketler 
yönünden ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile orman 
ve orman sayılan yerlerle, diğer olağanüstü güzel
liği bulunan bazı tabiî varlıkların, millî park ve 
mesire yerleri olarak ayrılması ve halkımızın hizme
tine açılması çalışmalarını takdir ediyoruz. Bugüne 
kadar tesis edilmiş bulunan 90 mesire yeri ile Ulu
dağ, Kuşadası, Samsun, Bolu - Yedi Göller, Kızıl
cahamam - Soğuksu, Manyas - Kuşcenneti, Yozgat 
Camlığı, Karatepe - Aslantaş, Manisa - Sipildağ mil
lî parkları ile Ankara Beynam Ormanı, Antalya Beş-
konak, Bafra Çamgölü tabiatı koruma sahalarına ye
nilerinin eklenerek, bu yöndeki hizmetlerin geliştiril
mesini arzu ve temenni etmekteyiz. 

Muhterem senatörler; 
Sizlere, şimdi orman ürünleri sanayii hakkında 

kısaca maruzatta bulunmak istiyorum. 
Asrın çeyrek senesi öncesine kadar memleketi

mizde orman ürünleri sanayiine pek önem verilme
mekte idi. Daha ziyade bıçkı sanayiinde oluşan ipti
daî tesisler, modern teknolojiden mahrum olduğu 
cihetle, mamulleri kereste teknolojisine uygun imal 
edilmedikleri için, zayiatları yüksek ve hattâ bir nevi 
hammadde israfı şeklindeydi. Zamanla gelişen bu 
sanayi kolu, son çeyrek yüz yılda daha da gelişme 
kaybetmeye başlamış, bilhassa plan dönemlerinde bü
yük çapta inkişaflar göstermiştir. 

Adalet Partisinin Hükümet döneminde isabetli bir 
kararla 1970 yılında kurulmuş bulunan Orman Ürün
leri Sanayii Genel Müdürlüğü bu gelişmede büyük 
rol oynamıştır. Bu Genel Müdürlük, ezcümle 16 ke
reste ve bir adet lif levha, bir adet yonga levha, bir 
adet ambalaj fabrikalarında senede toplam 614 bin 
metreküp tomruk ve sanayi odununun, 1975 yılın
da imalâta verileceğini planlamıştır. Bu fabrikalar
da 3 bin civarında işçi çalışmakta olup, 1975 yılında 
70 milyon lira ödeme yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, 1975 yılında üç adet kereste fabrikasının 
tevsii ve teknolojik yenilenmesi, bir adet lif levha, 
bir adet yonga levha, iki adet kontrplak, bir adet en
tegre (kereste - kontrplak - yonga levha) tesislerinin 
programlanması geleceğe ümitle baktırmaktadır. 

Millî ekonomide büyük payı bulunan mezkûr Ge
nel Müdürlüğün, Yüksek Meclislerde bulunan Teşki
lât Kanununun bir an evvel çıkarılmasını temenni 
ederiz. 

Sayın senatörler; 
İzninizle diğer önemli bir konu olan Orman - Köy 

İlişkileri Genel Müdürlüğünün hizmet ve faaliyetle
rine kısaca temas etmek istiyorum. 

Nüfusumuzun 1/3'ünü teşkil eden orman içi ve 
kenarı köy ve köylülerimizin ekonomik, sosyal ve 
kültürel problemlerinin kısa sürede çözümlenmesi 
için Bakanlığın ve bağlı teşkilâtın değerli mensupları
nın topyekûn gücü ve olanakları ölçüsünde katkıda 
bulunması, bu çok muzdarip vatandaşlarımızın dert 
ve yaralarına daha yakın ilgi gösterilmesi başlıca kay
gı ve iş edinilmelidir. 

Orman - Köy İşleri Genel Müdürlüğünün aşağıda 
kısaca temas edeceğim 1974 senesinde gerçekleştir
diği, ayrıca plan ve projelerini hazırladığı hizmetler 
ve 1975 programında yapacağı işler bu Genel Müdür
lüğün kuruluşunun ne kadar yerinde olduğunu, zama-

Bu arada, av hayvanlarının korunması, nesli tü
kenmek üzere bulunanların üretilmesi, av rezerv sa
halarının teşkili ve avlanma mevsim, usul ve şekilleri
ni bir esasa bağlayan kanun tasarısı ile Millî Park 
ve Tabiatı Koruma kanun tasarısının geçen sene de 
rica ettiğimiz gibi, hiç olmazsa bu sene bir an evvel 
çıkartılmasını temenni ediyoruz. 
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nın Hükümeti bulunan Adalet Partisi olarak memnu
niyet duymaktayız. 

Alman bilgilere göre Orman - Köy Genel Müdür
lüğü 1974 yılında 8 838 orman köyünde etüt ve en
vanter çalışmaları yapmış, 40 ilçenin bütün orman 
köylerinin kalkınma projelerini hazırlamış, 85 köyde 
kalkınma, 14 pilot köyde planlama, 63 orman köyün
de tarım ıslahı ve hayvancılık geliştirilmesi projeleri 
düzenlemiş; Batı - Karadeniz Bölgesinin 48 köyü için 
süt inekçiliği projeleri hazırlamış, Orman Köyleri 
Kalkındırma Fonu Yönetmeliğinin uygulaması ile 
457 orman köyü için projeler hazırlamış ve uygula
maya konulmuş, Orman Köyleri Kalkındırma Koo
peratifleri statüsüne göre 5 530 ortaklı 16,6 milyon 
sermayeli 100 adet kooperatif kurdurmuş. Ayrıca 
42 nci madde gereğince 44,4 milyon lira yardımda 
bulunarak 311 orman köyüne dam örtülüğü, fennî 
arıcılık, hayvancılık, ısıtma ve pişirme araçları, yol, 
su, elektrik ve saire gibi yardımlarda bulunmuş; 
45i köye de 82,4 milyon liralık yardım hazırlıklarına 
da başlamış bulunduğunu görmekteyiz. 

Takdire şayan bu çalışmalara, 1975 yılında keza 
yardıma muhtaç orman köylülerine çeşitli yollarla 
400 milyon lira değerinde yardım yapılacağının plan
landığını ve detaylarının programlarında belirtildiğini 
ve fon bütçesinin de bu esasa göre hazırlandığını 
memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Senelerden beri bu fakir ve cidden muhtaç olduk
ları hepimizce bilinen orman köylülerine, daha fazla 
yardım ve hizmette bulunabilmek için isabetli bir 
görüş ve düşünce ile 6831 sayılı Orman Kanununa 
1744 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan ek 3 ncü mad
de ile Genel Bütçeden ayrılacak en az binde bir 
oranındaki yardımın eksiksiz olarak yerine getiril
mesi ilgili mercilerden ehemmiyetle rica olunur. 

BAŞKAN — Saym Cilâra bir dakika. 
Sayın Cilâra'nm süresini doldurmalarını ve dola-

yısıyle öğleden sonraki programda kaydırma yapıl
ması hususunu oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Saj'in Cilâra. 
A. P. GRUPU ADINA ABBAS CİLÂRA (De

vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın senatörler; 
İzninizle çok önemli bir konuya, ağaçlandırma 

çalışmalarına kısaca temas etmek istiyorum. 
Ormanların korunması, bakımı, imar ve ıslahı, 

ağaçlandırılmış, erozyonla mücadele ve erozyonun 
kontrol altına alınması, orman içi ve kenarı otlak ve 

j yaylakların ıslah ve düzenlenmesi gibi önemli konu
lara ilişkin programlara yeni olanak, güç ve aktivi-
te kazandırılması da memleketimiz için çok önemli 
ve hayatî meselelerdendir. 

Diğer taraftan, son yıllarda uygulanan yaş sınıf
lar metodu ile yapılmış olan amenajman planlarının 
tatbikatının tabiî bir sonucu olarak yer yer bazı böl-

I geîerde dikkati çeken ve özel tahsil sürelerinde tabiî 
temsilin bir türlü muvaffak olamadığı beliren geniş 
orman sahalarının ve topraklarının henüz orman va
sıf ve karakterleri kaybolmadan ve saha elden çıka
rak orman bütünlüğü ihlâl edilmeden buraların da 
müstacelen sunî tensil yolu ile ağaçlandırılmasına 
çok önem verilmesini ve mevcut ağaçlandırma plan 
ve programlarının daha yüksek düzeyde tutulmasını, 
Bakanlığın başında bulunan muhterem hocamızdan 
ve değerli mesai arkadaşlarından beklemekteyiz. 

Son hesaplara göre, 20 milyon hektar civarında 
olduğu tahmin edilen yurt ormanlarının maalesef 
yarıdan fazlası yangın, usulsüz kesim, tarla açma ve 
sair gibi sebepler neticesi; orman vasfını yitirmiş ve 
ağaçlandırılması mutlak zaruret halini almıştır. Bu 
sebeple, toprağın su deposu, dolayısiyle tarımın ye
gâne teminatı olan bu millî varlığın artık daha fazla 
heder edilmemesi ve boşalan sahaların doldurulma-

[ sı, üzerinde yaşayabilmek için kaçınılmaz olmuştur. O 
kadar ki; sel suları ve rüzgâr erozyonu neticesi yur
dumuz topraklarından aşınıp denizlere taşınan top
rak miktarının ilmî verilere göre, her sene Kıbrıs 
Adası büyüklüğünde bir kütle meydana getirdiğini 
beyan edersem, tehlikeyi ve konunun önemini her 
halde daha belirgin hale getirmiş olurum kanısın
dayım. 

Gerçi her ne kadar, Üçüncü Beş Yıllık Plan dö
nemi sonunda ağaçlandırılması öngörülen saha 100 
bin hektar olarak gösterilmiş ise de, bu tempoyla 
dahi bozulmuş yurt ormanlarımız ancak, 100 sene 

i gibi çok uzun bir zaman devresinde ağaçlandırılmış 
olacak demektir. Hal böyle iken; Orman Bakanlığı
nın 1975 yılı programında mevcut imkânları ölçü
sünde ancak, 37 500 hektarlık sahada bozuk orman 
ağaçlandırması ile. 20 000 hektarlık sahada sunî 
gençleştirme yapılacağı, 6 800 hektar sahada toprak 
muhafaza tedbirleri alınacağı ve 1 300 hektarda da 

j mera ıslahı çalışmaları yapılacağı; bu suretle top
lam, 65 400 hektarlık alanda faaliyet göstereceği 
anlaşılmaktadır. Bu demektir ki, bozulmuş ve tah-

j ribedilmiş yurt ormanlarının ağaçlandırılabilmesi 
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için bu mütevazi rakamlar muvacehesinde 250 sene 
beklenecektir. 

Bu acı gerçek karşısında kanaatimiz odur ki; 
Orman Genel Müdürlüğünün katma ve genel ser
maye bütçelerinin sınırlı imkânlarından istifade ede
rek, çalışma programları düzenlemek zorunda bu
lunduğu görülen Ağaçlandırma ve Erozyonu Kon
trol Genel Müdürlüğünün Teşkilât Kanununun bir 
an evvel çıkartılarak, teçhiz edilmesidir. Ancak o 
suretledir ki, yıllık ağaçlandırma programlarının 
yurdumuz ihtiyaçlarına cevap verecek, tatminkâr bir 
düzeye ulaştırılmasını mümkün kılacak kâfi miktar 
ödeneğin genel bütçeden ayrılması yolları bulunabi
lecektir. Bu takdirde verimsiz ve takatten düşmüş 
bir kısım ormanlarımızın verimli hale getirilmesi 
sağlanacak ve günden güne ortan hasep maddesi ih
tiyacımızın da özkaynaklarımızdan elde edilmesi ola
naklarımız bulunmuş olacaktır. Bu nedenlerle te
mennimiz şudur ki; Yüksek Meclislerimizce ağaçlan
dırma ödenekleri artırılsın ve feragatli ormancıları
mız, başarılı çalışmalarıyle plan hedeflerine ulaşan 
olanaklarına kavuşturulmuş olsunlar. 

Sayın senatörler; 

Maruzatımı bitirmeden önce, önemli gördüğümüz 
bir konuya da özellikle dokunmak istiyorum. 

Orman bölgelerinde yaşayan halkımız ile Dev
let arasında, yıllardan beri mülkiyet anlaşmazlıkları 
nedeniyle süregelen problemin kesin bir sonuca ulaş
tırılması Yüce Meclislerimizin üzerinde hassasiyetle 
durdukları bir keyfiyettir. Hatırlanacağı gibi, bu 
amaçla Anayasamızda gerekli değişiklik yapılmış ve 
bu değişikliğin paralelinde de uygulama kanunları
na gereken yenilikler getirilmiştir. Konu, getirilen bu 
esaslara göre orman sayılan yerlerin belirlenmesi, 
orman olarak belirlenen bu yerlerin diğer nitelikteki 
taşınmazlarla ortak sınırlarının özel sınır işaretleriy
le saptanıp, numaralanması ve işlerin tutanaklarla 
tevsik edilmesi; kroki ya da haritalarının yapılarak 
yüzölçümlerinin hesaplanması gibi teknik, hukukî ve 
idari olmak üzere çok yönlü nitelikte orman kadas
tro çalışmalarını ve bu çalışmalar sonucunun tapu 
sicillerine intikalini sağlayan belgelerin düzenlenme
sini kapsamaktadır. İşte bu kadar önemli hizmete 
koşulmuş bulunan orman kadastro heyetleriyle 
ekiplerinde görevlendirilen yetişmiş ve yetenekli baş
kan, üye ve teknik elemanlara 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 50 nci maddesine göre ödenen tazminat 
yevmiyesinin, geçici görev yolluğunun dununda ve ta-
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vanının 45 TL. olarak saptanması, ilgili personelin fe-
ragatkâr mesaileri karşılığı, maddeten tatminlerinden 
sarfınazar, onları manen üzücü sonuçlar doğurduğu 
ve hizmetin aksadığı ve bu hizmetler için yeteri sa
yıda uzman eleman sağlanamadığı müşahede edilmek
tedir. 

Geçen yıl bütçe müzakereleri sırasında da bu hu
susa işaret edilmişti. Bu yıl da konunun olumlu bir 
çözüme ulaştırılamadığım ve aynı hüviyeti taşımakta 
olduğunu görüyoruz. Bu tazminat yevmiyeleri, zaruri 
bir masraf karşılığı olmaktan çok, arazi çalışmalarının 
özelliği dikkate alınarak, bir nevi yıpranma karşılığı 
kabul edilmiş ve öteden beri miktarları geçici görev 
yolluklarının üstünde tutulmuştur. Bu anlayış çerçe
vesinde, mevcut aksaklığın giderilmesi zorunluluğuna 
inanıyoruz. 

Öte yandan, .1744 sayılı Yasanın 12 nci maddesiy
le, Orman Kadastro Heyetleriyle ekiplerinde görevli 
başkan, üye ve teknik elemanlara verilecek yan öde
melerin bütçe kanunlarıyle kabul edilen miktarların 
azamisinin verilmesi de hükme bağlanmıştır. Yan öde
me mevzuatının hazırlanması ve uygulanmaya konul
ması sırasında da bu hususun gözönünde bulundu
rulması gereğine Bakanlığın ve diğer ilgili mercilerin 
dikkat nazarlarını çekmeyi faydalı görüyoruz. 

Sayın senatörler; 
Müzakere etmekte bulunduğumuz Orman Bakan

lığı bütçesi dolayısıyle Bakanlığın çalışmaları ve büt
çesi üzerindeki A. P. görüşlerini kısaca huzurlarınıza 
sunmuş bulunuyorum. 

Beni dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepini
ze teşekkür eder, Bakanlık bütçesinin memleketimize, 
milletimize ve Bakanlık camiasına hayırlı olmasını di
ler, şahsım ve Grupum adına hepinizi saygıyle selâm
larım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1975 Malî Yılı 
Bütçe Kanun tasarısının açık oylamasına 94 sayın üye 
iştirak etmiş; 64 kabul, 30 ret oyu ile tasarı kaba' edil-

I mistir. 
Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanun tasarısının 

açık oylamasına 94 sayın üye iştirak etmiş; 65 kabul, 
29 ret oyu ile tasarı kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanun tasa
rısının açık oylamasına 95 sayın üye iştirak etmiş; 70 
kabul, 25 ret oyu ile tasarı kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka-
| nun tasarısının açık oylamasına 93 sayın üye iştirak 
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etmiş; 73 kabul, 25 ret oyu ile tasarı kabul edilmiş
tir. 

Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanun ta
sarısının açık oylamasına 96 sayın üye iştirak etmiş; 
65 kabul, 31 ret oyu ile tasarı kabul edilmiştir. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İ 

11. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
2/241; C. Senatosu : 2/80) (S. Sayısı : 428) 

12. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/243; 
C. Senatosu : 1/314) (S. Sayısı : 429) 

13. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 11250; C. Senatosu : 1/321) 
(S. Sayısı : 430) 

14. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/251; C. Senatosu : 1/322) 
(S. Sayısı : 431) 

15. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak-

Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanun ta
sarısının açık oylamasına 103 sayın üye iştirak etmiş; 
72 kabul, 31 ret oyu ile tasarı kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanun ta
sarısının açık oylamasına 97 sayın üye iştirak etmiş; 66 
kabul, 31 ret oyu ile tasarı kabul edilmiştir. 

Saat 14,40'ta terkar toplanmak üzere Birleşime ara-
veriyorum. 

Kapanma saati: 13.08 

kında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/252; C. Senatosu : 1/323) (S. 
Sayısı : 432) 

16. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/247; C. Senatosu : 1/318) (S. Sayı
sı : 433) 

17. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 1/248; C. Senatosu : 1/319) (S. Sa
yısı : 434) 

18. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/249; C. Senatosu : 1/320) (S. Sayısı : 435) 

19. — 1974 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu madde
si ile bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo-

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1975 yılı Büt
çe Kanun tasarısının açık oylamasına 96 sayın üye iş
tirak etmiş; 66 kabul, 30 ret oyu iîe tasarı kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
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nu raporu (M. Meclisi : 1/245; C. Senatosu 1/316) 
(S. Sayısı : 436) 

20. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/246; C. Senatosu : 
1 / 317) (S. Sayısı : 437) 

21. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mecli
si : 1/244; C. Senatosu : 1/315) (S. Sayısı : 438) 

BAŞKAN -— Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilip, Cum
huriyet Senatosuna gönderilen ekli; 428, 429, 430, 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 437 ve 438 S. Sayılı aktarma 
Kanun tasarı ve teklifleri tabedilip sayın üyelere da
ğıtılmış bulunmaktadır. 

1974 malı yılının bitimine az bir zaman kalmış 
bulunması ve mezkûr tasarıların önemi ve müstace
liyeti sebebiyle, Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınma
sını ve bütün işlere takdimen öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Vahit Bozath 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergede zikredilen kanun teklif ve tasarılarının 
Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer bütün işlere takdimen görüşülmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

/ / . — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mecli
si : 2/241; C. Senatosu : 2/80) (S. Sayısı : 428) (1) 

BAŞKAN — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporunun oku
nup, okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

(1) 428 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi 
Madde 1. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

Millet Meclisi Bütçesinin 102 program, 01 altprogram, 
001 faaliyet - proje, 400 harcama kalemine mevzuu 
ödenekten 2 417 000 lira tenzil edilerek Millî Sa
vunma Bakanlığı 1974 yılı Bütçesinin 103 Kara sa
vaş gücü programı, 02 savaş gücü ve lojistik desteği 
altprogram 001 Savunma gücü faaliyetin 400/450 
yiyecek ve yem alımları harcama kalemine 1 917 000 
lira ve 400/471 giyim kuşam alımları harcama kale
mine 500 000 lira ilâve edilmiştir 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Millet Meclisi Başkanı, 

Millî Savunma Bakanı ve Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Teklifin lehinde ve aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.... Yok. 
Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklif açık oya sunulacaktır, küre dolaştırılsın. 

12. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/243; 
C. Senatosu : 1/314) (S. Sayısı : 429) (1) 

(1) 429 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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BAŞKAN — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok.. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
1975 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişik 

yapılması hakkuıda kanun tasansı 
Madde 1. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı kısminde, ekli 
(1) sayılı cetvelde gösterildiği üzere, (112 - 02 - 2 -
002 - 900) kod numaralı tertipten; (111) kod numara
lı programın (02) kod numaralı altprogramında (2) 
ödenek türü altında yeniden açılan (002 - Adalet Bi
naları yapımı için kamulaştırma) projesine 7 000 000 
liralık olağanüstü aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum : 
(A) 

Adalet Bakanlığı 
Eklenen 

Bölüm Lira 

111 Yargılama işleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Bölüm 

7 000 000 

Düşülen 
Lira 

112 Hükümlülerin cezala
rının infazı ve eği
timleri ile tutuklula

rın muhafazası 7 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Birinci madde ile aktarılan öde

neğin ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik 
(2) sayılı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (34 990 590) liralık aktarma ya
pılmıştır. 

BAŞKAN — (3) sayılı cetveli okutuyorum : 
(3) SAYILI CETVEL 

(A) 
Başbakanlık 

Kültür Müsteşarlığı 
Eklenen 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 14 408 590 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
Düşülen 

Bölüm Lira 

950 Borç ödemeleri 14 408 590 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
Eklenen 

Bölüm Lira 

104 Deniz Savaş Gücü 20 582 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi, bağlı (3) sayılı cetveliyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Üçüncü madde ile aktarılan öde

neklerin ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ili
şik (4) sayılı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelin ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine (4 132 764 890) liralık ek ödenek veril
miştir. 
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BAŞKAN — (5) sayılı cetveli okutuyorum. 

(5) SAYILI CETVEL 

(A) 
Başbakanlık 

Kültür Müsteşarlığı 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 23 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
101 Genelkurmay hizmetleri 2 900 000 

BAŞKAN —• Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Millî Savunma hizmetleri 635 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Kara Savaş Gücü 231 953 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Deniz Savaş Gücü 28 805 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Hava Savaş Gücü 58 658 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı 
111 Mahallî İdareler hizmetleri 99 520 110 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
910 Kurumlara katılma payları 1 500 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.,. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

930 Malî transferler 771 926 298 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Eklenen 

950 Borç ödemeleri 300 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Atatürk Üniversitesi 

102 Destek hizmetleri 2 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
102 Destek hizmetleri 6 117 007 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tanın Bakanlığı 
111 Tarımsal üretimin geliştirilmesi 5 416 975 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı 

111 Çalışma mevzuatının hazırlan
ması ve uygulamasının sağlan-
masıyle işyerlerinin izlenmesi ve 
denetimi 818 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
111 Köy yollarının yapımı, işmesula-

rının temini ve elektrik tesislerinin 
kurulması 465 250 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi bağlı (5) sayılı cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Beşinci madde ile verilen ödene

ğin ayrıntılı harcama kalemine dağıtımı ilişik (6) 
sayılı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı açık oya sunulacaktır; küreler dolaştırıl

sın. 
13. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/250; C. Senatosu : 1/321) 
(S. Sayısı : 430) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum: Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Okunması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Eğitim 
Sektörü kısmına Veteriner Fakültesi hizmetinde kul
lanılmak üzere 1 adet (4 X 2) 40 kişilik otobüs ilâve 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

(1) 430 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. Küreler dolaştırılsın. 

14. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/251; C. Senatosu : 1/322) 
(S. Sayısı : 431) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum: Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Okunması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum : 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

Madde 1. — Karayoları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
(1) sayıiı ödenek cetvelinde yazılı tertiplerine 
(708 371 182) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Tasarıya bağlı (1) sayılı cetveli oku
tuyorum : 

(1) 431 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
[ eklidir. 
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(1) S AYLI CETVEL 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Bölüm Eklenen 
Lira 

101 Genel yönetim 9 667 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 30 773 453 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Makine ikmal ve ambarlama hiz
metleri 81 459 879 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Karayolları planlama proje ve 
keşif işleri 25 714 151 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Karayolları yapım ve onarım iş
leri 288 020 587 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Yol tesis bakım işleri 282 393 445 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci made ile verilen ödene
ğin ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik (2) 
sayılı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 3 kod 
numaralı (Özel gelirler) gelir türünün 1 kod numaralı 
(Hazine yardımı) kesimine (708 371 182) lira eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanunu Maliye ve Bayındır
lık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır, kürüler dolaştırılsın. 

15. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/252; C. Senatosu : 1/323) (S. 
Sayısı : 432) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum: Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Okunması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 
Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (U) işaretli cetvelle
rin 102 kod numaralı (Destek hizmetleri) programı
nın (11) kod numaralı (Bakım, onarım ve inşaat hiz
metleri) altprogramımn (2) ödenek türünde mevcut 
001 (Bursa - Artvin Baş. Md. B. 1. Ks. Erzincan 
işletme idare binası ikmali) faliyetinin unvanı (An
kara - Artvin Baş. Md. 1. Ks. Erzincan İşletme idare 
binası ikmali) şeklinde düzeltilmiştir. 

(1) 432 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna 
> ididir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı program, aitprogram ve (2) öde
nek türünde yeniden açılan projelerine (1 193 000) 
liralık olağanüstü ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bir sayılı cetveli okutuyorum. 
(1) SAYILI CETVEL 

Orman Genel Müdürlüğü 
(A) 

Eklenen 
Bölüm Lira 

115 İşletmecilik merkez hizmetleri 1 093 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi, okunan (1) sayılı cetvel ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İkinci madde ile verilen ödeneğin 
ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayılı 
uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (1 505 000) liralık 
ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 3 sayılı cetveli okutuyorum : 
(3) SAYILI CETVEL 

Orman Genel Müdürlüğü 
Eklenen 

Bölüm Lira 

116 Orman alanlarının ağaçlandırıl
ması ve erozyonu kontrol 1 505 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi kabul ettiğiniz 3 sayılı cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5 .— Dördüncü madde ile verilen öde
neğin ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik 
(4) sayılı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (2) kod nu
maralı (Vergi dışı gelirler) gelir türünün (1) kod nu
maralı (Döner sermaye yardımı) kesimine (2 698 000) 
lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Orman ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz is-
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü ka
bul edilmiştir. 

Açık oya sunulacaktır küreler dolaştırılsın. 

16. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/247: C. Senatosu : 1/318) (S. Sayısı : 
433) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum Raporun okunmasını 

I (1) 433 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
I eklidir. 

44 — 



C. Senatosu B : 31 10 . 2 . 1975 O : 2 

kabul, edenler?... Kabul etmeyenler?.. Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 
Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Büt

çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin, ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplerine (477 280) liralık ek öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — (1) sayılı cetveli okutuyorum. 

(1) SAYİLİ CETVEL 

Ankara Üniversitesi 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

111 Fen Fakültesi 430 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

153 Eğitim Fakültesi 15 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 31 680 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi kabul ettiğiniz (1) sayılı cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci madde ile verilen ödeneğin 
ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayı
lı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod numa
ralı (Özel gelirler) gelir türünün (1) kod numaralı 
(Hazine yardımı) kesimine (477 280) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.., Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste
yen sayın üye? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırıl
sın. 

17. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 1/248; C. Senatosu : 1/319) (S. Sa
yısı : 434) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik yapılması Hakkında Ka

nun Tasarısı 

Madde 1. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplerine (250 000) liralık ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKA N— Bir sayılı cetveli okutuyorum. 

(/) 434 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 
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(1) SAYILI CETVEL 
Çukurova Üniversitesi 

(A) 

Bölüm 

184 Ziraat Fakültesi 

Eklenen 
Lira 

250 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi kabul ettiğiniz (1) sayılı cetvel
le birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci madde ile verilen ödeneğin 
ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sa
yılı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod 
numaralı (Özel gelirler) gelir türünün (i) kod numa
ralı (Hazine yardımı) kesimine (250 000) lira eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
açık oya sunulacaktır. Küreler dolaştırılsın. 

18. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Ka

nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/249; C. Senatosu : 1/320) (S. Sayısı : 435) 
d) 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine (607 836) liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 sayılı cetveli okutuyorum. 
(1) SAYILI CETVEL 

Ege Üniversitesi 
Rektörlük 

Eklenen 
Bölüm Lira 

511 000 . 101 Genel yönetim 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

102 Destek hizmetleri 20 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

181 Mühendislik Bilimleri Fakül
tesi 76 836 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi kabul ettiğiniz (1) sayılı cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 435 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Madde 2. — Birinci madde ile verilen ödeneğin 
ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayı
lı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod numa
ralı (Özel gelirler) gelir türünün (1) kod numaralı 
(Hazine yardımı) kesimine (607 836) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste
yen sayın üye? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasan açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırıl
sın. 

19. — 1974 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu mad
desi ile bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/245; C. Senatosu 1/316) (S. 
Sayısı : 436) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(7) 436 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 

i 1974 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu Maddesi ile Bağlı 
I (A) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

I Madde 1. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının (930) kod 
numaralı (Malî transferler) programının (09) kod nu
maralı (Diğer malî transferler) altprogramının (3/002) 

I kod numaralı (Önemli fiyat artışlarının gerektirdiği 
I giderler karşılığı) faaliyetindeki (900) harcama kale

mine (1 000 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

I Madde 2. — 1974 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu 
I maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 49. — Maliye Bakanlığı bütçesinin (930 -
I malî transferler) programının (09 - diğer malî trans-
I ferler) altprogramının (3/002 - önemli fiyat artışları-
I nın gerektirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki öde-
I nekten, fiyatlarında önemli artışlar meydana gelmesi 
I nedeni ile Maliye Bakanlığınca tespit olunacak mal 
I ve hizmetlere ilişkin giderler için genel bütçeye dahil 

dairelerle katma bütçeli idarelerin ve bütçe yılı için-
I de ortaya çıkan olağanüstü hallerin gerektirdiği gi-
I derler için Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma 
I Genel Komutanlığının hizmet programlarındaki har

cama kalemlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.» 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

j edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu Kanun 1 . 3 . 1974 tarihinden 
I geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gi

rer. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
J üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
j edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
I Madde 4. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

I Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
j edenler... Kabul etmeyenler.^. Kabul edilmiştir. 
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Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırıl
sın. 

20. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi: 1/246; C. Senatosu: 1/317) 
(S. Sayısı : 437) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa Bagh Cetvellerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin, 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
45 000 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — 1 sayılı cetveli takdim ediyorum. 

(1) SAYILI CETVEL 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Eklenen 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 4 264 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 32 631 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

103 Makine - teçhizat satmalınması des
tek hizmetleri 8 105 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 437 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

112 Büyük su işleri (Baraj büyük sula
ma ve içmesuyu tesisleri yapımı) 45 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, kabul ettiğiniz 1 sayılı cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Birinci madde ile yapılan aktarmanın 

ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı (2) sayılı uy
gulama cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 62 220 000 
lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 3 sayılı cetveli tadkim ediyorum. 

(3) SAYILI CETVEL 

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü 
(A) 

Eklenen 
Bölüm Lira 

102 Destek hizmetleri 25 016 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 İşletme 7 248 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Büyük su işleri (Baraj büyük sulama 
ve içmesuyu tesisleri yapımı) 20 722 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Küçük su işleri (Sulama taşkın kont
rolü drenaj ve kurutma tesisleri ya
pımı) 7 475 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Eklenen 
Bölüm Lira 

114 Yardımcı tesis yapımları ve hizmet
leri 1 759 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi, kabul ettiğiniz (3) sayılı cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — Üçüncü madde ile verilen ödene
ğin ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik (4) 
sayılı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 3 
kod numaralı (Özel gelirler) gelir türünün 1 kod nu
maralı (Hazine yardımı) kesimine 62 220 000 lira 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yek. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Ta

biî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır; küreler sıralar ara
sında dolaştırılsın. 

i 21. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
I cetvelde değişiklik yanılması hakkında Kanun tasa-
1 rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi: 
I 1/244; C. Senatosu : 1/315) (S. Sayısı: 438) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 

I kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

I Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

I 1 nci maddeyi okutuyorum. 

I 1974 yılı Bütçe Kanununa Bağh (A) İşaretli Cetvelde 
I Değişiklik Yapılması hakkında Kanun Tasarısı 

I Madde 1. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının (930) kod 

i numaralı (Malî transferler) programının (09) kod nu-
I maralı (Diğer malî transferler) altprogramında yeniden 

açılan (3 - 008) kod numaralı (1765 sayılı Üniversite 
I Personel Kanununun 19 ncu maddesi gereğince öde

necek 39 aylık maaş farkları karşılığı) faaliyeti (900) 
harcama kalemine (1 200 000 000) liralık olağanüstü 

I ödenek verilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
I 2 nci maddeyi okutuyorum. 
i Madde 2. — 1974 yılı Bütçe Kanununun 42 nci 

maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«III - Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930) kod nu
maralı (Malî transferler) programının (09) kod nu
maralı (Diğer malî transferler) altprogramının (3 - 008) 

i kod numaralı (1765 sayılı Üniversite Personel Ka-
j nununun 19 ncu maddesi gereğince ödenecek (39) ay-
I lık maaş farkları karşılığı) faaliyetinde mevcut ödenek-
I ten genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idare-
I lerin ilgili hizmet programlarında yer alan veya yeni

den açılacak «Diğer eski yıllar borçları» faaliyetine, 
yılı bütçesinde karşılığı bulunsun veya bulunmasın, 
1765 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre öden-

I mesi gereken (39) aylık maaş farklarının karşılanması 
I amacıyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

(1) 438 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir., 
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Söz konusu, (39) aylık maaş farklarının bütçeleş
tirilmesi ile ilgili işlemlerin 1974 malî yılı içinde ta
mamlanamaması halinde, 1 nci maddede belirtilen ter
tipteki ve genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelerin bütçelerindeki «Diğer eski yıllar borç
ları» faaliyetlerinde yer alan ödenek bakiyelerini 1975 
yılı bütçesine devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

(39) aylık maaş farklarının bütçeleştirilmesi ile il
gili işlemler 1975 malî yılı içinde bitirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul, etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasan açık oya sunulacaktır; küreler sıralar ara

sında dolaştırılsın. 

B) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devemi) 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi: 1/228; C. Senatosu : 1/295) (S. Sayısı : 
424 (1) 

BAŞKAN — Orman Bakanlığı ve Orman Genel 
Müdürlüğü 1975 Malî Yılı Bütçe Kanun tasarısının 
müzakeresine devam ediyoruz. 

Grupları adına konuşan sayın üyelerden sonra, sı
ra kişisel görüşlerini bildirmek üzere söz istemiş olan 
sayın üyelere gelmiştir. 

İlk söz sırası sayın Fethi Çelikbaş'ındır. 
Buyurunuz sayın Çelikbaş. 

(1) 424 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, muhterem üyeler; 

Zaman zaman sorumluluk taşıdığım bakanlıklarla 
ilgili olarak, Türkiye'nin orman mahsulâtının değerlen
dirmesinde yaptığımız çalışmalardan ilham alarak, ba
zı maruzatta bulunmak maksadıyle huzurunuza çık
tım. 

1954 yılında İşletmeler Bakanı bulunduğum sırada 
Türkiye'nin orman mahsulâtını, o güne kadar ithal 
etmek suretiyle hammaddesini veya ihtiyaç maddesini 
kullanan müesseseler ile Orman Umum Müdürlüğü 
arasında devamlı bir işbirliği yapmak suretiyle neti
ce almaya çalışan bir heyet kurmuştuk. 1962'de yine, 
orman mahsulâtını hammadde olarak kullanan bazı 
kamu kuruluşlarının bağlı bulunduğu Bakanlığın so
rumluluğunu taşıdığım zaman, durumun ne olduğunu 
öğrenmek maksadıyle bir araştırma yaptım. Şayanı 
şükrandır ki, Orman Umum Müdürlüğünün sorum
lu kişileri, 1954'de kurulan heyetin mesaisini aralık
sız devam ettirmek suretiyle 1954'de Sümerbank'a 
bağlı olan, bilâhara özel bir kanunla Sümerbank'dan 
ayrılıp, Kamu İktisadî Teşebbüsü haline getirilen 
SEKA'nın, (Selüloz ve Kâğıt Sanayii Umum Müdür
lüğünün) selüloz hammaddesi ihtiyacının büyük öl
çüde yerli orman mahsullerinden karşılamaya baş
ladığını memnuniyetle tespit ettim. 

Yine aynı surette, 1954'de Etibank'a bağlı olarak 
çalışan, bilâhara özel bir kanunla Kamu İktisadî Te
şebbüsü haline getirilen Türkiye Kömür İşletmelerinin 
maden direği mevzuunun ne olduğunu öğrenmek is
tedim. Yine şayanı şükrandır ki, büyük ölçüde mem
leketimizde o tarihe kadar büyük meblağlar ödeye
rek hariçten getirttiğimiz maden direkleri, Türkiye 
ormanlarından karşılanmaya başlanmış. 

Şimdi bundan hareket ederek, gerek Türkiye'nin 
orman mahsulâtını hammadde olarak kullanan mües
seselerin ihtiyacını karşılamak, gerekse bunun yanı 
sıra, orman mahsulatını değerlendirmek suretiyle 
ihracat yapabilecek sanayilerin hammaddesini dün
ya fiyatîarıyle karşılamak ve bu sanayii ihracata 
sevketmek için, bu defa 1962 yılında bir deneme yap
tık. 1962 yılında Türkiye'de boya sanayiinin' geliş
miş olduğunu ve bunun ihracata dönüştürülmesini ge 
rekli bir sanayi karakterini kazanabileceğini tespit 
ederek, ilgili büyük sanayi müesseseleriyle temasa 
geçtik ve o zaman gördük ki, büyük dert olan, reçi
ne hammaddesi, Orman Umum Müdürlüğü tarafın
dan harice satıldığı fiyattan çok daha yüksek fiyata, 
Türkiye'deki yerli ilâç sanayiine satılmaktadır. Bu-
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nu bertaraf etmek maksadıyîe bir kararname çıkar
dık; ihracat yapan boya sanayiinin kullandığı reçine
yi Orman Umum Müdürlüğünün ihraç fiyatı üze
rinden hesap ederek aradaki farkı ihracatçı firmaya 
iade etmesine dair Bakanlar Kurulu kararı çıkarttık. 
Neticesinin ne olduğunu bilmiyorum; fakat bu ve
sile ile öğrendim ki, Türkiye'de bilgili, sabırlı, inançlı 
bir politika rasyonel olarak takip edilebilirse, Türki
ye'nin orman varlığını hem muhafaza etmek, hem 
orman - insan ilişkilerini, halkın refahına hizmet ede
bilecek bir hale getirmek, hem de Türkiye'nin eko
nomik ve sosyal kalkınmasında mühim bir sektlir ha
line getirmek imkânı olabilecektir. 

Bu arada resmî ve özel, orman mahsullerini de
ğerlendiren bazı sınaî kuruluşları gezdim, itiraf ede
yim ki, bu kuruluşları gördükten sonra, odun olarak 
yaktığımız orman mahsulâtına fevkalâde üzüldüm 
ve bu sebepten Türkiye'nin orman varlığına gönül 
vermiş olduğunu çok yakından bildiğim, başta yük
sek orman mühendisleri olmak üzere, Orman Teş
kilâtı mensuplarına, Türkiye'de bu orman sanayiinin 
rasyonel çalışabilmesi için ne gibi imkânlar vermek 
lâzım gelirse, bu imkânların verilmesi lüzumuna inan
mış bir kişi olarak konuşuyorum. 

Gördüm ki, özel ve resmî sektörün, orman mah 
sulâtını değerlendiren müesseselerinde hiçbir madde
yi heba etmeden, hepsini değerlendirmek imkânı, or
man sanayiinde mevcuttur. Hızarlardan çıkan toz
ları dahi, plâk haline getirerek değerlendirmenin müm
kün olduğunu gördükten sonra, Türkiye'de mahru
kat politikasının hükümet seviyesinde ele alınarak 
behemahal, odun olarak yakacağımız orman mahsu
lâtını asgarî hadde indirmek ve bunun için Türkiye'
de linyiti, linyit - kok karışımını hülâsa mahrukat 
meselesini hükümet seviyesinde halletmenin politi
kasını ortaya koymak lâzımdır. 

Bu konuda demin belirttiğim maden direği ve se
lüloz hammaddesini, Türkiye'nin iç imkânlarından 
karşılamakta Orman Teşkilâtımızın gösterdiği sa
bırlı, inatçı, bilgili çalışmaları, nasıl müspet netice 
vermişse, gönlüm arzu ediyor ki, Hükümet içerisinde 
Orman Bakanlığı (daireleri arasında Orman Genel 
Müdürlüğü) teşebbüsü ele alarak, bakanlıklararası, 
ilgili umum müdürlükler arasında bir teşriki mesai 
yapsın, devamlı çalışsın, Türkiye'nin mahrukat po
litikasını oduna ve tezeğe değil, linyite dayandıran 
bir politikayı ortaya koyabilsin. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var efendim, ona göre 
ayarlayınız. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Böyle olduğu 
takdirde, Türkiye'nin pek çok meselesini kökünden 
halletmenin imkânı olabileceği kanaatini taşıyorum. 

Esasen, kendim 1962 - 1963 yılında bu konuda yi- • 
ne bakanlıklararası bir heyet kurdurduk (Bunu Ba
kanlığın inisiyatifi ile yaptık, hatayı orada işlediği
mizi sonra anladım) Hükümet seviyesinde, Başba
kanlığın bir tamimi ile yaptırmadığımız için Tür
kiye'nin mahrukat meselesini halletmekte yaptığımız 
çalışmalar maalesef bir netice vermedi ve bundan 
da en geniş ölçüde Türkiye'nin orman serveti mü
teessir olmakta devam ediyor. 

Bu sene, bir vesile ile öğrendim ki, Türkiye'de or
man mahsulâtının değerlendirilmesi bir politika ola
rak ele alınınca, Finlandiya'da orman mahsulâtı bü
yük değer taşıyor, gittim gördüm. Oradan bir mü
tehassıs celbederek, mütehassısın rapor vermesini 
sağlamışlar ve bu işin teknisyeni olmadığım için bil
miyordum; ama tahayyül edebiliyordum; gördüm ki, 
büyük mevzumuz Türkiye'de ormancılıkla orman 
mahsulâtını değerlendiren sanayi arasında entegras
yona gitmekten başka çıkar yol yoktur. Mütehassıs
ların ifadesi budur, benim de dinlediğim şikâyetler 
budur. Orman mahsulâtını değerlendirmek için ya
tırım yapacak sermaye erbabı ister kooperatifler ol
sun, ister hususî teşebbüs olsun hammaddesini müs
takâr, competitive, rekabet edilebilir bir fiyattan te
darik etmek zaruretindedir. Bu emniyet olmadığı tak
dirde, orman mahsulâtını yeterince değerlendirmek, 
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında, bun
dan bir yardım görmek imkânı yoktur. 

Yine bu raporu okurken gördüm ki, birçok me
selemizde olduğu gibi, Orman Umumu Müdürlüğü
ne, bir taraftan ticarî işletmecilik karakteriyle çalış
masını sağlayacak hükümler sevk etmişiz, bir taraftan 
da kamu karakterini taşıyan hizmetlerin görüşülme
sinde ticarî imkânlarla sağladığı kazançlardan aktar
malar ._ yapmasını mecbur etmek suretiyle, ortaya 
hammadde olarak kullanılan orman mahsulâtını re
kabete imkân vermeyen yüksek bir maliyetini ortaya 
çıkarmışız. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, vaktiniz doldu efen
dim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

Bu orman mahsulâtı, ağaç sanayii, pek çok mem
lekette geniş iş sahası açabiliyor, istihdam yaratabi
liyor ve hakikaten bazı ülkelerde de memlekete kal
kınmada yararlı olan dövizleri sağlayabiliyor. Elim-
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de bir broşür var, devamlı gelir bana. Meselâ Ka
nada, orman mahsulâtının mobilyacılık sanayiindeki 
gelişmesinden yeni yeni büyük imkânlar sağlayan bir 
istikamete girebiliyor. 

Hülâsa, başında arz ettiğim örnekten hareket ede
rek Türkiye'nin orman politikasında kifayetli ele
manlarımız olduğu için, inançlı, bilgili elemanımız 
olduğu için, eğer rasyonel bir politikayı hükümet se
viyesinde tespit edebilirsek, ekonomik ve sosyal kal
kınmamızda bu sektör Türkiye'ye büyük hizmette bu
lunabilecektir, kanaatini taşıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kutlar. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ben her sene Orman Bakanlığı Bütçesinin konu
şulmasında söz alırım, söylerim; fakat konuşmalarım 
bir türlü realizs edilmez. Ben masa başı ormancılığı 
değil, tatbikî ormancılığı arzu ediyorum. Memleket
te artık orman edebiyatından bıktık; efendim, «yeşil 
ormanlar memleketin havasını temizler, yağmurlar 
yağar, sularımızı muhafaza eder» artık bunlar bilin
meyen şeyler değil, herkes biliyor. Amprik olarak biz 
bu memleketi nasıl ormanlarız, buna çalışmalıyız. 
Kıymetli orman teşkilâtımız var. Bilgili arkadaşlar 
var, bunlar yabancı memleketlere gitmişler, gayet iyi 
tatbikat da görmüşler; fakat memlekette yaptıkları 
iş, bence bizi tatmin edici değildir. Bu memleketin 
ormanları her sene iki hektar gerilemiş olsa, hesabı 
malum, bir zaman sonra memleket çöl olacak. Onun 
için ben memleketimizi ormanlaştırmak için pratik 
bazı şeyler söyleyeceğim, kendime göre. Bütün haya
tımdaki tecrübem bana bunu gösteriyor. 

Orta Anadolu'da, Karadeniz sahillerinde; ben or
man derken, kusura bakmazsanız, yalnız çam ve ka
yın ormanlarından bahsetmiyorum, meşeler dahil, 
hatta pırnal ve arazi örtülerini de kastediyorum. Tür
kiye, Orta Anadolu dahil baştan başa orman ve top
rak üstü örtüleri tahrip edilmiş, köylüler ekmeye 
gitmiştir. Kısa bir zaman sonra hem o örtüden olmuş
lar, hem de ekini kaybetmişlerdir. Çünkü, orman en
kazı olan yerler iki yıl normal mahsul verir, eğer ya
ğış iyi olduğu takdirde. Ondan sonra hem orman 
elden gider, hem mera gider, hem de mahsul alın
maz, toprakların büyük bir kısmı Basra Körfezi sat
hı mailesine, büyük bir kısmı Akdeniz, büyük bir 
kısmı da Karadeniz'e akar gider. Biz de her sene çöî-
leştik deriz, ormanlar tahrip oluyor deriz. Bunun için 
bence tahrip edilen ormanları durdurmak için idare 

amirlerine verilmiş bir yetki var; 5917 sayılı Kanun. 
Bu 5917 sayılı Kanuna göre musirren takip edip 
bunları derhal eski haline getirmemiz lâzım ve açana 
da, yangın yapana da her ne suretle olursa olsun ma
ni olmamız lâzım. 

Bölgelerde bulunan orman başmüdürlüklerinde, 
orman zararlıları ile mücadele laboratuvarları ve çev
reye yararlı orman türlerini yetiştirecek laboratuvar 
ve tatbikat sahaları açmamız lâzımdır. 

Orman başmüdürlükleri ile, Orman Fakültesinin 
bilim bakımından irtibatını sağlamalıyız. Biz fakül
teyi bitirdikten sonra (Kusura bakmasınlar, bunu yal
nız orman için değil, bütün fakülte mezunları için 
söylüyorum) kitabı kaparız. Biz fakültelerde yaban
cı ülkelerden daha bilinçli, daha iyi bir şekilde çıka
rız; fakat hayata atıldıktan sonra fakültelerle, bilim
le irtibatımızı keseriz. Kitap okumayız, takip etme
yiz. Tatbikatla bilginin bir arada yürütülmesi lâzım
dır, fakülte ile tatbikatçılar daima irtibat tesis etme
lidir. Bu olmadığı takdirde kim ne derse desin bu iş
ler yürümez. 

Yaşlanmış ormanların yenilenmesi lâzımdır, bu
nu yer yer görüyorum; hakikaten muvaffak da olu
nuyor. Bu dediğim müesseselere dayanılarak yeni 
yeni orman sahaları açmalıyız. 

Orman içinde bulunan köylerin artık nakline, bir 
k3y de olsa, iki köy de olsa başlamalı. Her sene bu
nun faydasını göreceğiz. Bu faydayı gördüğümüz tak
dirde, bunu her sene bir miktar daha artırma ciheti
nê  gitmeliyiz. 

67 ilde mutlaka bir ormanlık saha kurmayı 
planlayarak gitmeliyiz. Ben bunda İsrar ediyorum ve 
Gaziantep'i buna örnek olarak gösteriyorum. Çok 
sevdiğini ve saydığını Sayın Bakana bir vesile ile de 
arz etmiştim bunu. Bunun üzerinde, kendi bakanlık
ları zamanında bilalıara da Bakanlığın kıymetli ele
manları bir idefiks halinde ele alırlarsa mutlaka mu
vaffak olurlar. 

1955 senesinde Gaziantep etrafı çıplak bir top
rak örtüsü ile kaplıydı. 4 - 5 santimlik boz bir ta
baka tarafından kaplanmış durumdaydı. Dürükba-
ba, Yelligedik, Radartepe ve saire. Gaziantep'teki 
Ağaçlandırma Derneğine belediye ve vilayet olarak 
yardım yaptık, büyük ölçüde muvaffak olduk. Ga
ziantep'i tamamen çevre halinde bir ormanla kuşat
mamız lâzım. Diğer vilâyetler de aynı şekilde oldu
ğu takdirde, bu hava kirlenmesine mani olacaktır, 
halkın mesire ihtiyacını karşılayacaktır, ağaca karşı 
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sevgi artacaktır, iklim değişikliği yapacaktır. Sayısız 
faydaları olan bu ormanlaştırmaya gideceğiz. 

Ben bunun için şöyle bir hesap yaptım. 67 ilde 
biz senenin altı ayında 200 bin insan çalıştırabi
liriz. İşte bizim istihdam politikasına, istihdam sa
hası açıyoruz. 200 bin kişi altı ay çalışırsa, asgarî 
ücret günde 40'ar liradan ne yapar? 120 milyon ya
par. Buna 60 milyon da araç ve gereç için koyar
sak, 180 milyon. 

Beyefendiler; ben 200 bin insanın (Tabiî bunların 
yan gelirleri de var) ihtiyacını karşılamış olurum. 
280 milyon, bilemediniz, 200, bilemediniz 250 mil
yon lira ile 200 bin aileye iş sahası bulmuş olacağız. 
Çünkü, bunların yüzde yüzü vasıfsız işçidir ve bizde 
de en çok iş isteyenler, vasıfsız işçilerdir. Bu suretle 
onlara da iş sahası bulmuş oluruz. 107 milyarlık 
bütçede 200 milyon, 250 milyon vermişiz, ne lâzım-
gelir? Rica ederim, Orman Bakanlığı bu işe teşeb
büs etsin, Hükümete getirsin, bunu getiren hükü
meti başımızda taşırız, bunu getiren hükümetin büt
çesi bu Meclislerden kolaylıkla çıkar. Çünkü, her 
gün hepimiz günde 5 - 1 0 kişiyle karşılaşıyoruz, 
kendi çevrelerimizden gelen bu insanlara iş bulmak 
için. Vasıfsız işçinin iş araması ile karşı karşıya ka
lıyoruz, haklı olarak sızlanıyorlar. Bunu yaptığımız 
takdirde hem 67 ili ormanlaştırmış oluruz, hem de 
büyük bir vasıfsız işçi kütlesine iş bulmuş oluruz. 
İşte memleketin kalkınması bu. Orman sanayiini de 
buna dayandırarak organize ederiz. 

Meselâ, kâğıt fabrikaları... Birçok ormanların 
çalı çırpısı heder olup gidiyor. Yabancı memleket
lerde bunlar kâğıt değirmenlerine gönderiliyor. Ora
da bu çalı çırpılar iptidaî bir kâğıtla sıkıştırılmaya 
tabi tutuluyor. Oradan asıl büyük kâğıt fabrikaları
na intikal ettiriliyor. Bu şekilde her köyün civarında 
ormanlık saha olduğu takdirde, bölge bölge, yani 
ilçe merkezlerine mesela bir kâğıt değirmeni... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, buyurunuz. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; hepinizi hürmetle se
lamlarım. 

Bendeniz bütçe müzakereleri başladığı sıradan 
beri biraz sükûtî geçtim. Bundan şikâyetlenmiş olan 
bir Senato Başkanvekilimiz bana iki satırcık bir yazı 
lütfetmiş göndermişler. Size okuyacağım. 

«Geçen bütçede şakrak bu bütçede hâmûşsun, 
Muhterem Nalbantoğlu neden hep susmuşsun.» 
Evet hakikaten susmuştum. Ben de Sayın Başka

nımızı cevapsız bırakamazdım... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, eğer bana at
fen söylüyorsanız, benim alâkam yok. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Hayır 
efendim, Mirkelâmoğlu. 

Ben de kendilerine şu cevabı iletmiştim. 
«Beni konuşturan keyf değil, iç sancısı, 
Çok konuştum, ama sonra çıktı acısı, 
Söyledim de ne oldu, dön geriye bak, 
Dedim Hilmi, üzme kendini, çubuğunu yak.» 
BAŞKAN — Bunun üstüne artık konuşmasanız 

da olur Sayın Nalbantoğlu. (Gülüşmeler) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Haki
katen beni konuşturan keyif değil; bazı memleket 
dertlerimiz, sorunlarımız var ve belki, bilmiyorum 
buraya gelip bir Doğu senatörü olarak ki, memle
ketin tüm senatörüyüz, memleketin bazen tüm yö
relerinin ve memleketin dertlerini de dile getir
diğimiz oluyor. Bazen özellemeye geçiyorsak, tabiî 
bunu bağışlamanızı istirham edivorum ve dolayısiyîe 
de memleketimizden dert alarak sizleri de dertli edi
yoruz. 

Şimdi, esas olan Türkiye'mizin büyük dertlerinden 
biri de, hakikaten bu gittikçe ormansızlığa doğru gi
den yönümüzdür. Memlekette ağaç ürünleri, yani 
orman oranı gittikçe gerilemektedir. Zannediyorum 
mesahı sathiyenin % 8'i oranında ormanlarımız mev
cuttur. 

Devlet Planlama Teşkilâtının verdiği bilgilere gö
re, memleketimizde enerji kullanımında muhtelif 
kaynakların payı; taşkömürü % 16,6, Linyit % 13,2, 
petrol ürünleri % 31,2, odun % 13,4, tezek % 20,5, 
hidrolik enerji % 5,5 idi. Keban hidroelektrik sant
ralından evvel yalnız, ev yakıtı olarak enerji tüketi
mimizde odun ve tezeğin payı ise % 49 ilâ 43 oldu
ğunu arz etmiştim. Odun ve odun kömürü 13 133 000 
ton ile % 49, tezek 14 milyon ton ile % 43 oramnı 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. Kâğıt değirmeni yapar, ora
dan kâğıt fabrikalarına gönderir. Yoksa beyler, bu 
memleketin ihtiyacına kâfi gelecek kâğıdı bizim bu 
ormanlarımız üç - dört sene sonra veremez olur. 
Ben kıymetli Sayın Orman Bakamnın ve fedakâr bir 
şekilde çalışan Orman Teşkilâtının bu yollara yö
nelmesi istirham ve ricasiyle saygılarımı sunar, he
pinize esenlikler dilerim. (Alkışlar) 
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buluyordu, taşkömürü ve kok % 5, Linyit ise % 
3'ten ibaret kalıyordu. 

Şimdi bu 15 milyon ton odun yakıldığı düşünü
lürse (tabiî bu hangi senenindir, bilmiyorum; belki 
bir - iki sene evvelinindir) ve zannederim orman yük
sek mühendisi arkadaşlarım daha iyi takdir eder
ler, 4 veya 6 çamdan bir ton elde edildiğine göre se
nede 60 milyon adet çam kesiyoruz demektir. Bir 
çam ne kadar metrekare işgal eder, o da hesapla
nabilire, demek ki, ormanlarımızın bu yüzdesi mesa-
hi itibariyle de günden güne eksilmektedir. Bendeniz 
bir hesap yapmıştım; Türkiye bu gidişle 22 sene son
ra tamamen ormansız kalacaktır. Buna büyük önem 
verip üzerine eğilmemiz gerektiğini burada tekrar 
söylediğim için beni mazur görün. 

Bu yüzden memleketimizde erozyon şiddetle 
ilerlemektedir. Meselâ Doğu Anadolu, Güneydoğu 
Anadolu'da, hattâ Orta Anadolu'da, hattâ Kuzey 
Karadenizin Orta Anadolu'ya bakan yamaçlarında 
bu çıplaklık, erozyon başlamış, ilerlemektedir. 

Bir vesile ile de arz etmiştim; Orman Bakanlığı 
millî parklar yapmaktadır. Tabiî şikâyetim odur ki, 
bu millî parkları artık tabiî doğal olarak sulanabilen, 
ağaç türünün gelişebildiği sahalardan memlekette 
ağaç yetiştirilmesi lâzım gelen sahalara kaydırmak 
gerekmektedir. Meselâ Bolu, Gelibolu, Pamukkale 
gibi yörelerde ağaç kendiliğinden biter. Meselâ, «Ben 
Trabzon'da millî park yapıyorum» deseniz, lüzum
suz kalır. Bunu daha ziyade ağaç olmayan yerlerde, 
hattâ doğmuş olan çocukların ağaç nedir görmemiş 
olduğu, bilfarz Konya Ovasında, Kırşehir Ovasında, 
Haymana Ovasında, Urfa'da, Mardin'de ve sairede 
yapmak lâzım gelir. Tabiî bu arada Erzurum'u da 
unutmamak gerekmektedir. Neden Malazgirt'te, Me-
cidiye'de, Allahuekber dağında, Dumlu dağlarında 
bir millî park teessüs olunmuyor?. 

Bu arada şunu da arz etmek isterim; memleketi
mizde tezeğin yakıt olarak kullanıldığı da acı bir ko
nudur. Hatırlarsınız; bir müddet evvel ben burada 
bir gündem dışı konuşma yapmış, tezekten veyahut-
ta hayvan gübresinden biyogaz elde edilmesiyle köy
lerin ısıtılmasının, aydınlatılmasının, hattâ bazı kü
çük motorların çalıştırılmasının da mümkün olduğu
nu arz etmiştim ve bu mevzuda, bunun Devlet daire
lerinden hangisini ilgilendirecekse onun tarafından in
celenip bu tesisin geliştirilmesi fikrini de savunmuş
tum. Düşündüm ki, ben bunu Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesinde konuşayım ve Yapı İşleri Genel Müdür
lüğü tarafından böyle bir tesis incelensin. Tabiî ne

ticede kapalı bir sistem. Çıkacak biyogaz tesisinin ba
sıncına dayanabilecek, üstte toplanacak bir boru ile 
alıp gazı bir başka binaya götürecek ve orada mus
luğu açıp yakacaksınız. Bu şekilde bir tesis geliştiril
sin; fakat bizim kendi Grup Başkanvekilimiz buna 
müsaade etmediler ve dediler ki; «Kârhane-i ayan
da herkesin bir kavgası var. 

Erzurumlu Hilmi'nin de bir tezek davası var. 
Reis Ayan Mirkelâm vaz eylemiş ilâmı, Bu bir 

yakıt konusudur akarı var, kokarı var konuşacaksan 
eğer Orman Bakanlığı da var». 

BAŞKAN — iki dakikanız var efendim lütfen 
tamamlayınız. 

MİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — 
Orman Bakanlığı Bütçesi sırasında bunu 
arz ediyorum. Orman köylerini kalkındırma koope
ratifleri ve orman köylerinde belki bu tesisin kullan
ma imkânı olur, diye bu biyogaz tesisi üzerinde ha
kikaten meşgul olurlarsa ben kendimi mutlu sayaca
ğım. 

Memleketimizde Trahom, Sıtma savaşı, Verem 
savaşı ve hatta ulaştırma bakımından bile muvaffak 
olmuş sayılırız; ama, 50 seneden beri gerek tarım ve 
hayvancılık konusunda, gerekse bu orman konusun
da muvaffak olduk sayılamayız. Ben bunu başlan
gıçtan beri teşkilâtın bir Bakanlık altında bulunma
sından dolayı (Orman, veteriner ve tarım mühendis
lerinin bir teşkilâtta olmasından dolayı) büyük bir 
teşkilât genişlemesi sebebiyle olduğunu da arz etmiş
tim. Netice itibariyle Orman Bakanlığı ayrıldı. Uma
rım ki, gerek teşkilâtını, gerekse ilgili kanunlarını 
gözden geçirmek ve revize etmek suretiyle bu orman 
mevzuunda veya ağaçlandırma mevzuunda bundan 
sonra geniş ve büyük adımlar atacağımızı ummakta
yım. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, bağlayı
nız lütfen. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bir da
kika ile bağlayacağım, efendim. 

Bu koruma ormanları yapılması da gereklidir ka
nısındayım. Ben uçağa ilk defa bindiğim zaman çok 
korkuyordum; fakat indiğim zamanda da çok üzün
tülü indim; Erzurum'dan Ankara'ya geldiğimde, 
çünkü orada uçaktan (güzel bir Haziran günüydü, 
saat üç civarında binmiştik dört civarında indik) 
memleketi böyle tepeden gördüğümde hakikaten yü
reğim yandı, bu ormansızlık dolayısıyle. Değil, geç
tiğim yörelerdeki o çıplak tepeleri seyretmek, Esen-
boğa Havaalanına indiğimiz anda dahi o civarda 
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da hiç orman olmadığını gördüm ve üzüldüm. Dü- | 
şünün, 1402 senesinde Timur ile Yıldırım Bey azıtın 
harbettiği o saha dahi çırılçıplaktı. Çünkü orada Ti
mur, getirip fillerini o ormanda saklamıştı. Bugün I 
filler yerine tanklar ikame olmuştur, artık muhare
belerde korunma, saklanma, gizlenme önemli bir ko
nudur. Bu bakımdan Ordunun dahi gayret göstere
rek memleketin bazı kesimlerinde hiç olmazsa ko
ruma ormanları meydana getirmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, müsamaha pa
yını da kullanmış bulunuyorsunuz, lütfen efendim. I 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Peki 
Başkanım, teşekkür ederim. I 

Sözlerimi burada bitirir, hürmetle selâmlarım, I 
sağolun. 

BAŞKAN — Sayın Aykan?.. Yok. 

Sayın Atayurt, buyurun. 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın 

Başkan, sayın Senatörler; I 

Türkiye ormancılığı Cumhuriyet döneminde uh- i 
desine tevdi edilmiş bulunan görevleri tam ve kâmil I 
manasıyle yerine getirmiş bir teşkilât olarak Devlet 
kuruluşları içerisinde dikkati çeken bir müessese ha
linde kararkterize edilmelidir ve bu merhale merha- I 
le, gereken ilerlemeleri yapmak suretiyle teknik ve 
rasyonel ormancılığın aşağı yukarı bütün icaplarını I 
ve yeniliklerini yerine getirebilecek güç ve kuvvet de 
bir müessese halinde geliştirilmiştir. Bunda,, Türk or
mancılığının büyük hissesi bulunduğunu burada şük
ranla ifade ederken, bu defa sayın Bakan ve orman
cılık teşkilâtının yine 1975 Malî Yılı Bütçesi vesilesi 
ile program ve plan icabı uhdesine verilmiş olan ge
rek amme karakterindeki hizmet ve faaliyetleri ve 
gerek işletme işlerini gerektiği ölçüde yürüteceğine 
tam bir güvencim vardır ve her bakımdan şükran ve I 
takdire lâyık modern müesseselerimizden olan bu 
Bakanlık kuruluşunun daha da geliştirilmesini temen- I 
ni etmekteyim. 

Sayın senatörler; 
Genel bütçe bakımından 140,7 milyon lira, kat- I 

ma bütçe bakımından da 535,1 milyon lira olmak 
üzere 675,8 milyonluk gibi çok küçük bir bütçe, tet- I 
kiklerimize sunulmuş ve bununla daha çok amme 
karakterindeki ormancılık hizmet ve faaliyetlerinin 
yürütülmesi öngörülmüştür. I 

Gerçekten, bu rakam 1974 bütçelerine nazaran I 
90,3 milyon liralık bir fazlalık göstermekte ise de, 
fiyat artışları ve enflasyonist baskı nedeniyle bu ar- J 
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tış da bu teşkilâttan beklenilen hizmet ve faaliyetle
rin icrasına kifayet etmeyeceği tabiîdir. 

Bu itibarladır ki, Türkiye ormancılığının Anaya
sa ile öngörülmüş temel politika esasları ve oradaki 
amaçlarına vasıl olabilmesi bakımından genel bütçe
lerin ormancılığa fiskal bir zihniyet ile bakmaktan 
kurtularak, onu sürekli bir şekilde desteklemesinin 
şart ve lâzım olduğu kanaat ve inancını belirtmek 
isterim. 

Diğer taraftan, türlü sebeplerle bağlı olarak gün 
geçtikçe azalmakta, vasıfları kaybolmakta bulunan 
orman sahasının da keza emniyet altına alınabilmesi 
bilhassa yangın ve tabiî afet zararlarının sunî ağaç
landırmalarla bertaraf edilebilmesi, ana servetin kay
bolmaması bakımından bir dahilî sigorta ihdasının 
çok lüzumlu ve zarurî olduğuna inanmaktayım. Bu
nu hassaten ve defaatle belirtmiştim, burada tekrar 
teyiden arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gelişmiş ülkelerde bir bakıma medeniyetin ölçü

sü, kamuoyunun ormanlara ve ormancılığa verdiği 
önem ve değerle ölçülmektedir. Hamdolsun, Türki
ye'mizde de bu kavram önem ve ağırlık kazanmakta, 
kamuoyu gittikçe ormancılığa ehemmiyet atfetmek
tedir. Bu, şükranla kaydedilebilecek bir husustur. 

Burada maruzatımı ikmâl için bazı istirhamlarda 
bulunmak istiyorum; onlardan birisi şudur: 

Teşkilâtın bütün kademelerinin orman içi ve kena
rındaki köylülerin istek ve ihtiyaçlarıyle daha yakın 
ilişkiler kurarak, doğan şikâyet ve rahatsızlıkları ber
taraf edici bir anlayış içerisinde bulunmasının icap
ları ne ise, bu, süratle yapılmalıdır. Ancak, orman
ların muhafazası, geliştirilmesi ve buradaki hizmet
lerin rasyonelliği, bunlarla kurulacak barışa bağlı ola
rak gözükmektedir. 

Diğer yönden, teşkilâtın icabettiği şekilde taaz-
zuv edebilmesi bakımından ek kuruluş kanunlarının 
da bir an evvel çıkarılması zarureti vardır. Bu me-
yanda eski mevzuata dayanmış bulunan Teşkilâtımı
zın reorganize edilmesi ve bahusus taşra teşkilâtının 
bir disipline sokulması mecburiyeti vardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Konuyu fazla uzatmamak bakımından 1975 Malî 

Yılma ait Bütçe Kanun tasarısına ilişkin olmak üze
re muhtelif konuşmacılar tarafından da burada işaret 
edildiği veçhile üç noktaya değinmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi Hükümet tasarısında 42 nci 
madde, Bütçe Karma Komisyonu metninde 41 nci 
madde olarak yer alan döner sermaye gelirlerine iliş-
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kin ve Genel Bütçenin desteklenmesi mahiyetinde ol
mak üzere döner sermayelerin her ayki gelirlerine 
% 15 nispetinde bir tahsilat mecburiyetinde ve büt
çeyi finanse etmek üzere konulan hükümdür ki; bu
nun, beş milyara yaklaşan 1975 Malî Yılı Döner Ser
maye Bütçesinin, orman içi ve köylülerin bilhassa or
man içlerinde ki çalışmaları nedeni ile tahakkuk ede
cek istihkak ve yevmiyelerini ita etme ve geniş yatı-
tırımları aksatması, yol yapımını, muhabere tesis ve 
şebekelerini imkânsız hale sokması bakımından bü
yük müşkülât arz edeceğini ve plan ve program he
deflerine bu nedenle ulaşılamayacağını burada has
saten belirtmek isterim. 

BAŞKAN — tki dakikanız var, sayın Atayurt. 

MEHMET FAÎK ATAYURT (Devamla) — Baş 
üstüne efendim. 

Diğer taraftan Bütçe Kanun tasarısının 106 ncı 
maddesinde (A) ve (İ) fıkralarıyle 6831 sayılı Or
man Kanunu ve bununla ilişkili malî hükümlerin 
çok sınırlı ve tahdidi bir şekilde yerine getirilmesi gibi 
kısıtlayıcı hükümler de burada yer alrmş bulunmak
tadır. Halbuki, bunlar mutlaka yerine getirilmeliydi. 

Diğer bir nokta; yine Bütçe Kanun tasarısına iliş
kin bulunan (H) cetvelidir ki; bu, Orman Genel Mü
dürlüğünün mensuplarının fiilen arazi üzerinde çalı
şanlarına verilecek tazminat miktarıdır. 

Şunu arz ve ifade etmek mecburiyetindeyiz ki; 
bu çok düşük bir rakamla burada ifade edilmiştir. 
Aynı zamanda emsaline, normal yevmiyelere nazaran 
pek azdır ve bu psikolojik bakımdan, manevî bakım
dan da mensuplarını gerçekten rahatsız eden bir hü
kümdür. 

Bu hususların, Maliye Bakanlığının Bütçesinin 
müzakeresi münasebetiyle, usul bakımından, o sıralar
da düzeltilmesi lâzım ve şart olduğu kanaat ve inan
cını taşımaktayım. Öyle zannediyorum ki; sayın Ba
kan ve mensupları da bu noktayı nazara katılmış ola
caklardır. 

On dakikalık kısa bir zamanda şüphesiz Türki
ye'nin ormancılık meselelerini burada dile getirip, bu
nunla Bütçenin kifayetli olup olmadığı ve Bütçenin 
ıslahı bakımından ayrıntılı bilgiler arz etmenin im
kânsızlığını takdir edeceksiniz. Ben sadece kendimce 
önemli saydığım bazı noktalara işaretle iktifa edi
yorum. 

Genel ve katma olarak bu bütçenin dolayısıyle 
döner sermayesinin ve teessüs edilmiş bulunan fonun 
Türk ormancılığına hayırlı ve uğurlu olmasını diler
ken, müspet çalışmalarında millî gelire büyük katkı-
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sı bulunan ve millî ormancılık davalarını yekvucüt 
olarak daima desteklemiş bulunan Orman Bakanlığı 
mensuplarım takdirle selâmlar, hürmetlerimi bildiri
rim. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Aktarma kanun teklif ve tasarılarına 

açık oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Orman Bakanlığı ve Orman.Genel Müdürlüğü 

1975 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının üzerinde yapı
lan görüşmelere cevap vermek üzere Orman Bakanı 
Sayın Fikret Saatçioğlu, bujaırunuz. 

ORMAN BAKANI FİKRET SAATÇİOĞLU — 
Yüce Senatonun Sayın Başkanı, sayın senatörler; 

Orman Bakanlığı sorunlarına karşı gösterilen bu 
büyük alâkadan dolayı evvelemirde teşekkürlerimi 
arz etmeyi bir vazife sayıyorum. 

Bakanlığımızın çalışmaları ve bu arada yapılan 
temenniler ve eleştiriler hakkında, vaktin de darlığım 
nazarı dikkate alarak, kısaca maruzatta bulunaca
ğım. 

Memleketimizin evvelemirde orman varlığına kı
saca eğilmekte fayda mülâhaza ediyorum. Mülkiyeti 
ihtilaflı olan sahalar da dahil toplanı orman alanımız 
21 milyon hertardır. Bu miktarın büyük kısmı maale
sef haraptır. 2/3'ü ölçüsünde memleket ormanlarımı
zın harap olduğunu şu kürsüden bu işle meşgul bir 
öğretim üyesi olarak üzülerek ifade ediyorum. 

Saha, kalite ve verim gücü bakımından yakın ge
leceğin ihtiyaçları için yetersizlik gösterecek olan or
man varlığımızdan millî ekonomimiz, ziraatimiz ve 
sosyal hayatımız açısından beklediğimiz hizmetler ve 
görevler çok büyüktür ve çeşitlidir. 

Ormanlarımızın Türkiye ekonomisini geniş mana
da ve sürekli olarak orman mahsulleri ile beslemesi, 
yani ormanlarımızın ekonomik fonksiyonları şüphesiz 
ki, en başta mütalaa edilen hizmetlerinden sayılır. Bu 
hizmetin kemaliyle yerine getirilebilmesi için sınırlı 
olan bu kaynağı korumak, geliştirmek, genişletmek 
ve en modern teknik tedbirler uygulayarak optimal 
verime kavuşturmakla mümkündür. 

Orman kaynağını şu veya bu saikle zorlamaktan 
titizlikle kaçınmamız gerekir. Sayın hatiplerin bu isti
kamette yapmış oldukları konuşmalar beni cidden 
mütehassis etmiştir. 

Türkiye ormanlarının kültürel ödevleri ve hiz
metleri materyal verimleri kadar hayatî önem taşıyor 
Ormanlarımızdan; memleketin genel su rejimini dü-
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zenleyici, su kaynaklarım besleyici, toprağım koruya- ' 
ra!k erozyon ve seylâp afetlerini önleyici hizmetler, ay- j 
nca, insanlarımızın bedenî ve ruhî sağlığına olumlu 
etkiler bekliyoruz. Ormanlarımızın bu gibi hizmetle
rini para ile satın almak mümkün değildir. Bir gün 
gelip orman mahsulleri itibariyle Türkiye bir açık 
gösterirse bunu ithalâtla karşılamak mümkün olabi
lir; fakat demin arz ettiğim bu hizmetleri ithal etmek 
mümkün değildir. 

Nihayet ormanlarımızdan beklediğimiz sosyal, po
litik karakterdeki hizmetler, bilhassa elverişsiz arazi 
ve yaşama koşullan içinde hayat standartları düşük 
kalmış olan orman köylüsü için pek büyük bir önem 
taşır. Türkiye'de ormancılık çalışmalarının meydana 
getirdiği istihdam ve gelir sağlama olanakları yer yer 
orman köylüsü geçiminin âdeta teminatını teşkil et
mektedir. 

Sayın senatörler; 
Memnunlukla belirtmek isterim ki, Orman Bakan

lığı teşkilâtı dört umum müdürlüğüyle, Türkiye Or
manlarımızdan beklediğimiz hizmetleri yerine getir
menin başarılı olarak çabası içinde bulunmaktadır. 
Bütçe, Orman Genel Müdürlüğüne Üçüncü Beş Yıl
lık Plan ilke ve hedeflerine göre 1975 yılı Programı
nın gerçekleştirebilmesi için 4 milyar 30 milyon lira
lık döner sermaye bütçesi ve bu bütçeden finanse 
edilen 524 079 340 liralık katma bütçe olanağı sağ
lamıştır. 

Bu bütçe ile 1975 yılında da yurt ormanlarının bü
tünlüğü, devamlılığı, orman ürünleri üretiminin artı
rılması ve halk orman ilişkilerinin daha düzenli hale 
getirilmesi sağlanmaya çalışılacaktır. 

Göreve başladığım zaman, Maliye ve Planlama 
ile mutabakat sağlanarak bağlanan bu mütevazi büt
çeyi hazır buldum. Cari masraflarda büyük kısıntılara 
gidilmiş; fakat yatırımlar 1 milyar civarında kalmış
tır. Yüksek malumlarınız olduğu üzere, Orman Bakan
lığı öteden beri döner sermaye ve katma bütçesini 
kendi gelirleriyle karşılamakta ve Hazineden yardım 
görmemektedir. 

Ormanlarımızın geliştirilmeleri, işletilmeleri yanın
da, imar ve ıslah çalışmaları, ağaçlandırmalarla or
manların genişletilmesi, halk - orman ilişkilerinin ge
rektirdiği çalışmalar amme hizmetleridir. Orman Ba
kanlığına diğer bakanlıklarda olduğu gibi Hazinenin 
yardımda bulunmasını, ormancılık hizmetlerinin selâ
meti bakımından zorunlu görmekteyim. 

Bütçede Maliyenin ve Planlamanın, (Başta Maliye 
almak üzere sonra da planlama geliyor) bu iki te-
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şekkülün kısıtlayıcı müdahalelerinin bilhassa teknik 
ve sosyal karakterdeki hizmetlerde olumsuz .sonuç
lara müncer olduğu ve olacağı kanaatindeyim. 

Sayın senatörler, 
Orman Bakanlığında bilhassa bu yıl için yangın

larla mücadele konusunda oldukça geniş tedbirlere 
müracaat edilecektir. Bunlar meyanında bilhassa ha
berleşmenin süratlendirilmesi, özel koruma ekipleri
nin artırılması, 1975 yılında orman yangmlarıyle 
savaşı daha etkin bir hale getirecektir, inancında
yım. 

Tahdit ve kadastro hizmetlerine burada umumî 
olarak değinmek istiyorum, sorulara ayrıca cevap 
vereceğim. Kadastro tahdit çalışmalarının Üçüncü 
Beş Yıllık Plan hedeflerine uygun olarak yürütül
mesi ve 1975 yılında 1,5 milyon hektar kadar orman 
alanında kadastro çalışmalarının yapılması progra
ma alınmıştır. Bu konuda biraz sonra daha ayrıntılı 
bilgi vermeye çalışacağım. 

Türkiye ormanlarının genel ağaç serveti yakla
şık olarak 920 milyon metreküp. Memleket ihtiyaç
larının bu anaserveti azaltmadan karşılaması amaç
tır. Bu amacın gerçekleştirilmesi, zaman ve mekân 
düzenini sağlayan detaylı amenajman planlarıyle 
mümkündür. 1975 yılında 540 bin hektar ormanın 
amenajman planlan yapılacaktır. 

Yapacak ve yakacak odun olarak üretim 1975 
yılında millî plan isteklerine uygun olarak 5,4 mil
yon metreküp yapacak, 18 milyon ster civarında ya
kacak odun üretilmesi öngörülmüştür. Yakacak odun 
üretimi öteden beri bilindiği üzere yurt ihtiyacını (ki, 
yakacak odun bakımından 30 milyon sterdir) kar
şılayacak seviyede değildir. 

Ayrıca, ormanlarımızın yurt sathında dengesiz 
dağılışı ve ormanca zengin bölgelerden yakıt prob
lemi olan bölgelere nakliyatın pahalı olması, bazı 
mmtakalarımızda yakıt darlığını artıran sebepler
dendir. Türkiye'de yakıt ihtiyacının sadece odunla 
karşılanmasına çalışılması, ormanların ve orman ol
mayan step rmntakalarındaki bitki örtüsünün tahri
bine yol açacağı gibi, esasında orman ürünleri sana
yiine aktarılması gereken büyük değerin, yakılmak 
suretiyle heder edilmesi sonucunu yaratır. Bu rasyo
nel olmayan gidişi ve aynı zamanda demin sayın bir 
senatörün değindiği gibi, tezek yakmayı önlemek 
için, linyit rezervlerimizin bir an önce işletmeye açıl
masını ve bu konuda daha etkin çalışmalara gidilme
sini zorunlu görmekteyiz. 

Orman mühendislerimiz tarafından orman mm
takalarımızda 1974 sonuna kadar yapılan yol mik-
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tan 70 bin kilometredir. Bütün ormanlarımızın yol
larla kavranması için daha 50 bin kilometre yola 
ihtiyacımız var. Orman yolları, yalnız orman işlet
meleri için değil, aynı zamanda orman köyleri için 
de yararlı bir hizmet niteliğindedir. Üretim progra
mının gerçekleştirilmesi için bu yıl 4 500 kilometre 
yeni yol ve 1 500 kilometre üst yapı inşaatı öngö
rülmüştür. 

1975 yılında ormanların içinde 20 bin hektar 
tabiî, 29 bin hektar sunî gençleştirme ve 216 bin 
hektar bakım çalışması öngörülmüştür. Memnunluk
la belirtmek isterim ki, Türkiye ormanlarının verim 
potansiyeli amenajman planlarına göre tespit edi
len genel eta olarak devamlı bir artış göstermektedir. 
1963 yılında ormancılığın 410 milyon olan gayri-
safî millî hâsıla içindeki payı, İkinci Beş Yıllık Plan 
sonlarında 1,5 milyara ulaşmıştır. Mevcut tomruk 
ve kereste stoklarımız, bu yıl yapacağımız istihsalle 
birlikte 1975 yılı itibariyle de memleketin ihtiyaçla
rını karşılayacak seviyededir. İthalât bahis konusu 
değildir, ihracat olanakları üzerinde de çalışılıyor. 

Bununla beraber, üretimimize bilimsel bir gözle 
bakarsak, ormanlarımızın dikili gövde hacmi olarak 
hektardaki yıllık verimi, ilerisi için çok düşük ve 
yetersizdir. Yapacak odun tüketimimiz 0,127 metre
küp olarak; meselâ Japonya tüketiminin aşağı yu
karı yedide biri kadardır. 

Memleketin sanayileşmesiyle birlikte yaşama 
standardında meydana gelecek olan her yükseliş, or
man mahsulü tüketimimiz üzerinde etkisini göstere
cektir. Bu gerçeği Türkiye için kaçınılmaz bir geliş
me olarak önemle hesaba katmamız gerekir. 

Orman köy ilişkilerimiz, bütün Orman Bakan
lığı elemanlarının hassasiyetle üzerinde durduğu bir 
mevzudur. Memleketin orman içinde ve ormana bi
tişik yerlerinde oturan insanlarımız, genel yaşantı
ları ve geçim koşulları itibariyle orman kaynaklarına 
fazla bağlı ve muhtaç bir durum gösterirler. Bu du
rum nedeniyle uzun yıllardan beri orman köy iliş
kileri sorunu belirgin hale gelmiştir. Verimli orman 
kaynaklarımızın daralması, bu sorunu yer yer ha
yatî bir hale getirmiştir. Türkiye'de 7 440 adedi or
man içi ve 8 602 adedi ormana bitişik olmak üzere 
toplam 16 042 adet orman köyü bulunmakta ve bu 
köylerde 8 milyon insan yaşamaktadır. 

Dağların çetin şartları altında bulunan bu nüfu
sun yaşantıları ve geçim olanakları sınırlı, toprak 
dağılımı da düzensizdir. Nüfus artışının geçim dar
lığını ve arazi düzensizliğini olumsuz etkilediği ve 

orman tahribatını artırdığı da bir gerçektir. Bakan
lığımız Halk Orman İlişkileri Teşkilâtı, kırsal alana 
yönelik çalışmalar yaparak, orman köylerinin sos-
yo - ekonomik kalkınmasına sektörce mümkün ojan 
en büyük katkıyı yapmanın gayreti içindedir. 

Yeni olan bu teşkilâtımız; ilçe düzeyinde hazır
lanan kalkınma planları, pilot köy planlan, özel 
planlar ve projelendirmeleri kapsayan etüt, plan ve 
proje çalışmaları yapmakta, ilgili kamu kuruluşlarıy-
le işbirliği yaparak, uygulama çalışmalarını yürütmek
tedir. Bu maksatla yüzde 1 - 3 gibi düşük faizlerle 
plan ve projeye dayalı olarak orman köylerine, köy 
özel kişiliklerine ve kendi aralarında kuracakları koo
peratiflere kredi yardımı yapılmaktadır. Orman köy
lerinin sosyal, ekonomik ve altyapı sorunlarını ihtiva 
eden bu plan ve projeler, ilk koordinasyon kurulların
dan geçirildikten sonra yıllık programlara bağlanır. 

1974 yılında bu maksatla 126 828 821 lira sarf edil
miştir. 1975 yılında öncelikleri tespit edilen 44 ilin 
1101 orman köyünün il bazında etüt, plan ve proje ça
lışmaları yapılacaktır. Bu yıl sonuna kadar fonda 
(Bu maksatla bir fon da mevcuttur.) birikeceğini tah
min ettiğimiz gelirler toplamı bir yuvarlak hesapla 400 
milyon liradır. Bu para, orman içi ve bitişiği köyle
rinde oturan insanlarımızın sosyo - ekonomik kalkın
malarına katkıda bulunmak amacıyle karşılıklı ve kar
şılıksız aynî ve nakdî kredi yardımı olarak sarf edile
cektir. 

Ağaçlandırma konusuna gelince : 
Türkiye'de 12 milyon hektar kadar verimsiz or

man arazisi var. Bu 12 milyon hektarın 7,5 milyon 
hektarı ağaçlandırma, öncelikle ekonomik olarak 
ağaçlandırma yeteneğinde ve zorunluğu altındadır. 
Ayrıca ağaçlandırma ve erozyonla savaş çalışmaları 
bu sebepten dolayı Bakanlığın en önemli görevlerinden 
biri haline gelmiştir. 

Yapmış olduğumuz araştırmalar ve müteaddit se
minerler neticesinde tespit ettiğimize göre Türkiye'de 
her yıl 100 bin hektar ağaçlandırma çalışması yap
mak zorundayız. 7,5 milyon hektar alanın, yılda 100 
bin hektar üzerinden ağaçlandırılabilmesi için; yani 
ağaçlandırmalarla verimli hale getirilebilmesi için 75 
yıla ihtiyaç var. Konu ile görevli genel müdürlüğün 
kuruluş kanunu Yüce Meclislerde beş yıldan beri çı
karılamamıştır. Malî yetersizliklerle birlikte türlü en
geller nedeniyle bugüne kadar yapılan ağaçlandır
malar gereğinin çok gerisinde kalmıştır. 

Örneğin, İkinci Beş Yıllık Plan döneminde ancak 
121 420 hektar alan ağaçlandırılabilmiştir. Diğer ta-
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raftan ülkemizin ağır bir erozyon tehdidi altında bu
lunduğu, büyük toprak kayıpları yanında sel baskıla-
rıyle önemli can ve mal kayıplarına uğradığı yüksek 
malumlarıdır. Ağaçlandırma çalışmaları gibi erozyon
la savaş çalışmaları da hedeflerin çok gerisinde kal
mış, birkaç mıntıka hariç sembolik olmaktan ileri 
gidememiştir. 

1975 yılı programında 37 500 hektar ağaçlandırma; 
yani bu, bozuk ormanların verimli hale getirilmesi 
için yapılacak ağaçlandırma; yani kültür işleri; 6 880 
hektar erozyon kontrolü, 1310 hektar orman içi mer'a 
ıslahı ve 20 bin hektar sunî tensil ağaçlandırması ol
mak üzere cem'an 65 490 hektar tesisin gerçekleşti
rilmesi planlanmıştır. Bu sahaların planları yapılmış
tır ve tatbikata da geçilmiş bulunuyor. 

Türkiye'nin 1975 yılı ağaçlandırma hedefleri; kat
ma bütçeden 75 milyon lira, (Bilhassa bu mevzuda 
konuşan sayın hatiplerin dikkat nazarına sunmak is
terim.) Döner sermaye bütçesinden 125 milyon lira 
ve bunlara ek olarak döner sermaye bütçesi yılı için
de yapılacak tasarruflarla sağlanacak 92 milyon lira
lık kaynağın, Devlet Planlama Teşkilâtının yatırım 
olanağına dönüştürülmesiyle gerçekleştirilecektir. Eğer, 
Devlet Planlama Teşkilâtı bunu yatırım olanağına dö-
nüştürmezse, döner sermaye gelirlerinden temin etmiş 
bulunduğumuz bu 92 milyonu da sarf edemeyeceğimiz 
manası sarih olarak ortaya çıkmaktadır. Zira, Devlet 
Planlama Teşkilâtı bir dengeden bahseder. Bendeniz 
aynı zamanda Almanya'da ekonomi tahsili de yap
tım; ama bu dengeyi hâlâ anlayamadım. Ağaçlandır
ma konusunda herhangi bir dengeden konuşulmasının 
isabetli olmayacağı inancındayım. 

Yüksek Heyetinize bu vesileyle arz etmek iste
rim ki, ağaçlandırma çalışmalarımızı yurt ihtiyaçla
rına uygun seviyeye çıkarmamız için Devlet Planla
ma Teşkilâtının ağaçlandırma çalışmalarını destekle
mesi ve ağaçlandırma işleri için genel bütçeden yar
dım sağlanması şarttır. 

Orman ürünleri sanayiimiz de iyi bir gelişme içinde 
bulunuyor. 1970 yılında kurulmuş olan Orman Ürün
leri Sanayii Umum Müdürlüğüne bağlı 19 fabrikadan 
17'si faaliyet halindedir. Fabrikaların kuruluşlarında 
eski fabrikalar teknolojik yenilenmeye tabi tutulmuş, 
entegre düzene büyük önem verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Parti sözcüleri ve değerli konuşmacılar, Türkiye 

ormancılığının ve ormancılık tatbikatının bazı müte
rakim; yani birikmiş sorunlarına lütfen temas bu
yurdular, değerli mütalâalarda, temenni ve tenkidler-

de bulundular ve kısmen, de sarih bir şekilde de ol
mamakla beraber bazı sorular tevcih edildi. 

Temenni ve mütalâalardan henüz yeni bir Orman 
Bakanı olarak faydalandığımı bilhassa belirtmek is-. 
terim. 

Demin yaptığım konuşmalarda soruların bir kıs
mına cevap sunduğumu ümit ediyorum; ama tetki
ke muhtaç ve rakamlara dayanması gereken cevap
ları da yüksek müsaadenizle yazılı olarak cevaplan
dıracağım. 

Bir hususu burada şükran hisleriyle ifade etmek 
isterim ki, hatiplerin Orman Bakanlığı personeli hak
kında iltifatkâr ve teveccühkâr konuşmaları beni, 
onların akademik seviyede yetişmiş olanlarının, hep
sinin hocası olarak büyük ölçüde duygulandırmıştır. 
Bu sebepten dolayı onlar adına Yüksek Heyetinize 
ve bu teveccühleri göstermiş olan hatiplere şükranla
rımı arz ederim. 

Burada sorunların, temenni ve görüşlerin mühim 
bir kısmı müşterek bir mahiyet taşıyor. Müsaade 
buyurursanız onlara kısaca cevap arz edeceğim. 

Bütçemizin mütevazi oiması meselesinde bazı ha
tipler birleştiler. Ben sayın hatiplerin bu husustaki 
kanaatlerine içtenlikle katılıyorum. Orman Bakanlığı 
bütçesi bilhassa yatırımlar konusunda yetersizdir. 
1971 'de 47 milyon olan yatırım 1975'te ancak 158 
milyona yükselmiştir. Bu zaman içinde fiyatlardaki 
ve maliyetlerdeki artış dikkat nazara alınırsa, bu 
âdeta yerinde sayma mahiyetinde telâkki edilebilir, 
Sebeplerine gelince : 

Her yıl bütçe tekliflerinin hazırlanmasında yatı
rımlar için Devlet Planlama Teşkilâtınca, demin arz 
ettiğim gibi, cari ve transfer harcamaları için Ma
liye Bakanlığınca bir tavan verilmektedir. Bu tavan
lara uymak zorunluğunda kalınmaktadır. 

İkinci sebep : Kuruluşundan beri Orman Bakan
lığı, katma bütçe döner sermaye gelirleriyle finanse 
edilmekte, Hazineden herhangi bir yardım alınma
maktadır. Bu sebeple bütçe, döner sermayenin malî 
olanaklarıyle sınırlı bulunmaktadır. Bu durum devam 
ettiği sürece, Orman Bakanlığının; yurt çapında üze
rine aldığı ekonomik, kültürel ve bilhassa 8 milyona 
varan orman ve ormana bitişik köylülerimizi yaki-
nen ilgilendiren sosyal, politik nitelikteki hizmetleri 
hakkıyle yerine getirebileceği inancında değilim. 

Bazı hatiplerin temas buyurdukları, köy - orman 
ilişkilerinin kemaliyle düzenlenmesi ve fakir orman 
köylüsünün yaşama standardının yükseltilmesi ve is
tihdam sorunlarının Orman Bakanlığını ilgilendiren 
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taraflarıyle çözümlenebilmesi için, bu mütevazı büt
çeye gerekli Hazine yardımının yapılması kanaatin
de bulunmaktayız. 

Sayın parti sözcüleri ve bazı hatipler, döner ser
maye meselesine değindiler, Bütçe Kanununun 42 nci 
maddesi hakkında mütalaalarını belirttiler. 

Bakanlık olarak, Bütçe Kanununun 42 nci mad
desini kendilerinin telâkki ettikleri gibi anlıyoruz. 
Gerek Halk Partisi Grupu Sözcüsü sayın senatör, 
gerek Adalet Partisi Grupu Sözcüsü sayın senatör, 
gerekse son olarak değerli meslektaşım ve öğrencim 
senatör Faik Atayurt'un beyan ettikleri kanaatlere 
aynen iştirak ediyoruz.'Her halde, Orman Genel Mü
dürlüğünün tüm faaliyetlerine, orman içi ve kenarın
da yaşayan halkın istihdam gücünü artırmaya im
kân verecek malî olanaklarının kısıtlanması sonucu
nu doğuracak böyle bir uygulamaya orman işletme
leri döner sermayesinin konu edilmeyeceğini ümit 
etmekteyiz ve sayın sözcülerin düşüncelerine ve en
dişelerine demin de arz ettiğim gibi, aynen iştirak 
ediyor ve Yüce Heyetinizden orman işletmeleri dö
ner sermayelerinin 42 nci madde kapsamına sokul-
mamasını temenni ediyoruz. 

Bir hatip beyan buyurdu, yüzde 15 değil, eğer 
bu miktar yüzde 3 dahi olsa, gayri safî hâsıladan 
Maliye Bakanlığının yüzde 3 bir tenkisatta bulundu
ğunu kabul etsek dahi; bu takdirde genel bütçeden 
yardım görmeyen bu bütçesini döner sermayeden 
finanse eden bu teşkilât; kendisine tevdi edilen hiz
metleri yapamaz bir duruma gelecektir; hatta sayın 
hatip buyurdular, kendi memurlarının maaşlarım ve
remeyecek bir duruma gelecektir ve istihkak sahip
lerinin, (ki devamlı olarak halk - orman ilişkilerin
den bahsederiz) bu istihkakları da tediye edemeyecek 
bir duruma getirecektir. O itibarla, yüksek heyeti
nizden bilhassa bu 42 nci madde üzerinde durulma
sını istirham ediyorum. 

Ağaçlandırma mevzuu üzerinde genellikle müşte
rek görüşler ve temenniler belirmiştir. Bu alâka, bu 
işin bir hocası olarak bendenizi çok duygulandırmış-
tır. Demin de beyan ettiğim gibi, ağaçlandırma ça
lışmalarımız memleket ihtiyaçlarına yeterli değildir. 
Tahsisatın kifayetsizliği ve bilhassa planlamanın 
denge müiâhazasıyîe serbest bırakmadığı tahsisatlar 
dolayısıyie birçok propelerin, Bakanlığa gelir gelmez 
tatbik edilemediğini tespit etmiş bulunuyorum. Şi
kâyetler çok, buna mukabil tahsisat maalesef az. 
Teşkilâtımız fevkalâde iyidir, bunu iftiharla söyle
mek isterim. Bendeniz, birçok memleketlerin ağaç-
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landırma çalışmalarım mahallinde gördüm. İspanya, 
bilhassa Cenup Akdeniz memleketi olarak îtalya, 
sonra Britanya'da çok büyük, memleket ölçüsünde 
ağaçlandırma çalışmaları vardır. Tekniğimiz ve çalış
ma kabiliyetimiz, bunlardan hiçbir şekilde az değil
dir; fakat arz ettiğim gibi, Hazine yardımı bu amme 
hizmetinde şarttır. 

Ziraî hayvancılık mevzularıyle de ilgili birçok 
projelerimiz; bunlar meyanmda, Erzurum Tortum 
Havzası ıslahı projesi, Hatay Nurdağîarı projesi, Ge
diz projesi; bunlar, tahsisat kifayetsizliğinden 1971 
yılından beri beklemektedir ve tatbik edilememekte
dir. 

Kadastro çalışmalarına sayın hatipler temas et
tiler ve benden bilgi istediler. 

Kadastro çalışmaları; orman varlığımızın gelişti
rilmesi, korunması ve devamlılığı yönünde, biran 
önce çözümlenmesi gereken bir meselemizdir. Orta. 
Avrupa'da, meselâ Almanya'da; Orta - Çağın son
larına doğru, tarım ve mera, orman - tarım arazisi, 
orman - mera arazisi kesinlikle ayrılmış bulunuyor. 
Bizde ise, henüz bu sınırlarda büyük ihtilâflar bahis 
konusudur. Bu ihtilâfları giderecek elemanlarımız 
da, bu kadastro ve tahdit komisyonlarıdır. 

Halen mevcut kadastro komisyonlarının ve ekip
lerinin sayısı, bu büyük iş karşısında maalesef yeter
sizdir. Bendeniz, birçok milletvekillerinden ve sena
törlerden bu mevzuda mektuplar alıyorum, kendi 
mıntıkalarına kadastro heyetlerinin gönderilmesini 
istiyorlar. Durumu o bakımdan ehemmiyetle yük
sek ıttılaınıza arz etmek istiyorum. 

1975 yılında; yani bu yıl 75 ekipli 15 komisyon 
kurulmasına çalışacağız. Bu kadro çalışabildiği tak
dirde, Üçüncü Beş Yıllık Plan hedeflerine ulaşma
mız ve yasanın öngördüğü 10 yıl içinde sınır düzen
lemesini sağlamamız mümkün olacaktır; ancak bir 
gerçeği arz etmek zorundayım ki, bu konuda eleman 
temininde büyük güçlüklerle karşılaşıyoruz. Bunun 
iki sebebi vardır : 

Birinci sebebi; yapılan iş çok güçtür. Eleman
lar, zor arazi şartlan altında, aylarca ailelerinden 
uzakta çalışmak zorunda kalmaktadır ve vatandaşla 
Devlet arasında yılların biriktirdiği ihtilâfları çöz
me konusunda türlü zorluklarla da karşılaşmakta
dırlar. Bu gerçeği de burada ifade etmekte yarar gö
rürüm. 

İkinci mesele; buna karşılık (ki, hatiplerden bir
kaçı buna temas buyurdular) yan ödemeleri yeter
sizdir. Tazminat yevmiyesi, geçici görev yolluğun
dan düşük kalmıştır. 

60 -
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Meselâ, arazi çalışmalarında 45 lira günlük taz
minat alan bir eleman, büro mesaisi yaptığı zaman 
70 lira günlük geçici görev yolluğu alıyor; yani ara
ziye çıktığı zaman büroda çalıştığından daha az bir 
para alıyor. Bu dengesizliği izale etmek üzere yapı
lan öneri (Ki, sayın bir milletvekili tarafından yapıl
mıştır) Bütçe Karma Komisyonunda Orman Bakan
lığı bütçesi konuşulurken kabul edilmiş olduğu hal
de, bilâhara Maliye Bakanlığı bütçesi müzakere edi
lirken bu karar kaldırılmıştır. 

1975 yılı Bütçesinde yan ödemeler konusunda 
orman kadastro komisyonları ve ekiplerinde çalışan 
başkan, üye ve teknik elemanlar için tatmin edici 
maddî olanaklar öngördük ve bu hususta Bakanlığı
mızca Devlet Personel Dairesine ve Maliye Bakan
lığına gereken öneriler yapılmıştır; kabul edileceğini 
ümit ediyorum. 

Aksi takdirde, orman kadastro işlerinin arzu edi
len hızda ve selâmette yürütülmesi işi bu yıl da belki 
mümkün olamayacaktır. 

Sayın Grup sözcüsü Naci Cidal'ın orman köyle
rini kalkındırma kooperatifleri hakkında mütalaaları 
vardı. 

Orman Köyleri Kalkınma Fonu Yönetmeliğinin 
uygulanması ile ilgili açıklamalar hazırlanmıştır ve 
kitap haline getirilerek kamuoyuna sunulmuştur. 
7/2 - 1980 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul 
edilmiş bu yönetmeliğin daha da iyileştirilmesi yo
lundaki çalışmalara devam edilecektir. 

Şimdiye kadar 25 200 ortağı bulunan ve 37 mil
yon 785 bin lira taahhüt sermayesi bulunan 430 adet 
kooperatif kurulmuştur; 101 adet kooperatifin pro
je konusunu belirleyen etütler yapılmış, 57 adet 
kooperatifin muhtelif konulardaki projeleri hazır
lanmıştır. 38 kooperatifte 1 421 adet üyeye dış ülke
lere gönderilecek işçi kontenjanı tahsis edilmiştir. 
Türk - Alman Kooperatifçilik Eğitimi Projesi çerçe
vesinde yedi adet orman köyü kalkındırma koopera
tifinin yöneticilerinin Almanya'ya tetkikler için gön
derilmeleri sağlanmıştır. 

Sayın Atayurt, orman sigortaları hakkında müta
laada bulundular. 

Ormanların sigortalanması konusunda Tarım Ba
kanlığı zamanında bir teşebbüs olmuş; bu, çok eski 
bir teşebbüs. Bu arada, Sayıştay'ın da bir kararı çık
mış; katma bütçeden mi olsun, mütedavil sermaye
den mi olsun meseleleri ve bugüne kadar ormanla
rın sigortalanması konusunda yeni bir çalışma yapıl
mamıştır. Bu önemli konuyu tetkik ettireceğim ve 
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soru sahibi saym öğrencim ve meslekdaşıma yazılı 
olarak malumat arz edeceğim. 

Sayın Fethi Çelikbaş'ın mütalaalarından çok isti
fade ettim. 

Orman mahsullerini değerlendirme mevzuunda 
Orman Bakanlığı son yıllarda çok büyük gelişmeler 
göstermiştir. 1954'te SEKA ve maden ocakları için 
ithal ettiğimiz emvali artık ithal etmiyoruz. Halen 
Orman Umum Müdürlüğü SEKA'nın ihtiyaçlarını ta
mamen karşılıyor; yani bu 457 bin metreküptür. Ay
nı zamanda 617 bin metreküp maden direği ihtiyacı 
da memleket ormanlarından karşılanmaktadır. 

Odunun, yakacak odun olarak kullanılması büyük 
bir israftır. Bu bu hususta Sayın Fethi Çelikbaş'a 
iştirak ederim. Demin takdim konuşmamda da arz 
ettiğim gibi, ormancılığı gelişmiş (daha doğrusu ge
lişmiş memleketler tabiri kullanılıyor) bu memleket
lerde artık odun yakılmıyor, ocaklara gitmiyor ve 
doğrudan doğruya sanayie aktarılıyor ve bu odunu 
yetiştiren ormanları da artık terk etmiş bulunuyor
lar. Yapacak odun istihsali esas teşkil ediyor. 

Maliyetimiz fazla yüksek değildir. Sayın Çelik
baş'ın ifade ettikleri gibi, genellikle orman işletme
leri çok rasyonel bir çalışma yolundadır, müşahade-
lerime göre ve tomruk fiyatları, son üç senenin va
satisi olarak metreküpü 582 TL. dır ve bu fiyatlara 
son üç sene içerisinde herhangi bir zam da yapılma
mıştır; yani tomruk fiyatlarında herhangi bir paha
lılığa gidilmemiştir. 

Saym ibrahim Kutlar, masa başı ormancılığından 
bahsettiler ve yakındılar ve memleketi ormanlaştır
manın zaruretine işaret ettiler. 

Kendilerine bilhassa teşekkür ederim. Artık şu hu
susu kaydedeyim ki, bundan 30 - 35 yahut 40 yıl ev
vel masa başında olan Türk ormancısı bugün artık 
masa başında değildir; administratif işler genellikle 
bütün işlerin yüzde 25'ini, 30'unu geçmiyor. Artık 
Türk ormancısı başta Orman Fakültesi mezunu yük
sek orman mühendisleri olmak üzere hepsi arazide 
çalışıyorlar. 

Araştırma mevzuundaki kanaatlerine iştirak ede
rim. Bu husus, kaydedeyim ki, şimdiye kadar haki
katen biraz ihmal edilmiş bir husustur. Fakülte ile 
orman idaresinin tatbikattaki işbirliği pek selâmetli 
bir yolda değildi. Fakat, herhalde bu istikamette de 
büyük bir değişiklik olacaktır, tik değişiklik olarak 
da, geçen ay Orman Fakültesinin yakınında, İstanbul 
Orman Başmüdürlüğü binası içerisinde bir Orman
cılık Araştırma İstasyonu kurmuş bulunuyoruz. Bu 
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Araştırma istasyonu, fakültedeki enstitüler ve kürsü
lerle Orman Bakanlığı arasındaki irtibatı sağlayacak 
ve köprü vazifesini görecektir. 

Orman içindeki köylerin nakli meselesi büyük bir 
problem. Bu probleme de işaret buyurdular. Eğilece
ğiz ve herhalde bazı ekstrem yerlerde faydalı netice
ler alınabileceği kanaatindeyim. 

Kendileri, orman korulukları kurulmasını tavsiye 
ettiler. Aynen iştirak ederim. Bunlar çok faydalı olu
yor. Bilhassa orman sevgisini uyandırma bakımından 
faydalı oluyor. Mesire yeri olmak vasfıyle de çok 
faydalı oluyor. Bu da yine ağaçlandırma mevzuuna 
giriyor. Bu bakımdan da bunu bilhassa Maliyenin 
desteklemesi şarttır. Bunu ehemmiyetle tekrar müta
laa ederim. 

Orman başmüdürlükleri il korulukları tesis et
mektedir. Bilhasa Gaziantep'i de bu mevzua şüphesiz 
ithal edeceğiz. Emin olabilirler. 

Sayın Nalbantoğîu, memleket ormanlarının tah
ribatından yakındılar. 

Bizler de aynı hislerle meşbu bulunuyoruz, ken
disi ile aynı kanaatteyiz. Yüzde sekiz bir nispet arz 
ettiler. Bu yüzde sekiz nispet, bizim Türkiye'nin 
umumî orman oranı değildir; yüzde sekiz, verimli 
ormanların oranıdır. Asıl mühim mesele de bu
dur; yani Türkiye sathının yüzde sekizinde az veya 
çok verimli ormanlar mevcuttur. Diğer ormanlar 
ki, yüzde 21'e kadar gidiyor; öbür ormanlar da 
maalesef harabiyete maruzdur. Bunların imar ve 
ıslahı ve Türkiye millî ekonomisine verimli hale ge
tirilmesi çalışmaları üzerindeyiz. 

Yakacak odun üretimi ve sarfiyatı mevzuunda 
bazı rakamlar verdiler. Haklıdırlar. Yine mevzu dö
nüp dolaşıp odunun, yakacak odun olarak sobalar
da ve ocaklarda israfına geliyor. Bilhassa tezek mev
zuundaki beyanlarına tamamen iştirak ederim. Te
zek toprağın malıdır, gübredir, toprağa gitmesi lâ
zımdır; fakat maalesef yakılıyor. Aynı zamanda, bil
hassa ormanca fakir memleketlerin köylerinde çok 
iptidaî bir fenomen halinde görülüyor. Bu ihtiyacı 
şüphesiz linyit ile ve daha başka, erzaklarla ona 
kaim maddelerle karşılamak mecburiyetindeyiz. 

Buyurdukları husus, bilhassa biyogaz mevzuu, 
henüz bizim Anadolu köylerine ve ahırlarına gelmiş 
değildir. İsviçre'de ve Almanya'da bazı çiftliklerde 
gördüm, 5 hayvanlı bir ahırın biyogazı, o çiftliği 
tenvir edecek enerjiyi meydana getirebiliyor. 

Atayurt'un sorularına da bu mütalaalarım için
de cevap verdiğimi zannediyorum. Mütevazi bütçe-
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den yakındılar, bu hususta gereken bilgiyi verdim. 
Orman sigortaları mevzuunda da kendilerine cevap 
arz ettim ve ayrıca yazılı olarak da cevap verece
ğim. Bilhassa Bütçe Kanununun 42 nci maddesine 
temas buyurdular, kendileriyle aynı kanaatteyim. Bu 
maddenin tazammun ettiği mevzuun, bizim orman 
işletmeleri döner sermayesi dışında bırakılmasını te
menni ediyoruz. 

Efendim zamanınızı aldığımdan dolayı, özür di
lerim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki sual var. Onlara 
da lütfen cevap verir misiniz?.. 

Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Sayın Sait 
Mehmetoğîu şöyle bir sual yöneltiyorlar: 

«1974 yılı bütçesi görüşülürken, Sayın Orman 
Bakanı kürsüden Mardin yöresinde yıllardan beri 
büyük emeklerle meydana getirilen mesire yerleri
nin artırılacağı ve olanların da gereği gibi ıslah ve 
korunacaklarını vaat etmişlerdi. Tablo hazindir, 
mevcutlar bakımsızlıktan talan edilmişlerdir. Ör
nek, Diyarbakır - Mardin, Midyat - Cizre yolu üze
rindeki örnek ormanlar gibi.» 

Ben bunu zatıalinize hazırlık yapsınlar diye ilgili 
sayın memur arkadaşlarıma gönderdim, bunun tet
kike muhtaç olduğunu ve yazılı olarak cevap verme 
lüzumunu belirttikleri için zatıalinize bunu takdim 
ediyorum. 

ORMAN BAKANI FİKRET SAATÇİOĞLU 
(Devamla) — Tetkik ettireyim efendim. En kısa za
manda kendilerine yazılı olarak malûmat arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Sayın Hilmi Nalbantoğîu; «657 sayılı Yasa
nın 178 nci maddesi ve 7 . 9 . 1971 tarih ve 7/3082 
sayılı Fazla Çalışma Yönetmeliği gereğince verilen 
fazla mesai ücretinden, teşkilâttaki personelin âdil su
rette faydalandırıldığına kani misiniz?» demekte
dirler. Eğer kani iseniz, «evet» şeklindeki cevabı
nız kâfidir efendim. Değilseniz, zaten bütün tefer
ruatı da içinde demektir, «Tetkik edeceğim» demek
tir. 

ORMAN BAKANI FİKRET SAATÇİOĞLU 
(Devamla) — Müsaade ederseniz, bu hususu da tet
kik edeyim de tatmin edici bir cevap vereyim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
ORMAN BAKANI FİKRET SAATÇİOĞLU 

(Devamla) — Bu vesile ile Sayın Başkana ve Sayın 
Senato üyelerine hürmetlerimi arz ederim efendim. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Orman Bakanlığı ve Orman Genel 
Müdürlüğü 1975 malî yılı Bütçe Kanunu tasarıları
nın müzakeresi bitmiştir. 

Orman Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler?.. 
Kabul etmeyenler?.. Kabul edilmiştir. 

B) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
Program Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 15 726 030 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Orman köylerinin geliştirilmesi 29 919 569 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 95 149 376 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Bakanlığı 1975 malî yılı Bütçe kanunu ta
sarısı hayırlı, uğurlu olsun. 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/228; (C. Senatosu : 1/295) (S. Sa
yısı : 424) (1) 

BAŞKAN — 1975 malî yılı Orman Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 1975 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (535 079 340) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyo

rum. 

(1) 424 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

1975 tarihli 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

Bölüm 
Program Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 134 131 900 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Ormancılık hizmetlerinin düzenlen
mesi ve geliştirilmesi 239 263 400 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Orman alanlarının ağaçlandırıl
ması ve erozyon kontrolü 152 779 040 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 8 905 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi kabul buyurduğunuz (A) işaret
li cetvelle beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(535 079 340) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyo

rum. 

Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

Lira 

2 Vergi dışı gelirler 535 079 340 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi, kabul buyurduğunuz bağlı (B) 
işaretli cetvelle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1975 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 
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Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. -

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri hükümleri, Orman Genel Müdür
lüğüne bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen, kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar için bütçeye konulan öde
nekler yetmediği takdirde (B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarına karşılık göster
mek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek mik
tarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Orman ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasan açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırıl
sın. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

C) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

22. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yı
lı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/229; (C. Senatosu 1/296) (S. 
Sayısı : 425) (1) 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanlığı 1975 ma
lî yılı Bütçe Kanunu tasarısının müzakeresine başlı
yoruz. 

Söz sırasını arz ediyorum: Cumhuriyet Halk Parti
si Grupu adına Sayın Hüseyin Öztürk, Adalet Parti
si Grupu adına Saym Beliğ Beler, Millî Birlik Gru
pu adına Saym Ahmet Yıldız. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hü
seyin Öztürk, buyurunuz efendim. 

Saym Öztürk, grup adına yapılacak konuşmaların 
süresi yarım saattir. Şu anda saat 17.00'dir efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZTÜRK 
(Sivas) — Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

Gençlik ve Spor Bakanlığının seçkin temsilcileri, 
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru
pu adına yapacağım konuşmadan önce, bütçenin 
hayırlı olması dileğiyle saygılarımı sunarım. 

Bu bütçenin, Cumhuriyet Halk Partisi olarak tek
nik yönlerine inmemekte kararlıyız. Çünkü, bütçe
lerin Anayasa ve içtüzüğe göre hazırlanıp, gelişinde 
sakıncalar görüyoruz, uygunsuzluklar görüyoruz. 
O bakımdan konuşmalarımız daha çok temenni ma
hiyetinde; aydınlatıcı, ışık tutucu, Bakanlığın çalışma
larındaki noksanları ve alınacak tedbirleri ortaya koy» 
makla faydalı olacağımız kanısındayız. 

(1) 425 S. Sayılı bosmayazı 5.2. 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 
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Tüm gençlik sorunlarını kapsayan bir amaçla 
kurulan, koordinatör bir görevi olan Gençlik ve 
Spor Bakanlığının, spor faaliyetleri yanında, gençler 
için eğitimsel, sosyal, kültürel programlar düzenlemek, 
yetenekleri ve yönsemelerine göre, gençlerimizin yetiş
melerini sağlamak, bu Bakanlığın başlıca görevlerin
dendir. 

Ayrıca, gençliğin genel ve özel ihtiyaçlarının araş
tırılıp önemle üzerinde durulması Bakanlık çalış
malarında esas teşkil etmektedir. Çağımızda, beden 
eğitimi, genel eğitim içinde geniş ve önemli bir yer 
tutmaktadır. Çocuğun moral ve beden gelişmesinde 
olsun, öğretim işinde olsun başta gelen bir vasıta 
olarak beden eğitimi büyük bir önem taşımakta
dır. Sporun insanlarda beden gelişmesi kadar, ruh 
sağlığındaki olumlu etkisinden başka, uluslarası mad
dî ve manevî gücü bakımından değeri de gün geç
tikçe artmaktadır. Orta Asya'dan beri çağlar boyun
ca atalarımız spora önem vermişler, bu alışkanlıkla
rını bir eğitim geleneği olarak gittikleri her yere gö
türmüş ve tesisler kurmuşlardır. Ülkemizde bugün
kü anlamdaki beden eğitimi ve spor işlerinin prog
ramlı olarak ele almışı ise geleneksel spor alışkanlı
ğımızın başarılı esaslarla dayalı olarak sürdürülmüş 
ve Türkiye kendi çapında bazı neticeler de almış
tır. 

Beden eğitimi ve spor işleri modern anlamda prog
ramlı olarak Tanzimatla başlamış ve ilk defa Galata
saray Lisesinde beden eğitim dersleri bir Fransız öğ
retmen tarafından verilmeye başlamıştır. Daha son
ra, rahmetli Selim Sırrı Tarcan, 1911 yıllarında mo
dern jimnastiğin okullarımızda ders olarak işleni
şini sağlamıştır. Cumhuriyet kurulduktan sonra, 
1922 - 1923 yıllarından itibaren federasyonlar kurul
muş, spor kulüpleri organizesi başlamış ve olimpi
yatlara iştirak edilmiştir. 

Büyük Atatürk'ün direktifleriyle, Türk gençliği
nin, ulusal eğitiminde olduğu kadar, beden eğitimi
ne de büyük önem verildiği bu işin bilincine varı
larak planlı ve programlı uygulamalara girişildiği 
görülmektedir. Bu anlayışla beden eğitiminin bütün 
okullarda uygulama işi, Türkiye tdman Cemiyetleri İt
tifakı, Türk Spor Kurumu gibi kuruluşlarla 193 8'de 
devlet himayesine alınması sağlanmış ve programlı 
çalışma başlamış ve bugüne kadar devam etmiştir. 
1969 yılında da Gençlik ve Spor Bakanlığı kurula
rak, spor hizmetleri Millî Eğitim Bakanlığından alı
narak bu Bakanlığa devredilmiştir. Yıllar geçmesine 
rağmen, bugün her dereceli okullarımızda öğrenci

lerin yaşlarına, bünye özelliklerine göre, beden eği
timine tabi tutulmasına olanaklar sağlanması, yeter
li derecede başarılmış değildir. Sebebi ise, program
lardaki gerekli açıklığın sapîanamayışı ve yeter sa
yıda öğretmenin sağlanamayışıdır. Oysa, öğrencileri
mize fikrî gelişme ve beceriler kazandırması yanın
da, ruh ve beden sağlığı bakımından bir bütünlük ya
ratan beden eğitimi işinin sağlanması Devletin en 
önemli görevi olarak ele alınıp çözümlenmemiştir; 
çözümlenmeliydi. Daha önemlisi halka spor kültürü 
verecek ve yayacak olanaklar geliştirilmeden ge
rekli, tesisler kurulmadan, gençlerin boş zamanlarını 
değerlendirecek, enerjisini sağlıklı şekilde harcaya
cak ortamlar yaratılmadan, finansman kaynaklan 
bulunmadan, profesyonel sporun bu şekilde yaygın 
hale getirilmesi yapılmamalıydı. Daha çok amatör 
sporun geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmalı, 
hem ekonomik bakımdan rahatlık sağlanmış olur
du, ve hem de sporun gerçek kaynağı olan geniş bir 
taban içinde gürleşmiş, olanakları çoğalmış her dal
da yetenekli sporcular bulmak kolaylaşırdı. 

Ayrıca okullarımızda açık ve kapalı spor saha
ları ile semt sahaları, köylerde spor evleri ve mey
danları gibi kuruluşlarda sporu yaygın hale getir
mek mümkündü. Okullarımızda beden eğitiminin te
sis ve araçlarıyle beden eğitimi yapılması sağlana
madığı sürece de sporda başarılı sonuçlar almak, 
ulusal birliğimizi kıvançla yabancı ülkelerde ve yarış
malarda temsil etmek zor olacaktır. Bilhassa atletizme 
verilmesi gereken önemin bugüne kadar gerekli se
viyeye ulaştırılamaması sonucudur ki, tüm yarışma
ların kaynağını teşkil eden kondûsyon yönünden iyi 
yetişmiş elemanlara kavuşmamız kolay olmamak
tadır. 

Bu işleri planlayıp amaçlarını saptayarak, prog
ramlarını düzenleyerek su yüzüne çıkarması gereken 
Merkez Danışma Kurulu maalesef başarılı olama
mıştır. Bu kurul, ya seviyeli bilim ve spor adamla-
riyle oluşturulmalı veya yüksek spor konseyi kuru
larak bu sorunumuz çözümlenmelidir. 

Bir türlü kuruluş amacına yönelik bir düzene ko
namamış olan, Gençlik Kültür Merkezinin yeni baş
tan ele alınarak bir eğitim sistemi içinde işleyişi sağ
lanmalıdır. Halkevleri, Halk Eğitim Merkezleri de 
gençlerin spor yapabileceği, boş zamanlarını değer
lendirebileceği amaçlarda birleştirilerek organize bir 
çalışma kurulmalıdır. Köylerde ise, ata sporları plan
lı ve bilgili şekilde organize edilmeli, spor faaliyet
leri, bilgili yöneticilerin denetimi altında gerçekleş-
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tirilmelidir. Tüm kuruluşlara ait tesisler, bir prog
ram sistematiği içinde, spor yapacak herkese açık 
tutulacak, gerekli olanaklar sağlanmalıdır. Atatük'çü 
görüş ve inançta sporcuların yetiştirilmesinde, halka 
yapılacak önderlikler sonucu, ulusal duygusu, ma
nevî gücü, fiziksel gelişimi, ruh yapısı sağlam spor
da bilgili insanlar yönetiminde sporcular yetiştiril
mesi mümkün olacaktır. Ayrıca yurtdaşlarımızın 
sportmence bir ruha, başarılı olmak, kazanmak ve 
kaybetmenin normal karşılanmasında gerekli alış
kanlıklara ve kültüre kavuşturularak önemli olan 
Türkiye'den yetişecek büyük sporcuların gelişimini 
elbirliğiyle desteklemek ve benimsemenin bilincine 
varmış bir toplum haline gelmemiz sağlanmalıdır. 
Böylece bölgeler ve şehirlerarasındaki yapılan spor 
faaliyetlerinde, toplumumuzu üzen birçok olayların 
da önlenmesi sağlanmış olacaktır. Böylece ülkeye 
yaygın, bir spor politikasıyle çok sayıda insanın spor 
yapma olanağının sağlanması ve sporun her dalında, 
çok sayıda seçkin sporcu yetiştirilmesi sayesinde, 
yurt içinde ve yurt dışında, tüm spor alanlarındaki 
ulusal yarışmalarda, başarılı sonuçlar almamız ko
laylaşacaktır. 

Spor Akademisinden her dalda bilgili antröner, 
monitör, spor hekimi, teknik elemanlar, iyi hâkem
ler yetiştirilme işi ise, spor sahalarında daha iyi so
nuçlar almamızı etkileyecektir. Bilhassa, hakemle
rimizin ruh, ahlâk, karakter, fizikî yapı, irade ve 
zekâ yönleriyle bir testten geçirildikten sonra bu 
mesleğe alınarak yetiştirilmesinin çok olumlu sonuç
lar vereceği kanısındayız. 

Yaz aylarında, tatil ve eğitsel dinlenme kamp
larından, çok sayıda gencimizin yararlanmasına ola
naklar hazırlamak faydalı olacaktrı. 1974 yılı için
de, bu olanağın % 200 nispetinde artırılarak uygulan
mış olması memnuniyet vericidir. Ayrıca, gençlik kır 
konakları ve kampları ile, hem tabiatı ve cemiyeti ta
nımak olanağının yaratılması ve hem de açık havada 
gençlerimizin arkadaşlık duygularını ve çeşitli da
yanışmalarını sağlayan ortamların yaratılmasının 
faydalarına inanıyoruz. 

Bütün bu çalışmalarda sağlıklı bir gençliğin ge
liştirilmesi için, spor sağlık merkezlerinin kurula
rak, gençlerin bilimsel ve sağlık araştırmalariyle, 
spordaki başarılarını etkileyecek, yetenek ve özellik
lerinin saptanması' sorununun da çözülmesinin fayda 
larına inanıyoruz. 

Köy gençliğinin sağlıklı bir çalışma ortamı içinde 
yapacakları sporların, sağlık yönünden programlaş
t ırmasının olumlu sonuçlar vereceğini sanıyoruz. 

Kurulacak gençlik konseyleriyle ilgililerin, birlik
te çalışma ortamı yaratarak, gençlere kendi sorun
larının çözümünde sorumluluklar yüklemenin eğit
sel değerinin büyüklüğünü kabul ediyoruz. 

Ne yazık ki, bu arz ettiğim hususların çoğu ye
terli şekilde ele alınıp çözümlenememiştir. 

Biri diğerinin görev alanına girecek şekilde ku
rulmuş olan genel müdürlüklerin, bir bütünlük içine 
konması yapılamamış, illerdeki çalışma sistemleri 
verimsizlikten kurtulamamıştır. Yabancı ülkelerle dış 
spor temaslarında, gençlik arasındaki bu temasları 
yapacak olan teşekküller bütün üniversite gençliği
ne maalesef mal edilememiştir. Türkiye Talebe Cemi
yeti Spor Teşkilâtiyle gayet zayıf ve verimsiz bir şe
kilde sürdürülmektedir. Bunun çözümlenmesinin öne
mine inanıyoruz. 

Eğitim alanında olduğu kadar beden eğitimi alan
larında da çağımızdaki gelişmelerin etkisiyle genç 
kuşaklarla yetişkinler arasındaki sosyal, kültürel, 
ekonomik ve siyasal yaşantı bakımından farklılıklar 
doğmuş, bunun giderilmesi için olumlu çabalar da 
gösterilemediğinden, boş kalan gençlik çeşitli buna
lımlara itilmiştir. Biz, gelişme ve yetişme çağında 
olan gençlerin içinde bulunduğu bu ortamı gözönün-
de tutarak, beden ruh ve sosyal yönleriyle ince*Je-
'.ıip tanınması ve ihtiyaç duyduğu yönde, eğitmek 
için iyi yetiştirilmiş yönetici ve beden eğitimi öğ
retmenlerine, onlara rehberlik yapacak kişilere ihti
yaç olduğunu, bu Bakanlık bütçesi münasebetiyle 
grupumuz adına bu kürsüden defalarca savunmuşuz
dur. Bu dileğimizin geçen sene ilkokul öğretmenle
rinden beden eğitimi bakımından yetenekli olan
larından 1 000 kadarının yetiştirilerek 800 kadarının 
ortaöğretim . okullarına verilmiş olmasını teşekkür
le karşılıyoruz. Yine bir spor akademisinin kurulma -
sini nedenleriyle yıllardır önermemizin etkili olduğu
nu görerek kurulmuş olan spor akademisinin fayda
larına inanıyor ve emeği geçenleri takdir ediyoruz. 

Çocuğun eğitiminde, moral ve bedensel gelişme
sinde, önemli yer tutan ve etkisi olan sporun, daha çok 
jimnastiğin iyi düzenlenmesi ve uygulanmasında sağ
lıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesinin kolaylaşa
cağı kanısındayız. Bu bakımdan her dereceli okul
larımızda beden eğitimi derslerinin konması, prog
ramlı şekilde işlemesi gerekmektedir. Ayrıca, ülkenin 
çeşitli bölgelerinde sportif oyunların yapılması ve 
çeşitli yarışmaların sağlanması için, gençlik mer
kezleri, lokalleri, spor sahaları, dinlenme kampları, 
izcilik teşkilâtları kurup, geliştirmek de önemli sorun-
larımızdandır. 
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Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, kötü 
alışkanlıklardan alıkoymak ancak, bu kuruluşlar
da yaratılacak ortam içinde ve olumlu faaliyetlerle 
mümkün olacaktır. Bütün okullarımızda spor ve 
jimnastik saha ve salonlarının tamamlanmasını, di
siplinli çalışma ortamı içinde, gençlerin yetenekleri
ne göre geliştirilip yetiştirilmesinin Türk sporuna 
olduğu kadar, gençliğin sağlam vücut, sağlam ka
faya sahip olarak yetişmelerinin kolaylaşacağı bilin
melidir. Çünkü, bir insan için her işin başında be
den ve ruh sağlığı gelir. Yerinde toplumla ilişkilerin
de iyi olanaklara sahip olarak, başarılı olmaları da 
buna bağlıdır. 

Üniversitelerimizin mediko - sosyal merkezlerin
den de faydalanarak gençlerimizin ruhsal, bedensel 
ve sosyal yönleriyle incelenip tanınması özellikleri, 
yetenek ve istekleri iyi saptanmalıdır. 

Yapılacak programlar sporda ve eğitimde bu 
esaslara göre geliştirilmelidir. Gençliği tahrik eden 
konular saptanmalı ve çözümü bu bilmisel incele
melere göre yapılmalıdır. O zaman gençliğin bugün 
içinde bulunduğu ve yetişkinlerle karşıt düştüğü ve 
tedirginlik, güvensizlik içinde bulunmasını etkileyen 
kendilerine değer verilmediğini sanarak normalden 
sapmaları ve içinde bulunduğu ruh sıkıntılarından 
kurtarılmaları da, mümkün olacaktır. 

Ülkedeki ve dünyadaki tüm gelişmelerden en çok 
etkilenen gençliktir. Çünkü, gençlik hassastır ve ra
dikal çağın atılımları içindedir. Gençliğin çalışma
larından yana olması idealliğide, kendisinin doğma
mış haklarına başkalarınınkine sahip çıkarak ara
ması, ülke kalkınmasında görev alma hevesi so
rumluluk yüklenme hislerinin canlılığı gözönünde 
tutulursa, gençlerle' anlaşmak ve gençlik sorunla
rını kolayca çözmek mümkün olacaktır. Gençliğin 
mevcutla yetinmediğini bilmeliyiz. 

Türkiye'deki büyük kültür değişmesi, ekonomik 
ve kültürel farklılıkların etkisiyle oluşan ortam Ana
yasa düzeni içinde yasalar, tüzükler ve yönetmelikler
le gençliğin isteklerinin bağdaştırılması tamamen bi
limsel çalışmalarla mümkün olacaktır. O zaman olay
lara konacak teşhis ve çözüm yollanda kolaylaşa
caktır. Böylece karakterli iyi vasıflı, hukuka saygılı, 
kendine güvenen, ulusunu ve ülkesini seven insan
lar olarak gençlerin yetişmesinde görevli bir ku
rum olan Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri ko
laylaşmış olacaktır. 

Ülke çapında okullar arasında atletizm, voley
bol, basketbol, güreş, boks eskrim, bisiklet, masa te

nisi, okçuluk, judo, tekvando, halter, su sporu dağ-
j cılık, kayak ve buzhokeyi gibi yarışmalar düzenle-
| mek, yetenekli kişileri seçip uluslarası yarışmala-
i ra gönderebilmek olanakları sağlanmış olacaktır. 
I 1938 yılından beri ülkemizde kıt imkânlar içinde 
{ faaliyette bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdür

lüğünün, gençlerimizin fizik ve moral bakımdan 
ı yetişmesini devrimci ve ulusal bir amaçla göreve 

hazırlanmalarını yürütmeye çalışmasını takdirle kar
şılıyoruz. Hem gençlerimizin hem de halkımızın boş 
zamanlarını değerlendirme bakımından oyun, jim-

I nastik ve çeşitli spor faaliyetlerini yöneten bu teşki-
I lâtın gün geçtikçe görevi büyümede ve önemi art-
I maktadır. Bugün sporun anakucağından üniversite

ye kadar ve daha sonra da insanların yaşantısı bo-
] yunca devam etmesi çağımızın bir gereği olarak 
( önem kazandığı dikkate alınırsa, spor tesislerine yapı

lacak yatırımların önemle ele alınması gereğine ina-
nıyoruz. 

Türkiye'de spor faaliyetlerinin daha bilimsel bir 
İ sistem ve programla düzenlenmesinin gereğine ina-
! nıyoruz. Bugün büyük sıkıntılar içinde olan spor 
j kulüpleri bir federasyonda birleştirilmeli ve güçleri 
! artırılmalıdırlar. Bu federasyonlarda temsilcilikler bu-
j lunmalı ve yönetim gücüne katılmalıdırlar. Spor 
j Birliği kurulmalı sporun yönetiminde bu teşkilât 
1 söz sahibi olmalı ve Devletin gücüne katkıda bulu

nacak bir kuruluş haline getirilmelidir. Bunu en gü-
' zel örneklerini Almanya'da görüyoruz. 
S Ayrıca bu kuruluşların yardımıyle sporcu ve yö

neticilerin sigorta edilmesi sağlanmalı ulusumuza 
devamlı şampiyonluk kazandıran sporculara emek
li aylığı bağlanmalıdır. 

Spor vakfı kurulmali yaratılacak ekonomik olanak
lar içinde Anayasamızın hükümlerinden olan özel 
yetenekli fakir gençlerin eğitimindeki gelişmeleri et-
kileceyek ortamlar yaratılmalıdır. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu bugünkü özel hükümle
rinden ve tüzelkişiliği içindeki çalışmanın doğurdu
ğu sakıncalarından kurtarılması için bir kısmı Mil
lî Eğitim Bakanlığına, bir kısmı da üniversitelere 

j devredilmelidir, ve onların tam sorumluluğu altına 
verilmelidiı Bu yurtlar sosyal, kültürel ve sportif faa-
liyetleri bakımından gençlerin eğlenecek, dinlene
cek, boş zamanlarını değerlendirecek özelliklere ka
vuşturulmalıdır. Bu bakımdan yurtların yeniden hu
kuksal bir düzene konması bugünkü, denetimsizlikten 
ve başıboşluktan kurtarılması gerekmektedir. Bu 

I yurtlarda gençlerdeki sosyal gelişmeler, gereksin-
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meler iyi saptanarak barınma işi düşünülmelidir. 
Yani homojen bir grup oluşturulmalı sosyal dayanış
malar sağlanmalı iyi bir yönetim içinde yetişmeleri 
ve barınmaları bir düzene konmalıdır. 

Gençlik olayları dışarıdan görüldüğü gibi bir bü
tün içinde düşünülüp değerlendirilemez. Hele yasa 
dışı olayları gençlik olayları kabul etmemişiz ve et
memekte devam ediyoruz. Hele tümüyle Atatürk mil
liyetçisi olan gençlerimizi imgeci (hayalperes) bir gö
rüşle milliyetçi cephelere ayırmış gibi göstermenin 
Türk milliyetçiliğine getireceği zararları düşünerek 
yurtlarda komando ve ülkü ocakçı gibi düşünce tarz
larının yerleşmesine bu fikri kabul etmeyenlere ha
karet edi'mesine silâh kullanılmasına ise, tamamen 
karşıyız. Dileğimiz Bakanlığın ve Hükümetin bu gi
bi gelişmelere imkân vermeden kökünün kurutulma
sını sağlamasıdır. 

Teşekkür eder saygılar sunar, bütçenin hayırlı ol
masını dilerim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun teklifinin açık oylamasına 95 tayın üye işti
rak etmiş, 95 kabul, tasarı kabul edilmiştir. 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki Kanun tasarısının 
açık oylanmasına 94 üye iştirak etmiş, 94 kabul, ta
san kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun tasarısının . açık oylamasına 93 sa
yın üye iştirak etmiş, 93 kabul, tasarı kabul edilmiş
tir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun tasarısının açık oylamasına 93 sayın 
üye iştirak etmiş, 93 kabul, tasarı kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki Kanun tasarısının açık oylamasına 97 üye işti
rak etmiş, 96 kabul, 1 çekinser, tasarı kabul edilmiş
tir. 

Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun tasarısının açık oylamasına 93 sayın üye iş
tirak etmiş, 93 kabul, tasarı kabul edilmiştir. 

Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun tasarısının açık oylamasına 93 sayın üye işti
rak etmiş, 92 kabul, 1 çekinser, tasarı kabul edilmiş
tir. 
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Eze Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun 
tasarısının açık oylamasına 95 sayın üye iştirak etmiş, 
94 kabul, 1 çekinser, tasarı kabul edilmiştir. 

1974 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesine 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanun tasarısının açık oylamasına 93 sa
yın üye iştirak etmiş, 93 kabul, tasarı kabul edilmiş
tir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun tasarısının açık oylamasına 93 sa
yın üye iştirak etmiş, 93 kabul, tasarı kabul edilmiş
tir. 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun tasarı
sının açık oylamasına 96 sayın üye iştirak -etmiş, 96 
kabul, tasarı kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1975 malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısına açık oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendim?.. 

Sayın Beliğ Beler, Adalet Partisi Grupu adına bu
yurunuz efendim. 

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

Adalet Partisi Grupu adına Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bütçesi hakkındaki düşüncelerimizi ifade et
meye çalışırken mühim gördüğümüz bir hususa işa
ret ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sadece memleketimize 
kazandırılacak kupalar ve madalyalar, spor saha
larındaki başarılar için mi kurulmuştur, yoksa genç
liğin iyi yetişmesi, memleketimizin yarınının aydın
lık ve mutlu olması için mi kurulmuştur? Açıkçası 
gençlik mi spor için vasıtadır, yoksa spor mu gençlik 
için vasıtadır?. Bize göre, şanlı Türk tarihine yakışır, 
haysiyetli ve vakur, sıhhatli, her bakımdan sa.ğ!am 
bir gençlik için spor vasıtadır. 

Spor bir yandan bedenen ve kafa itibariyle sıh
hatli ve güçlü bir gençliğin yetişmesini temin eder
ken, diğer taraftan kötü itiyatlardan, tehlikeli cere
yanlardan gençliği masun kılmayı temin eder. O hal
de, bu Bakanlık önce gençlik meselelerinin halli ve 
binnetice Türk Milletinin gençliği olmaya lâyik bir 
gençlik meydana getirmek için spor dallarından is 
tifadeyi hedef tutan bir görüşün, düşüncenin netice
si olarak millî bir duyguyla kurulmuştur. 

Türkiye'nin bugünkü şartlar içerisinde birinci 
problemi gençliktir. Yasa dışı olaylar ve eylemlerle 
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gençlik sorunlarının muhakkak surette ayrılması lâ- I 
zımdır. Münhasıran yasa dışı eylemleri nazarı itiba
ra alarak gençlik sorunlarına girersek, tüm gençli
ği karşımıza alırız ki, bu hatalı bir yol olur. Yarını 
nasıl görmek istiyorsak, gençliği o istikâmette eğit
meliyiz. Yeniye meraklı gençlik yeni gelişen ideolo
jilere kendini kaptırmaktadır. Dünya gençliği bu
nalım geçirirken bizim gençlimizi bundan hariç 
tutmak herhalde kolay olmayacaktır. Sistemli, inan
dırıcı ve millî bir ruh ile gençliğin gürbüz ve genç 
enerjisini millî hareketler için şuurlu bir şekilde de
ğerlendirmek mümkündür. Bu da, herkesin siyasî 
kanaatleri ne olursa olsun gençlik meselesini sami
miyetle millî bir mesele olarak kabul etmesine bağ
lıdır. 

Siyasî partilere büyük görevler düşmektedir. Bu
gün bazı siyasî gayelere alet edilerek, istismarın kötü 
örneği verilerek esas istikâmetten saptırılan gençler I 
yarın başka düşüncelerle kendilerinin karşısında 
olabilirler. Kitle hareketleri gençlik sayesinde ger- I 
çekleşir. Onun içindir ki, Atatürk, en büyük eseri olan 
bugün hâlâ övündüğümüz ve müreffeh Türkiye'yi I 
yaratmaya çalıştığımız Cumhuriyetimizi, gençliğe ema- I 
net etmiştir. O halde, Türkiye'nin kurucusu ölmez 
Atatürk'ün gençlik espirisinde değerini bulan anla- I 
yışı olgunlaştıralım. Bütün çalışmalarımızı bu nokta 
üzerine teksif etme mecburiyetindeyiz. I 

Gençlik ve gençliğin sorunları bugün her mern- I 
lekette hükümetleri, Devleti ve milleti en başta meş
gul eden meselelerdir. Şurası gerçekki, gençliğin I 
dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de, belki ondan da I 
daha çok sorunları vardır. Bu sorunları yalnız biı I 
Bakanlığın omuzuna yüklemek ve çözümünü bir Ba- I 
kanlıktan beklemek Türkiye'nin bugünkü şartları 
içinde mümkün olmayan ve başarılı sonuca ulaş- I 
mayacak bir konudur. Bunun yanında gençliğin çe- I 
şitli sorunlarını bakanlıklararası bir mesai ile çözüm- I 
lemek, memleket şartları içinde mutlaka zaruri- I 
dir. 

Henüz Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilât Ka- I 
nunu çıkmamıştır. Bakanlar Kurulu Kararnamesine I 
göre Gençlik ve Spor Bakanlığının bazı mevzuları I 
dikkate alınarak bazı ayrımlar yapılmış, bu arada I 
Gençlik Sorunları Genel Müdürlüğü isminde bir de I 
genel müdürlük kurulmuştur. Benim öğrenmek I 
istediğim husus; gençliğin bu kadar önemli sorun- I 
larınm hakkından bu genel müdürlük nasjl gele- I 
çektir?. | 
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Gençlik sorunlarını çözebilmek, takdir 'Duyuru
lacağı üzere Devlet çapında düşünme mevzuudur. 
Devlet çapında bu sorunları çözme mevzuudur. Ay
ni zamanda diğer Bakanlıkların iştigal mevzulariyle 
son derece ilgili konulardır. 

Bakanlıklararası bir kurul ile de gençlik sorun
ları muhakkak ele alınmalıdır. Dünya gençliği bir 
bunalım içindedir. Bu bunalım 1968 yılında Avru
pa'da ve Amerika'da başlamıştır. Bizim memleketi
mize de sirayet etmiştir, itiraf etmek lazımsa, bizim 
gençliğimizin sorunları diğer memleketlerin sorun
larının yanında biraz gecikmiş durumdadır. 

Gençlik mevzuunda söylenecek çok şey vardır. 
Muhterem Bakanı dinledikten sonra gerekirse bu hu
sustaki kanaatlerimizi ileride daha teferruatlı orta
ya koyacağız. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
1954 seensinde kurulan Demokrat Parti Gençlik 

Kolunun Genel Kurulunda İkinci Başkanlık vazife
sini deruhte etmiş, 30 seneyi geçen bir zamandan 
beri de gerek spor yazarlığı ve gerekse kulüp idare
ciliği yapmış, halen de spora devam eden eski millî 
bir sporcu arkadaşınız olarak Cumhuriyet Senatosun
da bu mevzuda yaptığımız müteaddit konuşmalarla 
ileri sürdüğümüz hususlarda alâkalılar tarafından 
bugüne kadar gerekli tedbirlerin alınmamış olması 
cidden üzücüdür. Bizi memnun eden başlıca husus; 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin geç kaim
miş olmasına rağmen açılmış ve faaliyete geçmiş 
bulunmasıdır. Bundan dolayı da bütçesini müzakere 
ettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanı arkadaşımızı teb
rik etmeyi bir vazife biliriz. 

Temennimiz, açılan Spor Akademisinin daha esas
lı temellere oturtulması ve Türkiye'nin dört bir tara
fında yeni akademilerin açılmasını temin edecek ka
nun teklifinin süratle Yüce meclislerden çıkması
dır. Açıkçası, 60 talebesi bulunan ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından açılan 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Akademisinin göstermelikten uzak, memleket 
çapındaki ihtiyaca cevap verecek bir duruma ge
tirilmesi için bilhassa Bakan tarafından gerekli gay
retin sarf edilmesini zarurî görmekteyiz. 

Yeni spor akademilerinin açılmasını sağlaycaak 
kanun teklifimiz uzunca bir zamandan beri komis
yonlarda maalesef bekletilmektedir. Gençlik sorunla
rına ve spor işlerine politikanın asla sokulmayaca
ğına inanmış bir kimse olarak yapılan kanun teklif
lerimizin komisyonlarda şu veya bu sebeplerle uyutul
masına sebep olanların yeni açılan akademide ön-
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planda görülmeleri ve Sayın Reisicumhurun huzu
runda yapılan muhteşem merasimde; sanki akade
milerin açılması için gayret sarf etmişler gibi, insan
la alay eder bir şekilde geçmiş hâdiseleri öğrenmek 
lüzumunu duymadan bazı kimseleri kasıtlı olarak 
bu güzel teşebbüsün gerçekleşmesinde emeği geçen
ler arasında gösterme gayreti ayrıca üzüntüye sebep 
olmuştur. 

Süratle çıkarılmasını beklediğimiz Spor Akade
mileri Kanununda, Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu olan 
spor hocalarıyle ileride bir sürtüşmenin çıkmaması 
için gerekli tedbirler muhakkak alınmalıdır. İki 
başlı bir müessesenin yaşamasının herhalde kolay 
olmayacağı kanaatini eskiden beri muhafaza etmek
teyiz. Şimdiden alâkalıları uyarmayı faydalı gördük. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Gençlik ve Spor Bakam tarafından cevaplandı

rılmasını istediğimiz meselelerin cevaplarını bu defa 
alırız ümidiyle alâkalılar ve Bakan tarafından yapıl
ması icabeden hususları, Bütçe Karma Komisyonun
da olduğu gibi yüksek huzurlarınızda bir kere daha 
tekrarlamayı uygun görmekteyiz:. 

1. Spor işlerimize yeni bir ruh ve zihniyet getir
mek için Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu
muz ve bundan evvelki Hükümetin arzusuna uyula
rak politik bir nedenle komisyonda bekletilmekte 
olan Türkiye Spor Genel Müdürlüğü Kanun tekli
fimiz ile Spor Loto Kanun teklifimiz yeni Bakanın 
samimî ve gayretli çalışmalarıyle süratle kanunlaştı-
rılmalıdır. Açıkçası; günün şartlarına cevap veremez 
hale gelmiş ve halen yürürlükte bulunan 3530 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi zarureti spordan anlayan kim
seler tarafından çoktandır kabul edilmiştir. Şimdiye 
kadar olduğu gibi, bu hususta Hükümet tasarısı ge
tirilecektir, diyerek kanun teklifimizin müzakere 
edilmesine mani olmak, Türk sporuna en büyük za
rardır. 

Beden Terbiyesi erkânıyle Sayın Bakanın da bu
lunacağı ve bu işlerden anlayan kimselerden teşkil 
edilecek bir spor şûrasında bu mevzu süratle ele alın
malı ve muhakkak bir karara varılmalıdır. Bu mev
zuda inanmış bir kimse olarak herkesle her yerde 
ve bilhassa spordan anlayan kimseler hakemliğinde 
münakaşaya hazırım. 

Arkadaşlarım; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Sayın Mete Ba

kan olmadan 1964 senesindeki bütçe müzakerele
rinde C. H. P. adına Senatoda aynen şöyle konuş
muştur. 
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«3530 sayılı Kanun zamanla ihtiyaca kâfi gelme
meye başladığından bu Kanunun aksak tarafları be
lirtilip yeni bir kanun çıkarılması yıllardan beri 
tekrar ediiegeldiği halde yeni bir kanun bir türlü çı
karılamadı». 

Aynı mevzuda 1973 bütçesinde ise Sayın Mete 
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 da yine Sayın Mete; «Biraz 
evvel de, belirttiğim gibi evvelâ para lâzım, sonra 
kadro lâzım, kanun lâzım» diye buyurmuşlardır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının bundan evvelki 
1974 senesi bütçe müzakerelerinde sorduğumuz suali 
cevaplandıran o zamanın Sayın Bakanı Mete, aynen 
şunları söylemişti : 

«Adalet Partisi Grupu adına konuşan Sayın 
Beliğ Beler, benim eski konuşmalarımdan örnek ve
rerek, 3530 sayılı Kanun değiştirilecek midir, bu 
fikrinizi halen muhafaza ediyor musunuz, dediler. 
Evet, arkadaşlarım.» Sayın Mete, söylüyor; «1938 
yılında çıkarılan o dönem için dünyanın en ileri 
kanunlarından birisi olan 3530 sayılı Kanun halen 
<*ünün koşullarına, Türkiye'nin bugünkü ortamına 
lymam aktadır ve mutlaka bu dönem değiştirilecek

tir. Takdir buyurursunuz ki, göreve başlayalı henüz 
üç ay olmadı, hazırlıklarımızı yapıyoruz, bu malî 
yıl içerisinde mutlaka kanunlaşmasına çalışacağız.» 

Yine, Sayın Mete, «Sayın Beler, spor akademile
rinin açılması hakkında önerilerde bulundular, ye
rinde bir görüştür; spor akademilerinin açılması 
için kanun teklifimiz, hazırlığımız, çalışmalarımız 
tasarı halini almak üzeredir.» Sayın eski Bakan Me
te'nin bu sözleri, Bakanlıkta kaldıkları süre altı ay 
daha devam ettiği halde maalesef tahakkuk etme
miştir. Hiçbir kanun tasarısı Yüce Meclislere sevk 
edilmemiştir. 

Temennimiz, bu mevzularda Türkiye Büyük Mil
let Meclisine senatör arkadaşlarımız iskender Cenap 
Ege ve Mümin Kırlı ile birlikte sunduğumuz kanun 
tekliflerimizin yeni Bakan tarafından Spor Akade
misinde olduğu gibi ciddiyetle ele alınarak gereğinin 
yapılmasıdır. İki sene evvel Türkiye Büyük Millet 
Meclisine verdiğimiz iki kanun teklifimizin; Türkiye 
Spor Genel Müdürlüğü ve Spor - Loto kanun 
tekliflerimizin kanunlaşması için Bakanın ve sorum
lu kişilerin vakit kaybedilmeden harekete geçmeleri 
yerinde bir hareket olacaktır. 
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Geçen seneki aynı bütçenin müzakeresinde yap
tığımız tenkitlere sayın Bakanın verdiği cevabı yu
karıda zabıtlardan hulasaten okudum, istediğimiz 
bir şey varsa, eski Bakanın konuşması istikametinde 
çalışmaların hızlandırılması ve neticenin süratle alın
masıdır. Türk sporunun milletçe özlenen seviyeye 
çıkarılması hepimizin müşterek arzusudur. 

Otuz yıldan fazla spor yazarı ve eski bir sporcu, 
olarak, Türk sprorunun ihtiyaç ve sıkıntılarını ya
kından görebildiğimiz inancındayız. Bundan dolayı
dır ki, Türkiye Spor Genel Müdürlüğü kanun tek
lifini Türkiye Büyük Millet Meclisine vermiş bulu
nuyoruz. İnandığımız tek şey, artık, eskimiş, tatbik 
imkânını kaybetmiş Teşkilât Kanununun değiştiril
mesiyle sporda bir aşamanın mümkün olabileceği
dir. Bu nedenle teklifimiz, eski ve yeni spor bakan
larının tasvibine mazhar olmuştur. 

Spor Teşkilâtını yürütmekle görevli her Bakan, 
mevcut 3530 sayılı Kanunun yetersizliğini Meclis 
kürsülerinde belirtmişler ve yeni bir teşkilât kanunu 
hazırlandığını ifade etmişlerdir; ama bu yeni Teşkilât 
Kanunu şimdiye kadar bir türlü Meclise getirile
memiştir. Daima bilinmeyen kuvvetler, spor işlerini 
idare eden çarkı döndüren sihirli kuvvetler bir nok
tada ve en son noktada bu kanunu engellemişler
dir. 

Senelerden beri fırsat düştükçe yazdık, alâkalı
ları uyarmak için konuştuk; fakat bu bilinmeyen 
kuvvetlerin tesirini maalesef yok edemedik. Artık, 
Türk sporunun daha fazla beklemeye tahammülü 
kalmamıştır. Bunu, kendi içinde hisseden bir kimse 
olarak bu kanun teklifini Meclise getirmiş bulunu
yoruz. Bir şey veremediğimiz müddetçe, bir şey 
istemeye hakkımız olamayacağını da bilmeliyiz. 
Gençlik ve Spor Bakanı arkadaşımız da bu gerçek
leri geç kalınmış olmasına rağmen pek yakında an
layacaklarından eminiz. Gayemiz, Türk sporunun 
biran önce kalkınmasını sağlam temeller üzerine 
oturtarak kendisine yaraşır yeri almasını temindir. 

Türkiye Spor Genel Müdürlüğü teklifimizin ka
nunlaşmasının Türk sporuna büyük katkıda bulu
nacağına inanıyoruz. Arkadaşımız, İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma ile birlikte hazırladığımız ikinci kanun 
teklifimiz olan Spor - Loto âdeta komisyonlarda 
uyutulup kaldı. Bilinmeyen kuvvetler bunda her 
nedense engelleme yolunu tercih ettiler. Memleket 
gençliğinin her türlü sorunları, üzerine eğilinmesi 
gereken en büyük anadavalardan birisidir. 

I Muasır memleketlerde spor faaliyetlerinin bu 
I sorunların çözümünde en büyük bir destek olacağı 
I anlaşılmış ve bu yolda yoğun çalışmalar yapıla gel-
I mistir. Spor işlerimizin arzuladığımız seviyeye ulaş-
I ması ve gençliğin spor yoluyle eğitilmesi, kanaatim-
I ce en büyük memleket kazancı olacaktır. Amatör 
j sporun gelişmesi, yeterli tesislere sahip olması spor 
I sağlığıyle örgütlenmesi bilimsel metotlar içerisinde 
I gelişmesi netice itibariyle malî külfete dayanan hu-
I suslardır. Dar bütçe imkânlariyle spor faaliyetlerinin 
I yeterli olarak desteklenmesinin her geçen yıl daha 
I güçleştiği, bilinen bir husustur. O halde amatör spor 
I faaliyetlerimizin arzuladığımız seviyeye ulaşması 
I gençliğin her zaman istifadesine tahsis edilecek bol 
I ve çeşitli tesislere kavuşması için yeni bir gelir 
I kaynağına, gençlik ve spor işlerine tahsis edilecek 
I gelir kaynağına ihtiyaç bulunduğunda hiç şüphe yok

tur. 
I İki yüz bini aşan yükseköğrenim gençliğinin 
I burs, kredi ve yurt ihtiyacı yanında spor yapma ve 
I boş zamanlan değerlendirme ihtiyaçlarının da bu-
I lunduğunda şüphe yoktur. Bunun yanında çok ki-
I sinin spor yapabilme imkânları, yani, sporun kitleye 
I maledilmesi olanaklarının il, ilçe hatta köylere 
I kadar yaygın hale getirilmesi de halli gereken so-
I runlardan biri belki de en mühimidir. Bütün bun-
I ların yanında Spor Toto hâsılâtnın eski seviyesinin 
I muhafaza edilememesi, buna karşılık her geçen 
I gün yapılan ve adedi çoğalan tesislerin ayakta dur-
I ması için gerekli masrafların artması yeni bir gelir 
I kaynağının zaruretini belirtmeye kâfidir. 

S Bizim de, İzmir'i temsilen azası bulunduğumuz 
I rahmetli Orhan Şeref Apak Futbol Federasyonu-
I nun öncülüğüyle 29 .4 .1959 tarih ve 7258 sayılı 
I Kanunla kurulmuş bulunan Spor Toto Teşkilâtı 
I 1959 - 1960 sezonunda tatbikata geçmiş ve dokuz 
I hafta süreli ilk uygulamada 6 milyon 850 bin Türk 
I lirası hâsılat elde etmiştir. Seneler ilerledikçe Spor 
i Toto hâsılatı muntazam artış göstermiş, 1960 - 1961 
I sezonunda 83 milyondan 1969 - 1970 sezonunda 241 
I milyon 300 bin Türk Lirası ile maksimum seviyeye 
I ulaşmıştır. Bu tarihten itibaren Spor Toto hâsılatın-
I da geriye doğru bir dönüş başlamış ve 1970 - 1971 
I sezonunda 215 milyondan 1973 - 1974 sezonunda 
I 176 milyon 600 bin Türk liası gelir elde edilmiştir. 

I Kuruluşundan bu yana Türk sporunun kalkın-
I ması maksadıyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü-
I ne 723 milyon 988 bin Türk lirası, Türk gençliğinin 
J kredi ve yurt sorununun çözümlenebilmesi için 
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Kredi ve Yurtlar Kurumuna 104 rnilyon Türk lirası, I 
profesyonel spor kulüplerine kulüp isim hakları olarak I 
116 milyon Türk lirası dağıtan Spor Toto Teşkilâtı I 
maalesef, yukarıki hâsılatlarından da anlaşılacağı I 
üzere bugün büyük bir malî buhranın eşiğine gel- I 
miş bulunmaktadır. Spor Toto Teşkilâtının da bu 
kritik durumdan kurtulması için aşağıdaki tedbirle- I 
rin acilen alınması zorunluğu vardır; I 

1. Evvelce çıkarılmayan 7258 sayılı Kanunun j 
tadili bir an evvel çıkarılmalıdır. Bu, yapıldığı tak- I 
dirde sezon boşluklarında entertotoya dahil memle- I 
ketlerin cazip karşılaşmalarının kuponlarının alın- I 
ması mümkün olacaktır. Aynı zamanda 7258 sayılı I 
Kanunda herhangi bir hüküm bulunmadığından I 
umumî hükümlere göre 10 yıl saklamak zorunluğu I 
bulunan Spor Toto kuponlarının saklanması süresi 
bir yıla inecektir. Böylece hem müteaddit depoların I 
kira masrafından hem de personelden tasarruf edile- I 
çektir. I 

2. 1970 senesinde çıkarılan 1315 sayılı Kanunla I 
ihdas edilen Spor Toto Vergisi, hâsılatın düşüşünün I 
başlıca âmillerinden biridir. Bu verginin ihdasıyle I 
Beden Terbiyesi ve Yurtlar Kurumu hissesinden I 
büyük düşüş olmuş, neticede, Maliye bu vergi do- I 
layısıyle kâr değil, zarar etmiştir. Bu verginin beha- I 
mahal kaldırılması zorunludur. I 

3. Spor Totoyu uygulayan hemen hemen bütün 
yabancı memleketlerde bir müddet sonra Spro Loto I 
kanunu da çıkarılmış ve memleket sporu büyük bir 
malî olanağa kavuşturulmuştur. Muasır memleketle- I 
rin Spor Toto ile birlikte yürüttüğü ve hemen her I 
ülkede uyguladığı Spor Loto aynı zamanda genel 
bütçenin yüklerini de azaltacak ve bunun yanında I 
spor işlerinin daha iyi yürümesinde büyük destek I 
olacaktır. Spor Toto Kanununun Yüce Mecliste ka
bulü, o sırada ileri sürülen fikirlerin yersiz olduğunu I 
ortaya koymuştur. Yapılan spor tesisleri bunun açık I 
ve canlı bir misalidir. Beden Terbiyesi Genel Mü- I 
dürlüğünün 21 federasyonu yoğun faaliyetlerini I 
Spor Toto ile Devlet bütçesinden verilen ve hiçbir I 
zaman yeterli bulunmayan tahsisatlarla yürütmekte- I 
dirler. Sporu bir propaganda vesilesi addeden ve j 
bundan büyük faydalar gören dünya anlayışına ayak I 
uydurabilmenin tek ve çıkarlı yolu spora daha fazla I 
gelir sağlamakla mümkündür. Hangi açıdan bakılır- I 
sa bakılsın, Spor Lotonun sağlayacağı faydalar açık- I 
tır. Özlemini duyduğumuz seviyeye ulaşmanın yolu I 
maddî olanaklar sağlamakla gerçekleştirilebilir. Be- I 
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Spor - Loto | 
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kanununufî çıkarılması için 10 seneyi aşan bir za
mandan beri sarf etmekte olduğu çabaları tenis, 
futbol ve basketbol federasyonlarında uzun seneler 
çalışmış ve emek vermiş bir kimse olarak yakinen 
bilenlerdeniz; fakat ne yazık ki, bu çabalar bir 
netice vermemiştir. Türk sporunun muasır seviye ve 
görüş içerisinde örgütlenmesi için artık beklemeye 
tahammülü kalmamıştır. O nedenledir ki hazırladı
ğımız bu kanun teklifimizi Yüksek Meclise sunmayı 
bir vazife bildik. 

Spor - Loto halkın spora katkısı yoludur. Halk
tan alınan yine halka verilmesi yoludur. Uygulan
ması, bütün Avrupa milletlerinde yapılan bir siste
min vakit geçirilmeksizin yurdumuza da uygulanma
sının gerçekleştirilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. 
Spor - Loto insanlarda mevcudiyeti bilinen iddia ve 
tahminde bulunma eğiliminin disipline edilmiş ve 
özel bir gelir kaynağı haline getirilmiş şeklidir. 
Memleket sporuna büyük katkıda bulunacağına ve 
fayda sağlayacağına şüphe etmiyoruz. Buna olan 
inancımızı ve Türk sporuna yardım etme isteğimizi 
bu kanun teklifini sunmakla yerine getirdiğimizi sa
nıyoruz. 

Bütçe müzakerelerinde aynı şeyleri tekrarlamak
tan ve alâkalılarla senelerden beri konuşmaktan ar
tık yorulduk. 

Sayın Bakan; 
Altı senedir bu kürsülerde bunları defalarca tek

rarladım; ben artık yoruldum. Buna rağmen her fır
satı değerlendirmeyi kendimize vazife edindiğimiz
den Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi müzakere 
edilirken yıllardan beri tespit etmiş bulunduğumuz 
aksaklıkları ve hataları, alâkalıları belki harekete 
getirebiliriz ümidi ile bugün yine tekrarlamakta fay
da mülâhaza etmekteyiz. 

2. Spor artık bütün dünyada bir ilim olmuştur. 
Bizde de bu hakikati kabul ederek sadece Ankara' 
da, değil, izmir, Manisa, İstanbul, Bursa, Kayseri 
ve Erzurum'da hatta bütçe imkânları müsait olduğu 
nispette spor tesislerinin ve üniversitenin temerküz 
ettiği illerimizde, Türkiye'nin dört bir köşesinde 
spor akademilerinin açılmaları gerçekleştirilmelidir. 

3. Politika yapılmaksızın gençlik sorunları daha 
yapıcı bir şekilde ele alınmalıdır. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı sadece müsabaka organize eden bir te
şekkül olmaktan çıkarılmalıdır. Bütün dünyada ol
duğu gibi bunalım içerisinde bulunan gençlerimizi 
spor sahalarına sevk etmek kadar, aynı önemle di
ğer bütün sorunlar da ehemmiyetle ele alınmalıdır. 



C. Senatosu B : 31 10 . 2 . 1975 O : 2 

Bilhassa yurt ve burs mevzuları yeni baştan ve gü
nün zor şartlarına uygun olarak tekrar gözden ge
çirilmelidir. Bunda mecburiyet vardır. 

Demokrat Parti gençlik kollarında vafize aldı
ğım günlerdeki kanaatini halen muhafaza etmekte
yim. İktidarlar ve partiler rey uğruna gençlik mese
lelerine ve spora asla politika yolu ile girmemeli
dirler. Particilik yapmadan, gençlerin yurt ve burs 
ihtiyaçlarına çare bulan, spor yapmalarını kolay
laştıran ve sorunlarına bütün imkânları ile eğilen 
bir iktidar memlekete ve aziz milletimize en büyük 
hizmeti yapmış olur. Aksi halde; politik gayelerle 
ve ufak hesaplarla gençleri birbirine vurdurmak ve 
kamplara bölmek, memlekete ve buna sebeb olan 
partilere faydadan ziyade daima zarar getirmiştir. 

4. Amatör sporlara ve kulüplere eskiden oldu
ğu gibi az da olsa yardım yapılamamaktadır. Alâka
lılar tarafından amatör spor edebiyatının sık sık ya
pıldığı bir ortamda, gözle görülür bir yardım ya
pılamaması cidden üzücüdür. 

Sporcu ve idarecilere verilen harcırah, hayat pa
halılığına uygun olarak tekrar gözden geçirilmeli 
ve gereken talimat değişikliği muhakkak yapılmalı
dır. 

5. Futbol dahil olduğu bütün spor branşlarında 
millî takımların sistem meselesi muhakkak surette 
halledilmelidir. Sistem tespit edildikten sonra da 
kulüplerin büyük maddî fedakârlıklarla getirecekleri 
ecnebi antrenörler bu sisteme uyacak memleketlerden 
seçilmelidir. Buna bütün kulüpler mecbur edilme
lidir. 

6. Gençlik ve Spor Bakanlığının maarif ve üni
versitelerle de işbirliği yapması şarttır. Koordine bir 
çalışma içine muhakkak girilmelidir. 

Halen olduğu gibi seyir sporundan ziyade kitle 
sporuna gidilme yolları aranmalı ve gereken tedbir
ler süratle alınmalıdır. 

7. Eskiden beri inancımız şudur ki, Türk sporu
nun ve futbolunun kalkınabilmesi için semt sahala
rının çoğaltılması yoluna gidilmesi zarureti vardır. 

Avrupa memleketlerinden birçoğu kurtuluşu, 
ucuza malettikleri bu semt sahalarının adedini faz-
lalaştırmakta bulmuşlardır. 

8. Muayyen bir seviyeye gelmeyen, varlık gös
teremeyen spor branşlarında idareci ve sporcuların 
turistik seyahetlerine muhakkak mani olunmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Beler, beş dakikanız var, ko
nuşmanızı ona göre ayarlayınız efendim. 

| A. P. GRUPU ADNA BELİĞ BELER (De-
I vamla) — Peki efendim. 

1974 yıh içinde 1 037 sporcuya karşılık 387 ida-
I reci yurt dışına çıkmıştır. 
I Arkadaşlar; tekrar ediyorum; 1974 yılı içinde 

1 037 sporcuya karşılık 387 idareci yurt dışına çık
mıştır. 

Yapılan hesaplara göre 2,7 sporcuya bir idareci 
I düşmektedir. Bu durum bilhassa idareciler târafın-
I dan turistik seyahatlere devam edildiği ve buna göz 
I yumulduğu intibaını uyandırmaktadır. 
I Dış temaslara katılan sporcu ve idarecilerin bazı 
I spor branşlarına dağılışı şu şekildedir : 

I Atletizmde 142 sporcuya 37 idareci, atıcılıkta 16 
I sporcuya dört idareci, basketbolda 80 sporcuya 19 
I idareci, bisiklette 46 sporcuya 29 idareci, boksta 29 
I sporcuya 16 idareci, binicilikte 19 sporcuya 13 ida-
I reci, jimnastikte üç sporcuya iki idareci, futbolda 
I 180 sporcuya 60 idareci, güreşte 96 sporcuya 63 ida-
I reci, teniste 12 sporcuya yedi idareci, judoda 37 
I sporcuya 22 idareci düşmektedir. 

I Muayyen ölçüdeki teknik adamların dışında ida-
I reci adedinde muhakkak kısıntı yapılmalıdır. Bunda 
j mecburiyet vardır. 
I 9. Devlet Bütçesinden ayrılan para ile büyük 
I ehemmiyet arz eden Gençlik ve Spor Bakanlığının 
I azamî derecede muvaffak olma imkânları bir hayli 
I zayıftır. Geçen defa izmir'de yapılan ve varılan an-
I iaşmaya göre de bu defa Cezair'de yapılacak Akdeniz 
I Olimpiyatlarına iştirakimiz kararlaştırılmış olduğuna 
I göre millî prestij haline gelmiş bulunan bu organizas-
I yona en iyi bir şekilde katılmamız için her türlü ted-
I bir alınmalıdır. 

I Akdeniz Olimpiyatları ve memleketimizde ya-
I pılması takarrür eden Balkan şampiyonları için ge-
I rekli çalışmalara şimdiden ciddî bir şekilde başlanıl-
I malıdır. Her iki mevzuda Karma Bütçe Komisyonun-
I da yapılan ödenek ilâveleri yerinde bir karar olmuş-
I tur. 
I 10. Hakikî spor otoritelerinden, amatör ve pro-
I fesyonel kulüp temsilcilerinden, teknik adamlardan 
I ve antrenörlerden, basının mümtaz spor yazarların-
I dan teşkil edilecek bir spor şûrasının vakit kaybedil-
I meden toplantıya çağırılmasını zarurî görmekteyiz. 

1 Bu suretle Türk sporunun kalkınması için takip 
I edilecek yol ve yapılması istenen mevzuat değişiklikle-
I rinin en yararlısı hakikî spor otoritelerinin fikirleri 
| ile bu şûrada tespit edilmiş olacaktır. 
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11. «Türk gibi kuvvetli» sözünü bütün dünyaya . 
kabul ettiren güreşimizin eski seviyeye gelmesi için I 
bu camiada kırgınlıklar süratle giderilmeli ve muvaf- I 
fak olmuş güreşçilerimizin ve antrenörlerin istikbal- 1 
leri diğer yabancı memleketlerde olduğu gibi garanti I 
altına alınmalıdır. I 

Eski şampiyonlar antrenör kurslarına iştirak ettiril- I 
meli ve bütün yurt sathında bunlardan faydalanma I 
yolları aranmalıdır. I 

12. Bölge ajanları ve bilhassa federasyon başkan- I 
lan behemahal seçimle iş başına getirilmeli ve faali- I 
yetlerinde serbestçe hareket etmeleri sağlanmalı, sık I 
sık müdahalelerde bulunulmamalıdır. I 

Sözlerimize son vermeden mühim gördüğümüz I 
bir hususa da temas etmeden geçemeyeceğim; I 

İstanbul Bölge Müdürünün uzun zamandan beri I 
ısrarla üzerinde durduğu ve Milliyet Gazetesinin de I 
bu hayırlı işi benimseyerek büyük kampanya açtığı I 
İstanbul Boğaz Köprüsünün Anadolu yakası yakının- ] 
daki, bütçeye fazla yük olmayacak, Devlet Hazinesi- I 
ne ait arazide 150 bin kişilik stadın yapılması gay- I 
retlerini spor camiası gibi biz de memnuniyetle kar- I 
siliyor ve alâkalıların, başta Sayın Bakan olmak üze- I 
re, Türk sporuna ve gençliğe faydalı olacak bu yerin- I 
de teşebbüsün tahakkuku için bütün gayretlerini sar- I 
fetmelerini kendilerinden bekliyoruz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin gençliğe ve I 
spor camiasına hayırlı olmasını temenni ederim. I 

Saygılarımla (A. P. sıralarından alkışlar). I 
BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın Ah- I 

met Yıldız, buyurunuz. I 
M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (Ta

biî Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; I 

Gençlik ve Spor Bakanlığı sağlıklı, dinamik, uy- I 
gar davranışlı ve geleceğine umutla bakan bir top- I 
lumun oluşmasında bütçesinin rakamlarını çok aşan I 
önemli görevleri bulunan bir bakanlıktır. I 

Bakanlığın sporla ilgili görevlerine kısaca değin- I 
dikten sonra gençliğe ilişkin görüşlerimizi daha geniş 
bir çerçeve içinde sunacağım. I 

Sayın arkadaşlar; I 
Son yıllarda her dalında, hattâ geleneksel ulusal I 

sporumuz olan güreşte bile kaygı yaratıcı bir geri- I 
leme gösteren Türk sporunun uluslararası yarışma- I 
larda şanlı bayrağımızı gönderlerde dalgalandıramaz I 
duruma düşmesinden derin bir üzüntü, hattâ gurur in- I 
cinmesi duymaktayız. I 

Bu durum, birtakım yönetsel yetersizlikler ve I 
kişisel olumsuzlukların ötesinde, çağın bilimsel ve I 
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teknoloji verilerinden yeterince yararlanamamanın da 
sonucu olduğu kuşkusuzdur. 

Bu bakımdan, sporumuza teknolojik ve bilimsel 
nitelikler de kazandıracak olan yeni 19 Mayıs Spor 
Akademisinin açılmasını umutla karşılamaktayız. Bu 
yeni eğitim kurumunun, Türk sporunu çağın bilim 
ve teknolojisinden yararlandırarak, Türk'ün üstün 
yeteneklerini en yüksek düzeyde bir verime ulaştır
mak suretiyle, en kısa sürede, sporumuzda göğüs ka
bartıcı ilerlemeler sağlaması dileğimizdir. 

Bu arada, kitleyi eğitici yönüne de büyük önem 
veren ve sporun, küçük profesyonel grupların yatığı 
ve toplumun yalnız seyrettiği bir iş olma yerine, ye
tenekli profesyoneller yetiştirme yanında, tüm kitle
ye yaygın bir uğraş olarak kabul eden bir politikanın 
izlenmesi gerektiğine önemle değinmek isteriz. 

Gençlik : 
Sayın arkadaşlar; 
Çağdaş toplumların niteliklerini, oluşumların He

liklerini bilinçli biçimde kavramış yöneticilerle anne 
ve babaların olağanüstü önem verdikleri gençlik konu
sunu, bizimde, çağcıl gerekler ve bilimsel verilerin ışı
ğında, ele almamızın, toplumsal geleceğimiz yönünden 
olağanüstü bir önem taşıdığı inancındayız. 

Bir bakıma, gençlik çağı da denilen bu dönemde, 
herşeyden önce, gençliğimizin durumuna ve sorunları
na doğru tanılamalar koyarak, onlarla uyumlu çözüm
ler arama yöntemini kullanmanın gereğini kabul et
meliyiz. 

Tüm gelenekleri, alışkanlıkları, değer yargılarını, 
hatta inançları bile altüst eden teknolojik devrimin 
baş döndürücü hızla ilerlemesine uyum sağlamak için, 
her toplum da, kendisini yenileyen süreli bir deği
şim halinde görülmektedir. 

Bu gerçeği kavrayan toplumlarda bile, gelenek
sel kurumlar, çağın gerektirdiği bir hızla kendilerini 
yen iley em em ektedirler. Olgun çağda ve hele toplum
larında seçkin yerlerde bulunan kimselerde bile ken
dilerini yenileyenlerin oranı kaygı yaratacak kadar 
düşüktür. 

Çağımız toplumlarındaki huzursuzlukların en 
önemli nedeni de, çağm teknolojik hızla değişimi ile, 
toplumların ve kişilerin buna karşı gösterdikleri uyum
suzluklardır. 

Çağcıl değişkenliğin kendisi de değişmenin somut 
simgelerinden olan, ve o değişimden çok şeyler uman 
ve umduklarını bulamamanın düş kırıklıklarını sert 
tepkilere dönüştüren ve özellikle öğrenici durumda 
olan gençliğin üzerindeki tepkileri çok daha belirgin
dir. 
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Bu değindiğimiz gerçeklerin ışığında 4 başlık altın
da görüşlerimizi sunacağız. 

1. Çağımızın gençliği, 
2. Bizdeki gençlik olaylarının nedenleri ve onla

ra karşı tutum, 
3. Gençliğin olumsuz saydığımız eylemlerini 

önleme yöntemleri, 
4. Çağın gerekleri ve yurt gerçekleri ışığında 

nasıl bir gençlik, 
1. Çağımızın gençliği: 
Sayın arkadaşlarım, 
Her şeyi değiştirerek özdekçi bir dönemi, oluştu

ran materyalist bir dönemi bilimsel ve teknolojik dev
rimin ve onun zorunlu kıldığı toplumsal değişimler, 
değişme olgusunu kendinde yaşayan, her an değişen 
bir oluşum halinde olan gençliği her yönden etkile
mektedir. 

Bundan ötürüdür ki, çağımızın gençliği komünis
tinden kapitalistine değin, her yerde, kurulu düzene 
karşı, en azından, kuşku içindedir. Bu kuşku iledir 
ki, var olan düzene göre işleyen otoritelere karşı da 
çıkarak, sürekli tartışma ve eylemlerle, toplumsal olu
şum diyalektiğinin yeni anti tezini temsil etmektedir. 

Bu suretle, geleneksel demokrasinin, kamuoyunu 
oluşturan tartışmalı yönetim yönteminde, eskiden alı
şılmamış yeni bir biçim oluşmaktadır, yeni bir anti 
tez doğmaktadır. 

Gençlikte, bu yeni oluşumda, düşüncelerine değer 
verilmeyen toplumlarda kendisini özgür sanmadığı 
için otoriteye karşı geliyor. 

Yetenekli yazar ve düşünürler, «son 30 yılda, in
sanlığın kazandığı yeni değerlerin, yalnızca eskileri
nin uzantıları olmadıkları, 1968 Paris ve Prag'da ta
nık olunan olağanüstü gelişme bunalımının insanların 
yazgısında nitelikle ilgili bir değişmenin öncül tedbir
lerinin gereklerini açıkça ortaya koyduğu» görüşün
dedirler. 

Bu bilginler, teknolojik sarsıntının henüz başlangıç 
döneminde olduğu; yavaş yavaş, ya da koşulların bü
tünü içinde, çok hızlı bir devrim uyarmasının bekle
nebileceği; tekniğin ilerlemesini kimsenin dizginleye-
meyeceğinden ulaşım ve haberleşme olanaklarını kim
se kısıtlayamayacagmdan, zamanında yeterli tedbirler 
alınmazsa, bilimsel yöntemlerle çözümler araman-
mazsa, geçmişle kıyaslanmayacak bunalımlarla karşı
laşılabileceği, uyarısında bulunmaktadırlar. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bu gerçekleri kavrayamayan, ya da uyarılara ku

laklarını tıkayanlar, gençliği, politika ile ilgilenmek -

J ten alıkoymayı, yani, ruhsal boşalma, otorite deng-
I leşmesine katılma ve bilinçlenerek kontrolsüz davra-
I nışlara gerek duymama gibi olumlu etkileri olacak 
j bir yolu gençliğe tıkamayı çare sanmak gibi ters bir 
1 yönteme baş vuruyorlar. 
I Bizdeki gençlik olaylarının nedenleri ve bunlara 
1 karşı tutum: 
I Sayın arkadaşlar; 

Geçmiş gençlik olaylarını, kendi öz nitelikleri ile, 
I değerlendirip, çare olabilecek çözümlerin saptanabil-
1 mesi için, her şeyden önce gerçekçi bir tanılama koy-
I malıyız. Bunun içinde öznel yorumlar yerine, nes-
I nel yargılara varabilmek için, eylemsel anılan ve he-
I nüz tazeliğini koruyan durumları oldukları gibi orta-
I ya koymalıyız. Türk gençliği yükseköğrenim düzeyine 
I ulaşınca bir «giremezsin» barajı ile, karşılaşmaktaydı; 
I üniversite kapısında giremezsin yazılı. Bu öyle bir 
1 baraj idi ki, hepsi birer bilgin bile olsalar, en az 
I % 80'i onu geçip üniversiteye giremeden geri dön-
I mek zorunda idi. Şimdi bu baraj büyük ölçüde yıkıldı. 
I Barajı «geçebilenler de ortaöğretimdekinden daha 
I büyük fırsat eşitsizlikleri ve adaletsizliklere göğüs 
I germe zorunda kalmakta, hattâ paran yoksa okuya-
I mazsın» denmek istenen bir dönem bile yaşandı. 
I Çağ gerisi kalmış bir eğitim sistemine ve şimdi 
1 kaldırılmış olan o özel okul denen «eğitim dükkan-
I larına isyan etmekteydiler.» 
I Zamanının çoğunu, üniversite dışında kullandığı 
I için öğrencilerle yeterince ilgilenmeyen hoca, ateş 
I pahasına olan kitap ve keçi boynuzunu andıran çoğal-
I tılmış ontlarla yükseköğrenim yapılıyordu. 
I Öğrencilerden, sorunlarını ve isteklerini üniversi-
J te yetkililerine yansıtmak için yönetime katılma fır-
I satı esirgenmekte idi. 
I Öğrenimin de, çağın gerisinde kalmanın ötesinde, 
I toplumsal gerçeklerimize uyumsuzluk halinde olduğu-
I na ilişkin yargı yaygındı. 
I İşte; bu tür çevrede, Devletin güvenlik kuvvet-
I lerinin de güvensizlik yaratan tutumları karşısında, öz 
I geleceğini olumsuz yönde etkileyen koşullar içinde, 
I sahipsiz bırakılan gençliğimiz çağın ideolojik akım-
I lan arasında, kendi ülkesine en yarayanı aramakta 

idi. 
I Sistem susamışlığı içinde bulunan ve açık tartışma-
1 lan kan dökücü saldırılara uğrayan gençler, yeter bir 
1 değerlendirme yapacak olgunluğa da gelemeden, fır-
I sat kollayanların tuzaklarına düşme tehlikesine de 
I açık bulunuyordu. 
I Kendi öz yurdundaki düşünsel güçlerden yarar-
1 lanma olanakları kısıtlanınca da, dışardan aktarma re-
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çetelerin etkisinde kalan, kendi başına sistem oluştur
ma yeteneğine de erişemediği için, bir düşünsel yol 
göstericilikte yapılmayan gençlerin, Hitler, Musoliııi, 
Stalin, Mao öykünmecilikleri, bunda asıl kusurlu sa
yılması gerekenlerce, bahane edilerek, küçültücü, gu
rur incitici yermelerle büsbütün tepkilere itilmeleri yo
lunda inatla ısrar edilmekte idi. 

Bu olumsuz tutumun da, bozuk toplumsal düzeni 
yaşatma amacı güttüğü gençlerce çok iyi bilinmek
te idi. Yani olumsuz tutumun amacı da bir siyasal 
ayıptı. 

işte, sayın arkadaşlar, tüm dünyadaki gençlik bu
nalımının bize de yansıyan etkilerinin altında bulunan 
Türk gençliği kendi özel sorunları ve yakın çevre ko
şullan içinde bunalırken, kendi öz geleceğine ilişkin 
haklı kaygılarından başka ülke geleceğine değin gi
dişin yarattığı kötümserlikleri en uygar biçimde açı
ğa vurmaya kalkışsa bile, en ilkel yöntemlerle, en acı
masız, düşmanca saldırılara uğramakta idi. Geçmişte
ki gençlik olayları bu tür bir ortamda meydana gel
mişlerdir. Yerilecek bir çok yönleri de bulunan o ey
lemleri oluşturuldukları ortamdan soyutlayarak dü
şünemeyiz. 

Polis örgütünün, birtakım saldırganları örtülü öde
nekten beslediği, aranan yurtlarda emniyet örgütünün 
copları bulunduğu bugün resmî raporlar ve açıklama
larla doğrulandığına göre, o eski alışkanlıkların ve 
yasa dışı tertiplerin hâlâ da sürdürüldükleri anlaşılı
yor. Aslında böyle olmasa, bıyığı yeni terîerrrş bir 
delikanlının sırtı sıvazlanarak «Sen komandosun, kar
deşini boğazlamalısm» kışkırtmaları ile gözü dönmüş 
bir canavar gibi sağa sola saldırılması sağlanamazdı. 

Gençliğe ilişkin olumsuz yönlere nasıl çözüm ge
tirilmeli : 

Bu konuda, tüm yöneticilere ve politikacılara dü
şen görevleri şöylece özetleyebiliriz: 

1. Her şeyden önce, kusurun bizde olduğunu ka
bul etmeliyiz. 

Gençliği suçlama, politikaya karışmasını önleme 
ya da toplumun dışına itmeye çalışma yerine, onu 
topluma yabancılaştıracak ve yöneticilere güvenini 
yitirtecek tutumlardan kaçınarak, onun öz ve top
lumun genel sorunlarına, çağın gereklerine ve yurt 
gerçeklerine uyan çözümler getirmeye çalışmaktır, 
akılcı yol. 

Görevlerimizi yeterince yapsaydık, yakındığımız 
davranışlara, ya hiç tanık olmazdık ya da onların 
kaygı yaratacak yoğunluk kazanmaları önlenmiş olur
du.. 
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Bu gerçeği anlamış olanların, çocuklarımızın soka
ğa düşerek sert tepkiler göstermelerinin asıl neden
lerinin, toplumsal düzende ve kamu yönetimindeki çağ 
gerisinde oluşun, türlü haksızlıkların, adaletsizliklerin 
ve en kötüsü de, bunu düzeltmekle görevli olanların 
da düzeltecek yerde, eksikleri söyleyenleri suçlamaya 
kalkışması ve tüm ulusun parası ile beslenen Devlet 
kuvvetlerinin de, en ezilenden yana olacak yerde, ezen 
güçlerin istekleri doğrultusunda, ezilenlerin haklarını 
koruyanları ezmek için tek yanlı kullanılmaları oldu
ğunda, artık kuşkuları kalmamış olması gerekir. 

2. Gençlik sorunlarının toplumsal gidişten so-
yutlanamayacağı ve onun bütünlüğü içinde ele alın
maları gerektiğini bildiren toplum bilim verilerine gö
re, cağın gerekleri ve toplumsal gerçeklerle uyumlu bir 
iktidar yönetimi çarelerin birincisi ve en önemlisidir. 
Bu tür bir iktidar olmadıkça, bu tür bir, yönetim ol
madıkça toplum sorunlarına çözüm bulunamaz. 

3. Kolluk kuvvetleri, asla yan tutmadan ve Dev
let otoritesini çiğnetmeme ve yasaları egemen tutma
nın ötesindeki hiç bir işe de karışmadan, gençlerin tar
tışmalarını ve suç sayılmayacak eylemlerini de ser
bestçe yapmalarını sağlayacak biçimde görev yapma
ya aîîştırılmalıdır. 

4. Gençlerimizin sistem arayışlarında, beğenebi
lecekleri sistemleri, kendi siyasal örgütlerimiz oluştu
rarak sağlayacakları sistem iyileştirmeleri yoluyle, on
ların gözlerini dışarıya değil, kendi üzerlerine çevir
meye çalışmalıdırlar. 

Her halde en kötü tutum, gençlik olaylarına salt 
bir kolluk sorunu olarak bakıp, baskı ya da yerme 
yoluyîe önlemeye kalkışmaktır. 

Gençliği birbirine kırdırmanın çok çirkin bir iha
net olacağı, gençlikten korkmanın da, kendi felsefe
sine güvensizlikten ve asıl korkulması gereken niyet
lerin açığa vurulacağı kuşkusundan olduğu anlaşıl
malıdır. 

Sayın arkadaşlar; 
Gençlik, yaşadığı çağın dinamiği ve toplumunun 

geleceğidir. Ondan korkmayı, çağın dinamiğine uy
mamaktan başka kendi geleceğinden korkanların, 
toplumu uyuşukluğa itmelerinin belirtisi saymak en 
insaflı bir yorum olabilir ancak. 

Kamu yönetimlerinin, gençlik yararlarına, yaşlıla-
rınkinden daha büyük öncelik vermeleri, bir neden
sellik gereği olduğu gibi, iyi bir toplumsal geleceğin 
hazırlanmasının da ön koşuludur. 

Gencin politikaya karışmasını önlerken, ceza ye
terlilik yaşını, seçmen olabilme yaşından daha küçük 
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tutmak suretiyle, bir mantık tutarsızlığına düşmekten 
başka, gençliğin, en azından, moral ve öznel bir do
yum sağlamaktan yoksun bırakılması, kapitalistinden 
komünistine değin, her ülkede yadırganan bir zihni
yettir. 

Gerçekten, Amerika ve Sovyetler başta olmak üze
re, birçok ileri ülkeler, ceza yeterlilik yaşıyle seçmen 
olabilme yaşını eşit tutarken, Batı Almanya, Belçi
ka, Arjantin gibi kimi batılı ülkelerde de seçmen 
yaşı 18 olmasına karşılık, ceza yeterlilik yaşı 21'dir. 

Bizde ise tümüyle ters ve gençlik aleyhinde bir 
tutumla, cezalandırmak için genci elden geldiğince 
erken yakalamak isterken, oy hakkı için daha yıllarca 
bekletilmesinin bir mantık dayanağı olamaz. 

Belirttiğimiz bütün bu olumsuzlukları gidermeden, 
gence düşmanmış gibi tutumları değiştirmeden ve salt 
gençlik olayı diye bir şey olamayacağı gerçeğini kav
ramadan, gerçek çözümler bulunamaz. 

Gençlik sorunlarını, bir tümün bölümleri oldu
ğu gerçeğine göre, çağcıl, bilimsel verilere ve nesnel 
değerlendirmelere dayanan bir politika ile ele alma-
sak, olayları önlemek yerine kızıştırmaya yol aça
cağımızı anlamalıyız artık. 

Çağımızın gerekleri ve yurt gerçekleri ışığında 
nasıl bir gençlik : 

Sayın arkadaşlar; 
Bu soruya, gençliğin rgerçek neliğini en iyi bilen, 

onun yaratma gücüne içten inanan Atatürk, en ger
çekçi ve hiç bir zaman eskimeyecek yanıtları ver
miştir. 

Gerçekten, 30 Ağustos 1924'te Atatürk: «Ey yük
selen yeni kuşak, gelecek senindir. Cumhuriyeti biz 
kurduk, onu yükseltecek ve ilerletecek sizsiniz.» söz
leri ile gençliğin toplumdaki yerini ve baş ödevlerini 
belirtmiş ve «Dinlenmemek üzere, yürümeye karar 
verenler asla yorulmazlar. Türk gençliği, ereğe, bi
zim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan, yürü
yecektir» buyruklarıyle de, gençlerden beklediği sü
rekli devrimsel ve eylemsel tutumu da belirtmiştir. 

Bunun içindir ki, Atatürkçülüğün, onun devrimci
liğinin en inançlı, koruyucu, ilerletici ve yaşatıcısı olan 
genci, Atasının ona olan emaneti ve kurduğu Dev
letle karşı karşıya getirmek, daha doğrusu öyleymiş 
gibi göstermek, Cumhuriyet yaşamımızın en açıklı ol
gusudur. 

Devrimci ve Atatürkçü değimiyle «Gerçekten üre
tici olan halk» tan yana olmayan ya da Devlete kar
şı olan ve her türlü gericilikle savaştan kaçan genç 
asla Atatürkçü olamaz. 

Atatürk, attığı temel üzerinde kurduğu ve nitelikle
rini Anayasalaştırdığı Devletin, onun ilke ve ülküleri 
doğrultusunda, sürekli devrimci atılımlarla ancak yük
selebileceğine inandığı için, Cumhuriyeti ve devrim
lerini gençliğe emanet etmiştir. Türkiye'nin bugünü 
ve geleceği için de ancak Atatürk'çü olan bir gençlik 
güvence sayılabilir. 

Yaşlılarda devrimciliğin tükeneceği, en azından 
hız yitireceği ve hattâ bunun karşıtı olan tutuculuğa 
dönüşeceği için, emanetin bir genç kuşaktan öbürüne 
aktarılmasını istemiş, devrim sürecinin hızı kesilmeden, 
ilerlemesinin güvencesi olan gençliğe doğrudan ses
lenmiş ve ona görevlerini de, aracısız olarak kendisi 
vermiştir. 

Bu suretle, henüz koşullanmamış, çıkar saflaşma
larına uğramamış, kurulu düzenin alışkanlıklarına 
bağlanmamış, devrimci değişimin somut simgesi ve 
dinamiği olan kuşaklar aı asında, sürüp gidecek böy
le bir bayrak yarışıyle ancak devrimci gidişin yüce 
ilke ve amacından sapıtmayacağı inancındaydı, Ata
türk. Bu tür uygar bir yarışmalı gidişin temel güven
cesi de bilim ve özgür tartışmalarla beslenip geliştiri
len kafa gücü olduğunu kavrayan aydın Türk genci 
rahat bırakılsa, türlü kandırmacılarla çıkarcılığın 
tuzakları ve engebeleriyle donatılan düşünsel sapma
lara hedef yapılmasa, sopalı, bıçaklı, tabancalı yarış
malara sapmazdı kuşkusuz. Kafasına güvenen sopaya 
asla sapmaz. 

Övülecek yolu bırakıp yerilecek yola girmezdi bu
günkü gençlik. 

Atatürk'ün gösterdiği ışıklı yolda rahat bırakılan 
bir genç; kendi ve ulusunun yarattığı değerleri kü
çümseyerek, dışardan aktarmaları biricik çare san
makla; kendi öz yurduna uyumlu çözümler getireme
yeceğinin ötesinde, onu kendi halkıyle de bir yaban
cılaşmaya iteceğini kolayca anlardı. 

Bunun içindir ki, Atatürk; Türk gençliğinin asla 
öykünmeci, taklitçi olmadan, dışardan yararlanmak
la birlikte, tümden başka ülkelerin çözümlerinin ken
di ülkesi için de biricik reçete olacakları yanılgısına 
kapılmadan, ülkesine en yaraşacak düzenin Türk dü
şün gücünün ürünü olabileceği ve halkının içtenlikle 
benimseyebileceği yolun da bu olduğunu en açık bi
çimde belirleyedurmuştur. Ondan ötürüdür ki, tüm 
gerici, çıkarcı, karanlıkçı takımı; gençliği bu yoldan 
saptıracak her araca baş vurur. 

Gençliğin içindeki kimi tembellik eğilimlerine 
kapılanlar dışındaki büyük çoğunluğu; her olanaktan 
yararlanarak, bilgi düzeyini yükseltme savaşında, ki-
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mi hocalarını bile geride bırakacak kertede başarı 
sağlamıştır. 

Soylu bir heyecanla yüreği çarpan ve çıkar sağla
ma yerine,, yurduna çıkar yol arayan bu tür bir bas
kı grupunu daha da yetişkin hale getirmeye çalışma 
yerine; ondan huylanarak, sindirilmesine çalışmak ya 
da körpe kafaların birbirlerini ezmesinden vahşi bir 
haz duymak gibi ayıplıklardan Türk toplumunun arı
tılması en önemli güncel konumuzdur, bugün. Hükü
metten, bu tür davranışlara cesaret vermeden, Devlet 
otoritesini ve yasal düzeni uygar bir tartışmanın sı
nırları içinde kalan gençliğe bütünüyle uygulamasını 
Önemle rica ederiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Yürüyen toplumla onu yöneten yasaların; bir ara

da, uyum içinde bulunması gereğini kavrayamayan 
ya da öyle bir gidişi kendileri için sakıncalı sayanlara 
karşı yine yılmayan, küsmeyen ve yeteneksize duydu
ğu acımayla onu da düzeltmek isteyen yöntem uy
gulanmalıdır gençlik için. 

Özlemi duyulan Türk gençliği; en karşıtına karşı 
bile, baskı, saldırı, cana kıyma gibi ilkel yöntemlere 
baş vurmadan, uygar bir siyasal savaşma yolunu se
çecek, kutuplaşma, ulusal birliği parçalayıcı cepheleş
me ve halkın saygı duyduğu değerleri küçümseme eği
limlerine de asla kapılmadan; halka, «Bu genç benden
dir, bana tepeden bakmıyor; gönlünü, kafasını top
luma vermiş, dertlerimi dert edinmiş tüm bölücü ve 
kışkırtıcılara da yüz vermiyor» dedirten bir gençlik
tir. 

Atatürk'ün istediği ve toplumumuzun gerekseme 
duyduğu böyle bir genç; her şeyden önce düşmanını 
da iyi bilmeli, Atatürk'e, devrimlere dil uzatan, çı
karları için Anayasal buyrukları bile çiğneyenlere 
karşı çok uyanık olmalıdır. 

Toplumun en canlı, en devrimci ve çıkar tutkula
rına en az bulaşmış ve geleceğimizin de umudu olan 
gençliğimize karşı en akılcı tutum; onun, toplumun 
temel yapısını oluşturan halkla bütünleşmesini, 
köke, ulusunun bağrına oturup ondan güç almasını, 
her türlü yabancılaşmaktan arınmasını, ülke sorun
larına bilinçli ve bilgili çözümler getirecek yetenekte 
yetişmesini sağlamaktır. 

Bu suretle; yönetimle gençlik, gençlikle toplum 
ve genç kafayla çağdaş gerekler arasında sağlıklı 
bir uyum ve bütünleşme oluşturulmuş olur. 

Sayın arkadaşlar; 
Gençlik sorunlarını ve bugün nasıl bir gençlik 

istediğimize ilişkin görüşlerimizi de sunduktan sonra, 

şimdi nedensellik kurabileceğimiz bir geleceğe ilişkin 
nasıl bir gençlik yetiştirilmesi gerektiğine kısaca da 
değinmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Beş dakkanız var Sayın Yıldız. 
M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De

vamla) — Bunun da en iyi reçetesini yine Atatürk ver
miştir. Atatürk ve gençlik; eylemde ve düşünde bir
birinden ayrılamaz ve birbirlerini bütünleyen iki kav
ram haline gelmişlerdir. Aslında, Atatürkle gençlik 
kavramlarını ayırmaya çalışmak; bir değerler dizisini, 
bir toplumsal kurumu; özünden, yaşatıcı, geliştirici ve 
ilerletici dinamiğinden, Kemalizmi ayırmak suretiyle 
en güçlü güvencesinden onu yoksun bırakmak isteyen 
sakıncalı olduğu kadar da gerçek dışı bir soyutlama
dır. 

Atatürk'ün; anne ve babalara, tüm yöneticilere, 
gençlik için belirlediği, öğretici olduğu ölçüde yetişti
rici ve yol gösterici ve çağlar boyu da değerini koru
yacak tutum şöylece özetlenebilir: 

Akılcı, biiimci, devrimci, dinamik ve pragmatik 
ilkelere dayanan; çağdaş düşünce bıTeşimini, sentezini 
eylemlerine temel alan bir gençlik ve böyle bir sen
teze dayanacak eylemi gençliğe hitabesinde ruh ve 
felsefesini Bursa demecine de yansıtarak daha da 
açıklık kazandırdığı Atatürkçü davranışa ters düş
memek, gençliğin baş kaygusu olmalıdır. 

Birbirini bütünleyen, özdeş kaygılara karşı özdeş 
davranışları öneren bu iki demece karşı yöneltilen 
eleştiriler,. hiç bir genci etkilememelidir. Bunları eleş
tirenlere karşı, bunlar zaten söylenmiş. Eleştirenle
rin eleştirmelerine bir şey demem; çünkü onlara karşı 
söylenmişleri beğenemezler; ama genç, bunlara sahip 
çıkmalıdır. 

Arkadaşlarım; 
Her genci; özellikle en bağnaz yaşındayken, doğal 

sayılması gereken düşler dünyasının romantizmine sap
lanmaktan kurtarıp, yarının yöneticisi olarak toplu
mu peşinden sürükleyebilecek ve taşıyacağı sorumlu
luğu da eylemlerine yansıtan niteliğe ulaştırabilmek 
için, toplumsal gerçeklen algılayıp, onlara doğru açı
dan bakabilecek düzeyde yetiştirebilmek, hepimizin 
ortak sorumluluğumuzdur. 

Yetişkinliğin, uygar yürekliliğin deneyimleriyle 
gelişen toplumsal yaşamdan uzak kalan bir gencin, 
içine kapanık, pısırık ve toplumsal oluşumun anlam
sız bir gözlemcisi haline düşmesine yol açacak tutum
lardan, Türk kamu yönetimi titizlikle arınmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Geleceğin Türk gençliği; gerçek bir özgürlük orta

mında, geniş kapsamlı düşünsel tartışmalarla olgun-
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laşan, halk ve yurt gerçeklerine dönük çözümler ge
tirebilecek yetenekte, kendi düşün ürünü olacak bir 
toplumsal düzeni oluşturabilecek kafa ve ahlâk gücünü 
kazanacak nitelikte yetiştirilmelidir. 

Yarınlarımızın güvencesi, toplumumuzun sonsuz
luğa uzanan yaşamının canlı halkaları ve geleceğimi
zin umudu olacak bir gençliğin yetiştirilmesinde ve 
üzüntüyle karşıladığımız sporumuzun Türk'ün yete
neklerine yaraşır bir düzeyde oluşmasında bir katkı
da bulunması dileğiyle, 1975 yılı Bütçesinin Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ve tüm ulusa hayırlı ve başa
rılı hizmetler yapmaya yardımcı olması dileğiyle say
gılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ege, Grup adına söz istiyor
sunuz; ama tezkerenin grup idarecilerinden gelmesi 
lâzım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
Sayın Beler verdi. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun, ikinci 15 
dakikalık hak.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Efen
dim, sabahleyin bir önerge ile gruplar adına ikinci 
defa yapılacak konuşmalar kaldırılmıştı. 

BAŞKAN — İkinci defa konuşmalar kalkmamış 
efendim. Tetkik ettim, sadece 45 dakikayı 30 daki
kaya indiren bir önergeymiş. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Anla
şıldı; yani gruplar adına ikinci defa konuşmalar kalk
mamış. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 

A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan; 

Çok ehemmiyetli bir Bakanlığın Bütçesini müza
kere etmekteyiz. Kıymetli arkadaşlarımın grupları adı
na yapmış oldukları konuşmaları dikkatle dinledim; 
çok istifadeli, çok olumlu, hakikaten memleketimizin 
gençlik ve spor konularına istikamet verecek, ışık tu
tan görüşmeler yaptılar. Yalnız, bir noktayı ifade ede
rek sözlerime başlayacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şu meselede, bütün partiler ve siyasî kişiler ola

rak anlaşmak zorundayız. Muhakkak olan bir şey var
sa, partiler ve siyasî kişiler, seçim yoluyle Parlamen
toya gelirler. Seçim yoluyle Parlamentoya geldikleri 
içindir ki, bilhassa siyasî partilerin, oy potansiyelini 
toplayan kesimler üzerinde hassasiyetleri vardır; 

Meselâ, işçi kesiminde; meselâ gençlik kesiminde; 
meselâ bazı meslekler, farzımuhal, öğretmenler hat
tâ din adamları gibi böyle çeşitli kesimlerde toplan-
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mış olan nüfus kesafetinden istifade etmek gibi ve 
bunun içindir ki, birçok meselelerde bazan gerçekle
ri de aşan ve partiler veya politikacının kendisi her
hangi bir partiye katılmadan hareket ediyorsa, bağım
sız ise, politikacı için oy gelecek bu kesimlere karşı 
hassasiyeti, oy gelecek bu kesimlere karşı biraz göz-
yumma meselesi vardır. Bunun için de, bu kürsüler
den zaman zaman bu kesimlere bazı imalarda, bazı 
hoşa gidecek tavizlerde bulunmak da alışkanlık ha
line gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ben kıymetli arkadaşlarımı dinlerken, Türkiye'nin 

bugün gençlik mevzularında - ki, ben Gençlik ve 
Spor Bakanlığı faaliyetleri eğer bir yüzdeye vurulur
sa bunun yüzde 90 hizmetinin gençliğe ait, yüzde 10 
undan spora ait olduğu düşüncesi içerisindeyim -
gençlikle ilgilenmesi gereken bu Bakanlığın elbette tek 
başına gençlik mevzularında memleketin millî poli
tikasını yürütmek ve bunu da yüklenip götüreceğini 
düşünmek biraz muhal olur. 

Gençlik meseleleri, bugün yalnız Türkiye'de değil, 
çok kıymetli arkadaşlarımın da biraz evvel bu kürsü
den belirttikleri gibi, çeşitli yerlerdeki konuşmaların
da da ifade ettikleri gibi, dünyanın büyük meselesi, 
büyük problemi olarak çıkmıştır. Şimdi bu büyük 
problem karşısında sadece bir bakanlığa, bir genel 
müdürlüğe bu işi vermek, ona biraz da bütçe ayır
makla bu işi halledeceğiz gibi bir anlayışın içerisine 
girersek kendi kendimizi aldatmış oluruz. 

Öyle ise, bu mevzuun bir Devlet politikası haline 
gelmesi lâzım. Bu meseleye, Devleti temsil eden Dev
let Reisi, Cumhurbaşkanı ve gelecek olan kabinelerde 
başbakanlar ve bu başbakanlarla beraber bütün par
tilerin liderleri ve siyasî kişilerin eğilmeleri gerektiği 
düşüncesindeyim. Ayrıca bu eğilimler, katiyen bir oy 
potansiyeli meselesi veyahut da ideolojik bir düşünce 
olmadan, partisine bir fikrî dayanışma imkânı, bir 
yardım mevzuu düşünülmeden, yarının Türkiye'sini 
kendilerine emanet edeceğimiz insanların bizlerden 
çok daha mükemmel yetişmesini temin etmek mev
zuunda olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu benim sözüm değil; 
fakat hoşuma giden bir şeydir, tekrarlarım; meselâ 
denmiştir ki, «İstiklâl Savaşının kazanılması ve Cum
huriyetin ilânı, Osmanlı paşalarının eseridir.» Cum
huriyet devri insanlarının değil, Osmanlı paşalarının 
eseridir ve Osmanlı münevverinin eseridir. Osmanlı 
terbiyesi ile yetişmiş insanlar Cumhuriyeti kurmuş
lardır. Acaba Cumhuriyeti kurduktan sonra bizim ye-
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tiştirdiğimiz nesiller ne yapabilmiştir. Calibi dikkat 
sual burada, muhterem arkadaşlar. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, burada konuşurlar
ken buyuruyorlar, diyor ki, «Atatürk, Türkiye Cum
huriyetini gençliğe emanet etti.» Evet, öyle. Nutkun
da en beliğ, en veciz kısım da gençliğe ait olan kısım
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; Cumhuriyeti gençliğe 
emanet eden Atatürk'ün gençlik üzerindeki düşünce
leri içerisinde herşeyden önce gelen, gençliğin disip
linli, ahlâklı ve muayyen millî ülkülere bağlı olarak 
yetişmesi yönünde gayret sarfetmesidir. Bir askerî 
okulda bir saç kesme meselesi yüzünden o okulun bir 
sınıfının derhal okuldan uzaklaştırılmaları suretiyle 
disiplin sağlanmıştır. Yine sivil okullarda, bir öğret
menin altına bir iğne koyma meselesinde lisedeki o 
son sınıf talebelerini yurdun her tarafına (o zaman
ki imkânsızlıklar içinde dahi) çil yavrusu gibi dağıt
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gençlik, işçi, öğretmen, din adamı gibi kesimler 

öyle kesimlerdir ki, buradan hoş sözlerle onları methe
den konuşmaları yaptığınız zaman belki hoşa gidersi
niz diyorum; ve istediğiniz kadar da yapınız ama 
Türkiye'nin, hele gençlik meselesinde gençlik her şey
dir. Gençlik dinamizimdir, gençlik şudur, gençlik bu
dur derken, gençliğe bugün verilemeyen kısımları, 
yani gençliğe bugün Türkiye'de Devlet olarak vere
mediklerimizin neler olduğunu tespit edelim, tadat 
edelim; bunları gidermek için tedbir alalım; ama ve
rilenler karşısında da müsaadenizle bu Millet gençlik
ten bir şey beklesin. 

Bir gençlik kalkıp da üniversitede derslerin daha 
kolaylaştırılması yolunda boykata giderse, ben o genç
liğin doğru bir yolda olduğuna inanamam. Gençlik, 
eğer üniversitede profesörüne ve üniversitenin idare
sine karşı, ortada herhangi bir şekilde anlaşmamaya 
mani bir şey yoksa, bahaneler bularak karşı kovmaya 
kalkıyorsa, hele hele bu Milletin, yetiminin saçından, 
yetiminin boğazından artırdığı üç kuruşla verdiği ver
gilerle meydana gelmiş olan üniversiteyi tahrip ede
biliyorsa, bu alkışlanmaz, muhterem arkadaşlarım. 
Lütfen bunu alkışlamayalım. Bunlar bizim çocukları
mızdır; yarım yamalak yetişirlerse yine bunda döğü-
necek olan bizleriz. Bugün çok samimi olarak söyle
yeyim, birçok arkadaşlarımız, (hepimiz çoluk - çocuk 
sahibiyiz,) çocuklarına söz geçiremez hale geliyorlar. 
Niye oluyor, bu? Bunları aramak mecburiyetindeyiz. 
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işte, ben şunu inanarak ifade etmek isterim ki, 
Atatürk gençliği, Atatürk'ün arzuladığı, istediği ideal 
Türk gençliği her şeyden önce ilme, irfana saygılı, 
doğruluk yolunda olan, doğruya doğru, eğriye eğri 
diyebilecek karakterde yetiştirilecek, «Evet efendimci 
olmayacak;» ama feyz aldığı, ilim aldığı, kendisinden 
birçok şeyler kazandığı büyüklerine karşı da normal 
bir saygının içerisinde olacaktır. Bugün tiyatrolarımıza 
kadar girmiştir, babaya «Moruk,» anaya «Kocakarı» 
diyen bir zihniyetle gençlik yetiştirmek istemiyoruz. 
Böyle bir gençliği, Türk gençliği olarak görmek hiç 
kimsenin arzu ettiği bir şey değildir. Ama, gençlik 
mütebasbıs olmasın, riyakar olmasın. Tamam, varız; 
ama, normal saygılar içerisinde olması lâzımdır. 

Şimdi bunları ifade ederken şu noktaya gelmek is
tiyorum, çok kıymetli arkadaşlarım; çok zaman ifade 
ettiğimiz bir husus var, diyoruz ki, üç yere politikayı 
sokmayalım. Nereye sokmayalım? Mektebe sokmaya
lım, kışlaya sokmayalım, camiye sokmayalım. Bu üç 
yere politika girmesin. Çünkü bu üç yer, memleketin 
var olması; memleketin, yarınların umut ve güven içe
risinde bakabilmemizi temin babında güvencemiz olan 
üç ayrı ve çok kıymetli müesseselerdir. O bakımdan, 
bu üç yere karşı çok saygılı olalım, çok dikkatii ola
lım ve onlara her türlü imkânı sağlayalım; ama politi
kacı olarak oralara el atmayalım. Dikkat ederseniz 
Türkiye'de bugün bir çok karışıklıklar buralardan 
gelmektedir. Gençliğin sadece spor alanlarına ihtiya
cı yoktur. Bakınız akşam üzerleri, bilhassa iyi hava
larda, büyük şehirlerin caddelerinde, 14-15 yaşından 
başlayıp 20 yaşına, 25 yaşına kadar olan gençlerin du
varların üzerlerine oturup karşılıklı olarak saatlerce 
çene çaldıklarını ve oralarda vakitlerini öldürdükle
rini görmekten üzüntü duyarız. 

E.. Sebep ne? Bu, çocukların günahı mıdır? Ha
yır, bu günah bize aittir, Devlete aittir. Nedir bu?.. 
Bu gençleri yaşlarına, kendi temayül ve kabiliyetle
rine göre, fikrî ve bedenî çalışabilecekleri yerler temin 
etmek suretiyle, onları oralara çekebilmenin imkânla
rını aramalıyız. Bu bakımdan, Gençlik ve Spor Ba
kanlığının, bilhassa Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür 
Bakanlığıyla ve ayrıyeten Silâhlı Kuvvetlerimizle bü
yük işbirliği halinde hareket etmesi lâzım geldiği kanı
sındayım. Böylelikle Türkiye'de gençlik meseleleri 
üzerinde; gençleri tatmin edecek, maddî ve manevî 
kalkınmalarına yardımcı olabilecek, kütüphanesinden 
tutunuzda spor alanına kadar her şeyi temin etme yol
larını bulabiliriz. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Gayet samimî söylüyorum; İhtilâlden sonra, bir 

arkadaşıma şu koridorlarda «İhtilâle sizi kışkırtan 
gençler vardı, (Ben Harbiye yürüyüşünü başından so
nuna kadar takip etmiş bir arkadaşınızım) sivil giyin
miş o subayların yanma gelen üniversite talebeleri var
dı. onları kışkırtıyorlardı ve onları tahrik edi
ci vaziyetlerde bulunuyorlardı. 27 Mayıstan sonra 
bu talebelerden kaç • tanesini Anadoluya gönderebil-
diniz» diye sordum; «Gönderemedik» dediler. 

Eskiden gençlik şunu yapardı; ben o gençliğin 
içinde yetişmiş bir kişiyim. Muallim Mektebinden me
zun olurken kürsülerden şunu haykınyorduk; «Biz 
köye gideceğiz, köye ışık götüreceğiz, aydınlık götü
receğiz.» Bu yüzden benim, hiçbir arkadaşım mual
lim mektebini bitirince şehire tayinini istemedi ve 
hepsi köylere gittiler. 

BAŞKAN — îki dakikanız var sayın Ege. 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bugün gençleri siz, Ankara'dan, İstanbul'dan, İz

mir'den başka bir şehre gönderemİ3/orsunuz. Bunu bü
tün gençliğe söylemiyorum, elbette bunların içinde 
idealist olanları var; ama çoğunluğu bu anlayışın içi
ne saplanmakta, kolaya gitmekte, kolay yoldan mu
vaffakiyet aramaktadırlar. 

Gençlik, odur ki, memleketin en ücra köşesine ka
dar gidecek, yaz aylarında köylere gidecek, köylüyle 
beraber haşır neşir olacak, ona oturacak medenî bir 
yer, medenî yaşama imkânlarına kavuşturacak yar
dımlarda bulunacaktır. Bizim gençliğimiz böyle değil 
Gerilla savaşı verdirmek için köye gidiyor. Üniversite
nin asistanı kalkıyor; Aydın'ın Germencik, Turanlar 
köyüne gidiyor, «Bu tarlalar, bu topraklar kimsenin 
değil, köyün malıdır, kimseyi sokmayacaksınız, silâh
lanın» diyor. İşte bu değil. Bu noktada anlaşmak mec
buriyetindeyiz. Memleketimizin istikbalini kendileri
ne emanet edeceğimiz gençlerin her bakımdan, karak
terli, dürüst, vakur, cesur, söyleyeceğinden ve yaza
cağından çekinmeyen; ama memleketin nef'ine ola
cak çalışmalara ve bu yolda yetiştirilmeye muhtaçtır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Cumhuriyet kurulduğu zaman, Hamdullah Suphi 

Bey, Taş handan çocukları toplayıp Türk Ocağına 
götürürdü ve orada onlara Türklük hakkında nutuk
lar söyler, Türklük hakkında çalışmalar yaptırırdı ve 
böylelikle o zamanın gençleri; milliyet, bayrak, vatan 
dediğiniz zaman bir yaprak gibi titreyecek kadar he
yecan duyabilirdi. Bu heyecanı gençliğe vermek mec

buriyetindeyiz. Yoksa iktidarların, politikacıların ha
talarını görmesin, gençliği bunlardan uzaklaştıralım 
da bu memlekette keyfî bir anlayış içerisinde memle
keti idare edelim, diye bir düşünce yok. Artık Türki
ye'de bundan sonra ne bir parti lideri, ne bir politika
cı, ne de bir hükümet, Milletin ramına hareket et
meyi kafasının kenarından geçiremez; geçirirse muhal 
olur ve kendisi ters düşer, işte o zaman çağ dışı olur. 
Bunu artık bugün Türkiye'de kimse yapamıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ege, vaktiniz doldu efendim, 
A. P. GRUPU ADINA İSKENDER CENAP 

EGE (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım, te
şekkür ederim. 

Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım, gençlik me 
selesinde geliniz, hepimiz el ele verelim. Sadece bu 
Bakanlık mevzuunda değil, eğer ferah günler gelir
se; Senatoda, gençlik mevzuunu ele alan geniş bir 
müzakere açalım, bütün arkadaşlarımız katkıda bu
lunsun, Hükümet katkıda bulunsun ve gerekiyorsa 
bazı tavsiyelerimizi ilgili makamlara yapmak üzere 
hazırlıklarımızı yapalım. Kendisine büyük güvencim 
olan Gençlik ve Spor Bakanının ve muhterem ve ça
lışkan mesai arkadaşlarının hakikaten bir idealist an
layış içerisinde memlekete faydalı olmak üzere çır
pınmakta olduklarını görmekten müsterihim. 

Bu bütçenin, memleketimize ve Bakanlığımıza 
hayırlı, uğurlu, ve gençliğimize faydalı olmasını te
menni eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1975 Ma
lî Yılı Bütçe Kanunu tasarısını açık oyunu kullanma
yan sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Kişisel görüşlerini bildirmek üzere Sayın Feyyat, 

Buyurunuz. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 

sırayı okur musunuz? 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Kırlı, Sayın At

maca, Sayın Çelikbaş, Sayın Mehmetoğlu, Sayın Kut
luk. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Cumhuriyetin temelini gerçekten Osmanlı paşa
ları atmıştı; ama o Osmanlı paşaları Vahdeddin'in 
cübbesi altına bürünen diğer paşaların nazarında bi
rer anarşist olarak mütalaa edilmişlerdi. Bu paşalar, 
geleceğin düzen değişikliğinin bilincine varmış paşa
lardı. Bu itibarla sayıları devede kulaktı. Bunu belirt
mekte fayda umarım. 

Gençlere sor, onlar her şeyi bilir. Gençler ümitle, 
ihtiyarlar maziyle, mezar taşıyle yaşar. Atatürk, 
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«Gençler; bir gün bu memleketi, sizin gibi anlamış 
bir gençliğe tevdi edeceğimden dolayı çok memnun 
ve mesudum» derdi. Uygulamaya bakalım; Bugünkü 
şartlar bununla tamamıyle çelişkilidir. Ya Atatürk'ü 
önder kabul ederiz veya etmeyiz; bütün mesele bura
da. Bir kavramın diğer bir kavramın karşısında ka
mufle edilmemesi gerekir. Bu, politika haysiyetinin 
ve namusunun temel şartıdır. Toplum bünyesini sar
san, özellikle gençlik arasına nifak saçan ve düşünce 
özgürlüğü ile yakından uzaktan ilgisi olmayan, men
fur olayların doğmasına imkân sağlayan nedenleri iki 
açıdan izah etmekte yarar görmekteyim: 

Objektif ve geçmişteki ihmallere yönelik nedenler; 
birinci nedendir. Bunu paragraflara bölüyorum. 

A —• Kişilerin kusuru; 

Gençliğin yıllar boyu kendi haline terkedilerek, 
farklı inançların hoşgörüyle karşılanmaması (Anaya
samızın 12 nci maddesi açıkça ihlâl edilmek suretiyle) 
ve hor görülmesi, Atatürk'ün Türk gençliğine Hita
besinin aksine, hiçe sayılmalarıdır. Özellikle, sadece 
mazideki hatıralarının, kin ve adavetlerinin ihtirasla-
rıyle meşbu, istikbal hakkında kısır düşünceleriyle 
merhamet ve şefkatten yoksun bir kısım politikacı
ların sadist tutum ve beyanları bu nifak tohumları
nın özünü teşkil etmektedir. 

r — Ekonomik neden: 
Bunu 1963 yılında aynen dile getirmiştir, sene 1975 

aradan 12 sene geçtiği halde değişen bir şey yok. Asır
lar boyu, yabancı saldırılara karşı, birlik ve beraberlik 
ruhu içerisinde vatan ve Milletin bütünlüğü uğruna 
can veren şehit atalarımızın çocukları, can kardeşi, 
kan kardeşi çağdaş vatandaşlarımızın sakini bulun
dukları bölgeler arası iktisadî dengesizliğin doğurdu
ğu kıskançlığın vahametini unutmamak gerekir. Bu 
kıskançlığı kim gördü, bunları kim dipçikledi?. Tarih 
boyunca Anavatan dışına akıtılan millî servetlere kar
şılık, Anadolumuzun kendi haline terkedilmesi ile hu
sule gelen bölgeler arasındaki değişik hayat şartlan 
ve mahrumiyetler, ekonomik dengesizliğin en önemli 
nedenini teşkil etmiştir. Bu durum karşısında, İkinci 
Dünya Savaşı sonrası türeyen vurguncu iş sahipleri 
ile 1946 yılı sonrası çok particilik sebebiyle sahneye 
çıkan ve sömürücülerin ibresi durumundaki bazı gün
delikçi politikacıların, planlı ekonomiye karşı gel
mekle, bu dengesizliğin artmasını hızlandırdıkları 
hatırlarınızdadır. Çünkü, bugün hepimizin ittifak et
tiği plana, «Plav» diyen kim?.. Hâlâ bulgur pilavını 
yemesini bilmeyen zavallılar.. 
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J Kültürel neden: Yabancıların ve soydaşlarımızın 
göçlerinde eskiden beri geçit köprüsü durumunda 

j kalan Anadolu'da, değişik mezhep, tarikat ve gelenek -
lerin tesirleri altında kalan halkımızın, her bölgede 
taassuba varan değişik inanışları halen devam ede-
gelmektedir. Anadoludaki, dil, gelenek, şive ve inanç 
farklarının, millî birliğimizin bilincine varılmasını 
engelleyen en önemli kültürel nedenlerden sayılacağı 
izahtan varestedir. Arap kavimleri arasında zuhur 
eden bazı acıklı olayların etkileri, Müslümanlığı bile 
parçalayıcı nitelikte inanış aykırılıklarının doğmasına 
imkân verdiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu inanç uyuş
mazlıkları, politik gayelerle, Arap, Acem, Türk soy
ları arasında olmak şöyle dursun, sadece ve münha
sıran Türk halkı arasında dahi Alevî, Sünnî, nurcu 
çatışmalarının doğmasına, tarikatçılık yoluyle sebebi
yet vermiştir. 

Çeşitli gelenek, dil, şive ve hayat şartlarını teka
mül ettirecekleri ve düzeltecekleri yerde, bu nevi ma
hallî alışkanlıkları körüklemek suretiyle yaratılan su
nî hemşerilik duygusu ile millî menfaatlerin çeliştiği 
apaçıktır. Bu konuda gayretkeşlik yapan sahte eşraf 
ve bunların ibaresi durumundaki bazı politikacıların 
sebebiyet verdikleri millî çaptaki zararların doğurdu
ğu sorumluluğun bilincine varılmasını hatırlatmakta 
yarar vardır. 

Gençlik yönünden, yani bizatihi yaşayan gençlik 
yönünden: Taşra liselerinden mezun olan dar gelirli 
aile çocuklarının üniversite için geldikleri büyük şehir
lerde Devletin desteğini görmemeleri nedeniyle yal
nızlık içinde kalmakta, kuvvetlenen hemşerilik duy
gusu kendilerini, bir politikacı veya eşrafın himmeti
ne itmekte, dolayısıyle gençlik gururları zedelenmekte
dir. Mahallî talebe yurtları bunun tipik örnekleridir. 

Öğrenci temel sorunlarına millî seviyede çare bul
maya kafa gücü yetersiz bazı politikacıların, bu du-

j rurnu fırsat bilerek, gençliği basamak yapmak suretiy
le, bölgesel talebe dernekleriyle yurtlarını bazı teber-
rular vasıtasıyle şartlandırdıkları bir gerçektir: 

Örneğin, zengin eşraf ile dişli politikacıların ken
di himayelerine aldıkları bazı öğrenci dernek ve yurt
larına karşılık, bunların komşuları sair illerden gelen 
fakir gençlerin sahipsiz kalmaları sonucu, lüzumsuz 
rekabet ve kıskançlık duygusunun şuur altında ger
çekleştiği ve şehirler arasında da bunun meydana çık
tığı vakıadır. Bu tutum ve davranış, Atatürk gençliği
ni ileri atılımlara, birlik ve beraberliğe yönelteceği 

{ yerde, asgarî ortaklıktaki millî değerleri üzerinde çe-
] Üşmelere, dolayısıyle ilkel menfaat gruplaşmalarının 
S doğumuna imkân vermektedir. 
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Çare olarak, test ve kabiliyet esasından başka 
zayıf liselerden ve mahrumiyet bölgelerinden gelen 
gençlerimizi barındıracak kapasitede, millî hüviyeti-
taşıyan büyük talebe sitelerinin kurulması ve mahallî 
hemşeri yurtlarının bunun bünyesi içerisine alınması 
artık bir zaruret halini almıştır. Bugün dahi Anado-
lumuzun bünyesinde hortlayan bu nevi ayırıcı, za
rarlı düşüncelere politikacılarımızın dahi kapıldıkları; 
dolayısıyle bu fesatlığı hızlandırdıkları bilinen gerçek
lerdendir. Nurculuğun kapsamını genişletmek suretiy
le Sünnîliği soysuzlaştırmaya çalışan bir avuç art dü
şünceli bazı politikacıların bu davranışlarından kuvvet 
alan bir diğer kısım, Alevîliği kışkırtmak suretiyle, 
başka politikacıları da bu yönden gençlikle karşı kar
şıya bırakmaktadır. Bu nevi inanç ve taassup dışında, 
güzel Anadolumuzun sakinlerini birbirine düşüren 
ve kıskançlık yaratan başka kültürel nedenler sayıla
bilir. Ancak, millî kültürümüzün yükselmesini engel
leyen ve yabancıların özellikle barış gönüllüleri gibi, 
Devlet tarafından getirilip kürtçülüğü teşvik eden za
manın hükümetleri; 1950 - 1960 arası. Bu gün o yol
dan çok gençler kurşuna dizilmiş, asılmıştır, fakat bu
nun acı nedenleri gözönünde bulundurulmadan, sa
dece gençlerde komünistliği, bölgeciliği arayan zaval
lılara mezar nasip olacağı yerde, gençlere nasip kılın
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat iki dakikanız kaldı 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım. 

Politik neden: Ekonomik ve kültürel nedenlerin 
kökleri, çok eski devirlere yönelmiş olmasına rağmen, 
politik nedenlerin başlangıcı, yine pek yakın tarihe 
gider. Bölgesel ve nüfus yoğunluğu ilkelerine göre ka

bul edilmiş seçim sahalarıyle, il hudutları belirtilmiş, 
bu bölgeler veya ile mensup milletvekilleri, sadece 
hemşerilik duygusuyle, sınırlı dar görüş açısından ba
karak, sorumluluklarını unutmakla, Milletin temsil
cisi olduğunun şuuruna varamamaktadırlar. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Feyyat, lütfen 
bağlayınız efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Başka
nım, bir dakikanızı rica edeceğim. 

Türkiye'de kültürü, sadece millî kültür olarak değil, 
enternasyonal hümanist kültürünü Türkiye'ye sok
mayalım diyenlerin düşüncelerinin tabiî bir sonucu 
olduğunu, Atatürk gibi devrimcileri Avrupa kültürü
nün yetiştirdiğini de gözden uzak tutmamamız gere
kir. 

Babalar, dedeler, ihtiyarlar; gençlere sor, onlar her 
şeyi bilir, denmiştir. Siz ihtiyarlar, geçmişinizin ba
şarısızlığının hatırasıyle, gençler ise ümitle yaşar. Me
zar taşları sizi beklerken, kendi yerinize onları, suç
lu veya mağdur olarak mezar ile cezaevine gönder
meyiniz. Bizler de bu nevi sorumlu ihtiyarlar arasın
da olduğumuzu gözönünden uzak tutmamalıyız. Me
zar bizlerin olsun, 'Jsnatörlerin olsun; gençlerin ol
masın. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1975 Yılı 
Bütçe Kanun tasarısının açık oylamasına 93 sayın üye 
katılmış; 59 kabul, 34 ret oyu kullanılmıştır. Bu suret
le tasarı kabul edilmiştir. 

Saat 20,30'da toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 19,00 

» - < ı ••••• 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açshna Saati : 20,30 

BAŞKAN : Başkaavekili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastarao nu), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 31 nci Birleşimin Üçüncü Oturumu
nu açıyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1975 Mali Yılı Bütçe 
Kanun tasarısının müzakeresine devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Kırlı'da. Buyurun Sayın Kırlı. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, muh

terem senatör arkadaşlarım, hepinizi hürmetle se
lâmlıyorum. 

Sözlerime Sayın Beliğ Beier'in burada ifade et
tiği bir şikâyeti konu ederek başlamak istiyorum. Be
liğ Beler arkadaşım, burada senelerdir şikâyetlerde, 
isteklerde bulunduğunu; fakat şimdiye kadar hiç bi
risinin yerine getirilmediğini, kendisinin yorulduğunu, 
Sayın Bakanın lütfen bu şikâyetleri nazarı dikkate al
masını söyledi. 

Arkadaşlarım, yalnız. Beliğ Beler değil, arkadaş
larımız geldiğimiz senelerden bu yana bir çok şikâ
yetlerde, dileklerde bulunurlar. Bu dilekler her ne
dense, burada söylenir : Bakanlık yine kendi adım
ları içinde gitmek istediği istikamete doğru gider ve 
neticeye ne nispette varır, onu bizler burada tenkitle
rimizde belirtiriz. 

Burada daha ziyade yapılan, politikadır. Biz bu
rada memleketin kaderine tesir etmesi çok muhtemel 
birtakım politikaları oluşturmakla meşgulüz : Sağ ta
raf, sol taraf, yukarı taraf, birbirimize karşı birtakım 
politikaların sözcüsü mahiyetinde sözler söyler ve 
alacağımız neticeleri vatan sathından gelecek seslerden 
bekleriz. 

Şimdi karşımızda bulunan Hükümet, elbette ta
mamen politikanın dışında, ilim, irfan erbabı insan
lardan teşekkül etmiş bir Hükümettir. Bu Hükümete 
karşı, politika da yapsak neyi yapabiliriz, hangi ne
ticeyi elde edebiliriz?... Ama dikkat ediyorum, şu ana 
kadar konuşmalarımız hep «Siz iktidarda iken şunu 
yapmadınız, siz iktidarda iken bunu yapamadınız» şek
linde. Bu arada da bazı arkadaşlarımız sanki çok sı
kıntılı günler içinde olduğumuzu biliyorlarmış gibi, 
bizleri, hoş vakitler içinde bırakmak için birtakım 
(Affedersiniz komikçe diyeceğim) cümlelerle güldü
rürler. 

Arkadaşlarım, esasında politikacıların bu düşün
celeri, (Yani, birbirlerini itham eder mahiyetteki 
düşüncelerini, tamamen memleket gerçekleri dışında, 
sadece kendi düşünceleri istikametinde söyledikleri 
her taraf) politikacı açısından malumdur. Esas kötü
lük buradan gelmektedir. Biz, burada memleket ger
çeklerini değil, memleketin gerçekleri dışında, kendi 
görüşümüz istikametinde memleketin nasıl oluşturul
ması lâzım geldiğini söyler dururuz; ama m emle-

] ket bir yol tutmuş gidiyor. Hele böyle politika dı
şı hükümetlerin işbaşında bulunduğu zamanlarda, 
bu politika cambazlarımızın (Ben de dahil diyeyim) 
söyledikleri, memleketin kaderinde hiç de iyi neti
celere vardıracak gidiş göstermiyor diyebilirim. 

O bakımdan, Beliğ Beler arkadaşımız söylemeye 
devam etsin, hükümetlerimiz de kendi bildikleri is
tikamette yürümeye devam etsinler. 

Arkadaşlarım, 
Memleketimizde gençlik bakımından en mühim me

sele; gençlerin boş zamanlarını nasıl değerlendirebile
cekleri hususunu yola koymamızdadır. Gençlik bir 
potansiyeldir, hepimiz gençlik devresini geçirdik. He
pimiz gençliğimizde, efendim, ya şimdi komando de
nilen millyetçi yahut sağ tarafın tutanı şeklinde ya 
da sol tarafın sempatizanı halinde idik. Ama, mu
hakkak ki, hepimizin gönlünde kuvvetli Türkiye'yi 
görmek arzusu yatıyordu. Dünyamız bugün çok hız
lı bir gelişim içinde, çok hızlı bir oluşum içindedir. 
Eğer dikkatlerimizi bu gelişime, bu hızlı ilerlemeye 
çevirmez, oradan birtakım iyi değerlendirmelerle çı
kamazsak, muhakkak topluluğumuzda birtakım sosyal 
patlamalar olur. 

İşte onun için, bu sosyal patlamaları en iyi yapa-
| bilecek kuvvet gençlik olduğundan, bütün politikacı

lar; bütün kötü politikacılar diyeyim, gençliğe yöne
lirler ve gençliği bir organize kuvvet halinde kendi 
politikaları, kendi düşünceleri istikametinde bir yöne 
çevirmek isterler ve bu da maalesef gördüğümüz şe
kilde, memleketin birtakım gerçek dışı, olması lâzım 
gelenler dışı haller içine girmesine sebebiyet veriyor. 

Burada şunu da söyleyeyim; elini çabuk tutan, 
âdeta gençliğe sahip çıkıyor. Eğer Gençlik ve Spor 

84 



C. Senatosu B : 31 10 . 2 . 1975 O : 3 

Bakanlığımız elini çabuk tutabilirse; gençliğe sahip 
çıkacak olan, onun boş zamanlarını değerlendirmede 
bir yön alacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığımız eli
ni çabuk tutabilirse muhakkak ki gençliği o elde eder ve 
gençliği memleketin gerçekleri istikametinde, hakikî 
gerçekleri istikametinde sevk edebilir. Bu bakımdan, 
Gençlik ve Spor Bakanlığına; gençliğin, bilhassa o po
tansiyel dolu, içi enerji dolu bünyesini iyiye yönelt
mek ve onların boş zamanlarını iyi değerlendirebil
melerini temin etmek bakımından büyük görevler 
düşmektedir. Bunlar tabiatıyle, gençliği, memleketin 
gerçeklerine, memleketin kültür kaynaklarına, memle
ketin kültür kaynakları ile meşguliyete, yöneltmekle 
olur. Elbette bu arada memleketin gençliğini sporla 
meşgul etmek ve dolayısıyle onun kafasını başka de
jenere düşüncelerden beri tutmak suretiyle olur. O 
bakımdan, Gençlik ve Spor Bakanlığına düşen bü
yük görevlerin yanında, Hükümetimize de çok daha 
büyük görevler düşmektedir ki, gençliğimizin boş za
manlarını değerlendirebilmeleri bakımından iyi orga
nize edebilelim. 

Şimdiye kadarki bütçelerde, (Sayın Bakan belki 
biliyorlar, belki bilmiyorlar bilemem) Gençlik ve 
Spor Bakanlığına, «Top Bakanlığı» derlerdi ve bura
da âdeta, affedersiniz, alaycı bir tutum içerisinde ko
nuşmalar olurdu, birçok arkadaşlarımız tarafından : 
Sanki Gençlik ve Spor Bakanlığı top işlerinden başka 
bir şeyle uğraşmazmış, gibi. Uğraşıyordu esasında. 

BAŞKAN — iki dakikanız var efendim. 
MÜMİN KIRLI (Devamla) — Başüstüne Sayın 

Başkanım. 
Bu seneki bütçede görüyoruz ki, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı artık, yalnız top bakanlığı değilmiş, Gençlik 
ve Spoı Bakanlığı, gençliğin sorunlarını önde tutan 
bir bakanlıkmış. Buraya gelen hemen bütün konuş
macılar gençlik meselelerinin nasıl halledilmesi lâzım 
geldiğinden uzun uzadıya bahsettiler. O bakımdan 
bu seneki gelişmelerden ben şahsen memnunluk duy
duğumu Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım sizlere 
belirtmek isterim. 

Boş zamanları değerlendirmek için spora da yö
nelmek lâzım dedik. 

Arkadaşlarım, 
Ödemiş, Salihli arasında Bozdağ denilen bir yer 

vardır. Eskiden burada kayak sporu yapılıyor idi, çok 
organize olmayan bir şekilde. Zannediyorum hâlâ ora
da birtakım tesisler, ufak ufak barakalar durur O 
günlerin hatırası; sonradan bu kalktı. Bozdağ'da bü
yük bir turistik potansiyel de vardır. Bozdağ'da aynı 

zamanda çok mükemmel, oteller vardır. Oraya gidecek 
olan sporcu, tahmin ediyorum, yerleşim bakımından 
zorluk çekmeyecektir. Sayın Bakanlık eğer bu mev
zuda bir araştırma yapar, Ege Bölgesinin ihtiyacını, 
oradaki genç insanların boş zamanlarını kayak sporu 
ile değerlendirmelerini mümkün hale getirebilirse; bu 
halde Uludağ üzerine birikmiş olan potansiyelin bir 
kısmı Bozdağa kayacak ve böylece bu potansiyel Boz
dağ'da değerlendirilmek suretiyle Uludağ, yükünden 
hayli hafiflemiş olacaktır. 

Bu bakımdan, ben, bu rica ile araştırılması eğer 
mümkünse, yapılması mümkünse, olacaksa, olması 
mümkünse ricası ile sözlerimi bitiriyor, hepinizi saygı 
ile selâmlıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, buyurunuz. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
çok değerli temsilcileri; 

Gençlik ve Spor Bakanlığının iki anakolundan birisi 
olan gençlik sorunu, çağdaş önem taşımasına rağmen, 
ne yazık ki, spor işlerine çok daha ağırlık vermek su
retiyle gençlik sorunlarına gerekli ve yeterince önem 
verilmediğini görüyoruz. Bakanlığın spor işlerini 
yürütülen genel müdürlükte değerli elemanlar vardır. 
Buna rağmen, Türk sporunun yaygınlığının ve başa
rısının gönlümüzce olmamasının nedenlerini anlamak 
güçtür. Bu başarısızlığın nedenleri üzerinde durulma
lıdır. Uluslararası her yarışmada milletçe iç buruklu
ğundan artık kurtulmak istiyoruz. 

Türk sporunu, tarihimize yaraşır bir düzeye getir
mek için hamle yapmak ve öncelikle Gençlik ve 
Spor Bakanlığında, sporun her dalının gelişmesine 
önem vermek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gençlik sorunları konusunda da yeni atılımlar ya

pılmasında geç kalmamanın gereğine inanıyorum. 
Gençlik, ulusumuzun yarınlarının güvencesidir. Bu 
nedenle, Atatürk, Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiş
tir. Türk gençliğini, Atatürk Devrimlerinin bekçiliği
ne, Atatürk atamıştır. 1968 yılından bu yana dünya 
gençliği bunalım devresine girmiştir. Gençliğin, tarih 
içinde zaman zaman tepki ve taşkınlıklar yaptığı gö
rülmüştür, ama bu seferki gençlik patlamaları; süre, 
anlam, neden ve neticeleri yönünden üzerinde ciddi
yetle durulması gerekecek önem ve ağırlık taşımak
ladır. Uygar uluslar gençlik bunalımlarını bilimsel 
yöntemlerle tahribatsız, kan dökmeksizin atlatabilmiş
lerdir. Biz de ise alev bacayı sardığı halde çözüm ara-
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ma yerine birbirimizi suçlamaktan ileri gidemiyoruz. 
Gerçeklere ters düşerek çözüm aradığımız için olay
lar birbirini takip etmektedir. Gençlik olaylarının ne
deni ve bu nedenlere nasıl çare bulabiliriz?.. Esas 
araştırmak istenen konu budur. 

Gençlik sorunlarına maalesef teşhis koyamadık. 
Yanlış teşhis, şifa bulucu reçete yazılmasında güçlük 
çektirir. Bu gidişle ve bu kafa ile uzun süre sağlıklı 
bir reçete yazamayacağız da. Hele geçici hükümetlerle 
gençlik sorununu tedavi edecek ilâcı bulmak güçtür. 
İnancım odur ki, gençlik patlaması adi bir polisiye 
olayı değildir. 

Gençlik sorunları, baskı ve şiddet tedbirleriyle de
ğil, demokratik bir eğitim düzeniyle çözümlenebilir. 
Unutmamak gerekir ki, baskı, daima şiddeti davet et
miştir. Gençliğin tepkilerini değerlendirmeyenler, da
ima daha büyük tepkilerin geleceğine akıl erdireme
yenlerdir. Eylemle gençlik sorunlarını eş tutanlar, ya
sa dışı davranışları önleyemezler. 

Genç kuşakların; bilimsel, ruhsal ve fiziksel üs
tün güçleri, kaynayan kanları kanalize edilmedikçe, 
gençlik sorunları akılcı bir eğitim yoluyle çözümlen
medikçe, gençlerin sesine kulaklarımızı tıkadığımız sü
rece patlamalar daima devam edecektir. Gençlerin, 
büyüklerin fikirlerine yol göstermesine, bunlardan da
ha önemlisi; büyüklerin sevgisine ihtiyaçları vardır. 

Türk gençliği düşman kamplara ayrılmıştır. Bazı 
konularda görüş ve fikir ayrılıkları doğaldır; ama fi
kirleri bir başkasına zorla kabul ettirmek için kaba 
kuvvet kullanmak vatanseverlikle, uygarlıkla bağda
şamaz. Yasalara karşı gelmek, kaba kuvvet kullan
mak, hiçbir devirde ulusal sorunlara çözüm getirme
miş, aksine içinden çıkılmaz yeni sorunların doğma
sın? yol açmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Milliyetçiliği tekelinde zannedenler şunu iyi bil

melidirler; memleket gerçeklerinin üzerine şal örtüp 
iç ve dış çıkar çevreleriyle işbirliği yapanlar milliyet
çilikle çelişki içindedirler. Milliyetçilik, ulusça bağım
sızlık, özgürlükten yana olmak demektir, halkın iç ve 
dış sömürüden kurtarılmasıdır. Millî gelirin artırılma
sı ve o millî gelirin adaletle dağıtımından yana ol
maktır, milliyetçilik. Millî kültür ve çağdaş teknolo
ji ve bilimin ışığında yurt kalkınmasına katkıda bu
lunmaktır milliyetçilik. Ulus sevgisi, vatan aşkıdır 
milliyetçilik. 

Yurtlara, diğer kardeşlerini sokmamak, benim gi
bi düşünmeyen benden değildir inancında olmak, ban
ka soymak, kardeş kanı dökmek milliyetçilik değil, ha
inliktir... 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Banka soygununu yapanlar solculardır. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Kimin yaptı
ğı bellidir ve milliyetçilik ticaretini kimin yaptığını 
d?, tarih yazmaktadır. 

Bugün, her zamandan daha çok birliğe, beraberli
ğe muhtacız. Bunu, cepheler kurarak halletmek im
kânı yoktur. Gençlik sorunlarına çözüm bulmak, genç
lik barışını sağlamak için hepimize düşen tarihî gö
revler vardır. 

Bir kısım siyasî partiler evvelemirde gençlik kol
larını komando talimi yaptırmaktan vazgeçmelidirler. 
Güvenciniz olan o komando talimli anarşistleri davet 
ediyor sây-i devletleriniz. 

Güvenlik örgütümüz tarafsız olarak yasaları uygu
lamalıdır. Yüksekokul ve üniversitelerimizin değerli 
hocaları ve yöneticileri gençliğin sorunlarının çözü
mü için ciddî çalışmaya yönelmelidir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Hükümet, 

Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı; 
kredi, yurt ve gençlerin boş zamanlarını değerlendir
me sorunlarını acilen çözümlemelidir. 

Gençliği suçlama yerine kişiliklerine değer ver
mek zorundayız. Gençlerin ruhsal boşalmasını sağ
lamak için gençleri yalnız okutulan derslerinden so
rumlu tutmak yetmez. Onları, yönetime katılmak su
retiyle daha genç yaşlarında yurt sorunlarının çözü
münde sorumluluğa alıştırmak mecburiyetindeyiz. 
Gençlerden, toplumdan ve gençlik çağının doğal dav
ranışlarından soyutlayarak melek olmasını istemek, 
çağdaş bilimsel bir yanılgıdır. 

Yetişkinler olarak, sorumlular olarak görevimizi 
yapabilseydik gençlik patlaması bugün olmayacaktı. 
Geleceğimizin umudu olan Türk gençlerini yozlaştır
madan; onu suçlamadan gönüllerimizi açmak zorun
dayız. Gençlik, istesek de istemesek de vebaliyle, se-
vabiyle bizim evlatlarımızdır, bizim gençlerimizdir. 
İstesek de istemesek de Türk gençliği ulusumuzun ge
leceğidir, güvencesidir. Gençlerin yolunu ısıtacak ör
nek ne Güneyde, ne Kuzeyde, ne Doğuda, ne Batı
dadır; Anadolunun ortasında büyük Atatürk'ün, nut
kunun sayfalarının içindedir gençliği ısıtacak yol.. 

BAŞKAN — Zamanınız doldu Sayın Atmaca, lüt
fen bağlayınız. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gençlik konusunda birleşmek her Türk aydınının, 

her Türk vatanseverinin, her milliyetçiliğe gerçekten 
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gönül vermiş olanların kaçınılmaz görevi, sorumlulu
ğudur. Milliyetçiliği asfaltlarda, kaloriferli odalarda 
gardrop milliyetçiliği olarak edebiyatını yapmak, Ana
dolu gerçeklerinden kaçmak, Anadolu gerçeklerini 
gizlemek, halkın gözünden saklamak milliyetçilik ola
maz. İşte böyle bir milliyetçilik anlayışı, çıkar çevre
leriyle yapılan işbirliği... 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Hangi bütçeyi konu
şuyoruz?.. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Cesaretiniz 
varsa siz de gelir konuşursunuz. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Ben biraz evvel ko
nuştum, ama böyle konuşmadım. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Birtakım çı
kar çevrelerinin ortaklığını yaparak Türk ulusunun 
içte ve dışta sömürülmesini sağlamak milliyetçilik 
değil, hainliktir. İşte bu şekil milliyetçiliktir ki, Türk 
gençliğini daima isyan ettirir, isyan ettirecektir. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, müsamaha sınırını 
da aştınız, lütfen bağlayınız efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

i975 Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin... 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — «Politika camba

zı» dedim ya, işte siz o cambazlardansınız... 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Siz cambaz

lar hariç... 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — 1975 yılı 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin büyük Türk 
Milletine hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim. 
Sayın Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adın? ikinci kez, buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZTÜRK 

(Sivas) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Önemli bulduğum bir iki noktaya daha kısaca de
ğinmek istiyorum. Sayın Bakanla da konuştuktan son
ra bunu Genel Kurula açıklamakta fayda gördüm. 

Arkadaşlarımızla evvelki sene İsrail'e yaptığımız 
bir gezi sonunda İsrail'deki eğitim durumunu inceler
ken, gençliğin yetiştirilmesindeki tutulan yolu, siste
mi ve yöntemleri de incelemeye çalıştık. Hatta benim 
bir teklifim ile İsrail'de, çok yetkili iki eğitimciyi bi
ze göndererek, giden heyetimize bilgi verdiler. Bu 
arada ayrıca benim incelediğim bir gençlik spor ku
lüpleri vardı. Gençlik spor kulüplerinin çalışma şekli
ni şöyle gördüm; bunun Türkiye'de bu Bakanlık büt
çesiyle oluşacağına ve faydalı olacağına inanıyorum : 

— 87 
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Gençlik kulüpleri büyük şehirlerde kurulduğu gi
bi, köylerde de kurulmuş. Büyük şehirlerdeki çalışma 
şekli şöyle : 

Bir okul biçimi vermişler, yani bir okul düşünü
nüz, bu okulun içerisinde yahutta küçük çapta bir sa
nat okulu ve onun gene içinde bir spor dalının geliş
tirilmesinin her türlü olanakları olan bir kuruluş. Ya
ni, sanatından kültürüne kadar, eğitiminden beden 
eğitimine ve her türlü spor dallarına kadar ilgili her 
şeye bu gençlik kulübü içerisinde yer vermişler. Me
selâ, çocuklar daha ilkokuldan itibaren buraya gele
bildikleri gibi aileleri de geliyor. Meselâ kilosu fazla 
bayanlar ve erkekler geliyor, orada kilolarını azalt
mak için spor yapacağı yerler var, yüzme havuzlan 
var, küçük çocuklar ve gençlerin okudukları okula 
göre o gençlik kulübü içerisinde öğreneceği sanat da
lı var. Yani, bu kulüplerin içine demircilikten, tene
kecilikten, kaynakçılıktan, atomla çalışma sistemine 
kadar tüm gençlerle ilişkili sanatları ve aynı zamanda 
sporun da her dalını koymuşlar. Ayrıç orada bu işten 
iyi anlayan insanlar da var. 

Bu gençlik kulüpleri içerisinde çalışma sistemi bel
li saatlerle programlaştırılmıştır; kimlerin hangi saatte, 
nerede çalışacağı konmuş, hepsini denetleyen yetişmiş 
rehber kişiler var. Onların etkisiyle yaz aylarında, bil
hassa çocukların kendi branşıyle ilgili yerlerde, eğer 
stajları bitmişse stajının kalan kısmını kendi sanat ve
ya branşına, yeteneğine göre orada değerlendiriyor. 
Çocuk, hem spor bakımından gelişmesini, hem de ken
di mesleğinde daha çok olgunlaşmasını sağlıyor. Ya
ni, bir insanın yetişmesi için ne gerekiyorsa bunların 
içerisine koymuşlar. Bunu köylere kadar uzatmışlar, 
köylerde şubeleri var. Meselâ, akarsuları değerlen
dirmişler. yahut yeraltı sularını değerlendirmişler, ha
vuzlar yapmışlar, bu yüzme havuzlarının arkasından 
buralar turistik bir duruma sokulmuş. Meselâ, yüzme 
havuzu olan bir kibutz köyüne gidiyorsunuz, onun 
yanıbaşmda motelimsi küçük turistik oteller kurulmuş 
ve yer bulmak için de en az bir yıl önceden bu küçük 
yerler kapatılmaktadır. Yüzme havuzu var; eğlence 
yerini de kurmuşlar ve bu gençlik kulüpleri içerisi
ne, giden insanların katılacağı spor dalları da koy
muşlar. 

Oysa bizim yanıbaşımızda Kızılırmak ve başka ne
hirler boşa akıp gidiyor. Biz, «çocuklar hastalıktan 
ölür, şundan ölür» deriz; fakat yüzme bilmeyip te su
da boğulup ölenlerin sayısının da Türkiye'de epeyce 
kabarık olduğu kanısındayım. Hem spor bakımından, 
hem bir çok tehlikelere karşı korunması bakımından, 
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hem de bu suların değerlendirilmesi bakımından Genç
lik ve Spor Bakanlığı, programına yavaş yavaş bu tip 
çalışmaları almalıdır, diyoruz; bunların faydalı ola
cağına inanıyoruz. 

Bu arada kısaca Spor Toto'ya da dokunmak isti
yorum. Spor Toto'nun dünyadaki gelişimini inceledi
ğimiz zaman, ilk başladığı zamanki tereddütlü giden 
çalışmaların sonunda büyüyen imkânlar, zamanla Av
rupa ülkelerinde de düşüş kaydetmiştir. Bizde de ay
nısı oluyor, yani, bizdeki düşüş bir başarısızlığın so
nu değil. Bu bir oluşumun (dünyadaki oluşum da 
böyle) düşüşüdür. Bu düşüşü geliştirmek için Avru-
pada, arkadaşlarla da konuştuğumuz, öğrendiğimiz ka-
danyle, bizim de bildiğimiz gördüğümüz kadarıyle 
loto getirilmiş, buna bu loto sistemiyle bir çekicilik 
bağlanmıştır. Yani, loto kanunu bir an önce çıkarıl
malı, totonun bu şekildeki düşüşü önlenmelidir. 

Loto için de değişik sistemler getirmişler. Bakmış
lar ki, tutmuyor loto; ona kırk beşlik doksan beşlik, 
doksan altılık sayılar koyarak bazı uygulamalara git
mişler; bunlar da bir çekicilik meydana getirmiş. 

Yine, bu 7258 sayılı Kanunun mutlaka tadili ge
rekiyor. Bu tadil şunları getirecektir ileride : 

Bir kere Avrupadaki bu gelişme ve özelliklere gö
re intertoto'ya dahil memleketlerin maçları, Spor To-
to'daki konulan maçların zayıf olduğu zamanlarda, 
bilhassa birinci ligin gidip ikinci, üçüncü lige düştüğü 
zamanlar, böyle seçkin maçları koyabilme imkânını 
yaratırsak, o zaman iştirak çoğalır ve cazip hale ge
tirilir, böylece de Spor Toto'nun bu düşüşü önlenmiş 
olur. 

Ayrıca, 1970 yılında finansman kanunlarıyla geti
rilen Spor Toto Vergisi var. Bu vergi normal düşünü
lüyor, ama bu verginin kaldırılmasıyle bir psikolojik 
etki olacaktır. Psikolojik etkinin faydası da şu olacak
tır : Genel hâsılata tesir edecektir. Gerçi yüzde yir
milik bir şey çok gibi değil, ama onun ikramiyeye in
tikali iştirakçi üzerinde psikolojik olarak büyük tesir 
yapacağı için, daha çok iştirak etme imkânı doğacak ve 
cazip hale getirilmiş olacaktır. Dünyadaki örnekler 
de bu şekilde olmuş ve bu, bu şekliyle; yani yüzde yir
mi vergi kaldırmakla Hazine zarar etmeyecek, bilâkis 
daha çok iştirakle Hazine kâr edecektir. Çünkü, yatı
rımlar Hazinenin para vereceği yerlere veriliyor. Me
selâ Kredi ve Yurtlar Kurumu gibi, buna benzer ve çe
şitli sosyal teşekküllere veriliyor ki, Hazineden çıka
cak para; yani yüzde yirmi verginin çok daha üstün
de imkânlar sağlanmasında bu şekildeki bir gelişme 
etkili olacaktır. 
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Spor Toto tüzüğünde de değişiklik öngörülmeli
dir bizce; bir çok değişikliklere ihtiyaç vardır. Mese
lâ, onüç bulunmadığı zaman diğer kolon sahiplerine 
bunun bölünmesine gerek yok. Onüç bulunmadığı za
man bu para bloke edilip gelecek haftaya aktarılma
lı, bu aktarma gelecek haftaki toto oynamasında çok 
daha sayıda kimsenin katılmasını sağlayacak, böyle
ce Spor Totonun geliri derhal yükselmiş olacak dola-
yısıyle cazip hale getirilecektir. 

Ayrıca, şu 10 rakamı var. Şimdi, 10 rakamı o ka
dar çok bulunuyor ki, meselâ, iki - üç - beş lira gibi, 
bugün hiç değeri kalmamış bir para, (10'un 10 lirayı 
aştığı çok nadirdir.) böyle bir oylamadan ziyade 
İO'u kaldırarak, 11, 12 ve 13'e daha çok isabeti sağ
lamak; yani daha çok paranın verilmesi imkânını sağ
layarak böylece hem 10'la ilgili bir sürü uğraşının önü
ne geçilmiş olacak, hem de totoyu daha dikkatli oy
nama ve daha çok iştirakin imkânı sağlanacak, bu 
da Spor Totonun imkânlarını yükseltecektir. 

Ayrıca teknik imkânların çoğaltılması, mekanizas-
yona gidilmesi, böylece de hem personelden daha çok 
faydalanmak; yani az personelle, az cari harcamayla, 
gelen parayı daha çok yatırımlara ve çeşitli imkânlara 
kullanma sağlanmış olacak, hem de bu değişiklikle; 
gerçi bizde hakikaten bazı mikro - filimlerin, bilmem 
mahkemenin, şunun bunun şeylerinde değişiklik ola
cak, biraz uzunca bir iş, ama getirilmesinin, getirilme
sine çalışılmasının bir hazırlık olarak ele alınmasında 
fayda görüyoruz; yani teknik bakımdan bu da ele alı
nırsa faydalı olacağı kanatindeyim. 

Son olarak arkadaşlarımın konuşmalarına temas 
| edeceğim. Ben Grupum adına yaptığım konuşmam-
J da, eğitim konusuna dokunmadan, daha çok bu Ba

kanlığın teknik bakımdan yapacağı işleri ortaya koy
maya çalıştım; fakat bazı arkadaşlarım işi, gençlik 
olaylrma, biraz daha bazı şeylere doğru kaydırdılar. 
Ben konuşmamda buna çok yer vermedim. Çünkü, bu 
bir Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi değildi. Ben şu 
kanıdayım ki; gençlik olaylarının sahibi yalnız Genç
lik ve Spor Bakanlığı olmamalı, tüm bakanlıklar ol
malı. Gençlik olaylarının sahibi tüm Devlet olmalı. 
Bu bakımdan, gençlik olaylarının sahibi tüm Devlet 
olduğuna göre, Devletin, gençlik olaylarını hem ma
nevî yönden, hem maddî yönden, hem psikolojik yön
den, hem de eğitim olanaklarına kavuşturacağı, çe
şitli imkânlarını ortaya koyma gücünü bugüne kadar 
sistemli olarak kullanamadığının nedenlerine inerek, 
bu nedenleri ortaya koyarak, gençliği Türkiye'nin bir 
numaralı meselesi haline, bir numaralı sorunu haline 
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getirmekle meselenin çözümü mümkün olacaktır. Biz 
maalesef gençliği, bir numaralı sorun haline koymak 
değil, gençliği kenara itmenin, hasta bir politikanın 
yıllarca gençliği kenara itmekle birçok şeyler yapa
cağını, birçok şeyler kazanacağını sananların düştü
ğü hatanın bugün de devam etmesinden üzülüyoruz. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZTÜRK 

(Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Gençlik her zaman olayların da içindedir, politi

kanın da içindedir. Gençlik, bir madde değildir, bir 
eşya değildir. Gençlik bir insandır, yarını teslim ala
cak güçtür, kuvvettir. Öyle ise gençlik, bugünden iti
baren olayların da içindedir, politikanın da içinde
dir, her türlü memleket sorunlarının da içindedir. O 
politikada ve sorunlarda gençliği bilinçlendirerek, 
Atatürkçü ve milliyetçi yolda neler yapabileceğini iyi 
çizmek lâzımdır. Yoksa, belli imgeci ve hayalci yollar
la, hatta Atatürk'ün hiç hoşlanmadığı, komünizm ka
dar tehlikeli bulduğu, dünyadaki Türkleri bir bayrak 
altına toplamak gibi (Turancılık), öbür tarafta da 
onunla turancılığı birleştiren kafatasçılığı, hatta onun
la şeriatçılığı birleştiren, onunla maddeciliği birleşti
ren bir milliyetçiliği birlikte düşünen kafayla değil. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Yok. 
Sayın Mehmetoğlu, buyurunuz. 
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş

kan, Senatonun saygıdeğer üyeleri; 
Önce kişisel görüşümü yansıtmaya çalışacağım. 
Bu mukaddes kürsü fuzulî işgallere uğruyor. Eği

timin kenarından geçecek durumda olmayanlar, keli
me salatası yaparak silâhşorluk yapmaktadırlar. Dün 
bile bu. kürsüden «kıyım» gibi edebiyat tekrarlandı. 
Halbuki; Koalisyon Hükümetinin Millî Eğitim Ba
kanı, kendilerinden önce yapılan tasarrufun yerinde 
olduğunu beyan etmişlerdi. Buna rağmen «çağın ko
şulları» ve «ilericilik» gibi kelimeler sıralandığını 
müşahade ediyoruz. Bu garip tezatlar, şimdi de mil
liyetçiliğe sahip çıkarak inhisarcılığa koyuluyorlar. 
Bu hiç kimsenin imtiyazında değildir. Lâfla değil, 
ağızdan çıkanla yapılanları koordine ve mukayese et
melidirler. Bu değerlendirmenin vicdanlardaki aksi de 
hesaba katılmalıdır. 

Müsaadenizle bundan sonra konuya geçmek iste
rim : 

Gençlik ve Spor Bakanlığının, Türk gençliğine, 
bilhassa okullarda yaptığı çalışmalarından dolayı, sırf 
şükranlarımı sunmak için huzurlarınıza çıkmış bulu
nuyorum. 

Boş zamanın değerlendirilmesinde, öğretmen ve 
öğrencilerin yaz aylarındaki faaliyetleri kayda değer. 
Hiçbir karşılık beklemeden yapılan ciddî faaliyetler 
göz yaşartıcıdır. Kuruluşundan itibaren, Millî Eğitim 
Bakanlığı ile ilişki kurarak, ilkokullarda spora ciddî 
bir şekilde yer verilmesine öncülük etmişlerdir. Bu
gün ilkokullarda spor faaliyetleri varsa ve bu yaşın 
gereği ile ilgili çalışmalar yapılıyorsa bu, Spor Ba
kanlığının bir eseridir. Ne kadar övünseler yeridir. 

Millî Eğitim Bakanlığının bu hizmete dirsek çe
virmek istediğini öğrenmiş bulunuyoruz; yetişmekte 
olan çocuklarımıza cidden bundan büyük fenalık ya
pılamaz. Bunu bir memleket meselesi yapmalıyız. 

Vatan sathına serpilen yurtlara da değinmeden ge
çemeyeceğim. Bu sevindirici hizmetin ihtiyacı sağla
madığı gibi, işletmecilikte de noksanlıkları göze bat
maktadır. İlmî bir araştırma yapmalı, Batı ülkelerinin 
bu alandaki faaliyetleri gözönünde tutulmalıdır. Öğ
renci bursları ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Mutlu 
insanları yetiştirmemiz gerekiyor. Fırsat eşitliğinin ye
gâne yolunun, bu alanın iyi çalışması ile mümkün ola
cağını görmekteyiz. Onun için çok değer verilmesi 
inancındayız. 

Cemiyetler Kanununun 50 nci maddesi kulüplere 
yardım yapmayı yasaklamıştır. Böylece, amatör kulüp
lere en ufak yardımı yapamıyor. Bu Yasanın adı ge
çen maddesi, kaldırılmalıdır. Bu konuda çalışma 
var mıdır? Bu madde kaldırılırsa Bakanlık kanımca 
en büyük hizmeti gerçekleştirmiş olacaktır. 

Sayın Bakan, beni mazur görün, bir önerimi su
nacağım; o da, spor akademisi ile ilgilidir. 1739 sa
yılı Millî Eğitim Temel Yasasının 57 nci maddesi ve 
bunu takip eden maddelere göre, okul açma yetkisi 
Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Tabiî askerî okullar 
bundan hariçtir. Dün Talim Terbiye Kurulu Başka
nı olduğunuz bir sırada buna cevaz vermemiştiniz. 
Bu acelecilik bizi üzmüştür. Dış ülkelerde bu amaçla 
çalışan kurumlan incelemek yerinde olurdu. 

Şimdi, spor hizmetini görecek iki kaynak oluyor : 
İhtiyaçlarını hemen sağlamak amacını gütmüşlerse; 
bunu yıllardan beri, vatan sathında sporu yayan ve 
bilhassa folklorumuzu araştırarak çocuklarımıza öğ
reten fedakâr bir zümreyi de gözönünde tutmalıydı
nız. Şimdi, iki kaynaktan çıkışlar olacaktır. Tatbikat
ta büyük çelişkiler de olacak. Tek çıkar yol, orta de
receli okullarımıza spor öğretmeni yetiştiren müesse
seyi akademi yapmaktı. Bu yolda faaliyet olsaydı da
ha olumlu bir hizmet yapmış olacaktınız. 
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1975 yılı bütçesinin, Ulusumuza ve mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, buyurunuz. 
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Başka

nım, değerli senatörler, kendileriyle çok yakın hizmet 
verdiğim, son derece saygı duyduğum değerli mes
lektaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlığının mümtaz yö
neticileri; 

25 yılını millî eğitim idareciliklerinin hemen he
men her kademesinde geçiren, gençlik ve spor faali
yetlerine bir nebzecik olsun alınteri döken arkadaşı
nız olarak, bu Bakanlığın her alandaki faaliyetlerini 
memleketimiz gençliği için son derece faydalı buldu
ğumu bu kürsüden ifade etmeyi bir vazife sayıyo
rum. 

Okullarımızda görevli bütün beden eğitimi öğret
menlerini, idareciliğim süresi içerisinde, görevlerini en 
halisane duygularla vermiş olmalarının tatlı, canlı, 
değerli hatıralarını taşıyorum. Okulda, dağda, deniz
de, ovada, sahalarda tabiatın bütün şartlarına göğüs 
gererek görevlerini yapan değerli beden eğitimi öğret
menlerini, birlikte kamp ateşinin etrafında mini mini 
yavrularla sarılarak kardeşliğe, iyiliğe, güzele, mükem
mele dua ettiğimiz değerli Avni beyler, Orhan beyler, 
Talât beyler, İbrahim beyler, Behçet beyler, aziz kar
deşlerim, derin sevgi duyduğum Sayın Bakanım, si
zin şahsınızda kendilerine içten hürmetlerimi arz edi
yorum. 

Biliyorsunuz, Çanakkale Gençlik merkezinin her 
yıl, bir evvelki yıla nazaran daha büyük önem kazan
dığı hakikati ortadadır. Burayı bir ayrı müdürlük ve 
teşkilâtla idare edilir hale getirilmesinin büyük fay
dalarına inanıyorum. Bu güzel müesseseye nedense 
bir evlât sevgim vardır. En iyi, en mükemmel ve en 
müspet veriler içerisinde çalışmasını görmekten büyük 
zevk duyduğumu ifade etmeyi kalbimin derinliklerin
den gelen bir sesleniş olarak kabul etmenizi istirham 
ediyorum. 

Sayın senatörler; 
İlkokullarımızda beden eğitimi derslerinin ehil 

ellere; yani beden eğitimi öğretmenlerine verilmiş 
olması, millî eğitimimizde ileri, ama son derece fay
dalı bir hamle olarak kabul edilmesi gerekir. Zira, ilk
okullarda okutulan beden eğitimi derslerinin daha 
ilkokullar sırasından itibaren «Sağlam vücatta sağlam 
kata bulunur» atasözümüze, geç de olsa verilen bü
yük bir önemin en değerli örneğidir. Gençlik ve Spor 
Bakanlığımıza bu. çok yerinde ve azimli çalışmaların
dan dolayı tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. 
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İlkokullarda okutulan beden eğitimi derslerini oku
tacak kabiliyetli ilkokul öğretmenlerinden daha fazla 
öğretmenin kurslara çağrılarak, bu faaliyetlere de
vam edileceğini ve yaygınlaştırılmasına önem verilece
ğini öğrendikçe, yeni yetişmekte olan yavrularımızın 
adına kıvanç duyduğumu ifade etmeyi bir borç bili
yorum. 

İnsanoğlu her gün yenileşmedikçe çağın gerisinde 
kaldığı malumunuzdur. Öğretmenlerimize açtığınız te
kâmül kurslarınızı, seminerlerinizi, kamplarınızı gele
ceğimiz için çok değerli hizmet anlayışı olarak kabul 
ediyorum. Bu fasıla koymuş olduğunuz 1 959 237 
lirayı bu nedenle az görüyorum. Gönül isterdi ki, bu
raya daha büyük bir para konmak suretiyle yurdu
muzun birçok köylerindeki, kasabalarındaki öğret
menlerimizin kurslara, seminerlere çağrılmak suretiy
le bu çok önemli vatan vazifesini gönül huzuru; ama 
bilgili bir kafa ile, oluşan bir vücut ile yapmış olsun-
lardı. İmkânımız bu kadardı Sayın Bakanım, kusuru
muzu bağışlamanızı istirham ederim. İnşallah gelecek 
yıllarda burada daha büyük paraların konulmasından 
sizler kadar, biz de mutluluk duyacağız. 

Yurtlar ve Krediler Kurumu Müdürlüğümüzün ça
lışmalarını saygı ile ifade etmeyi bu kürsüden görev-
sayıyorum. Bilhassa, Bahçelievler semtinde bin öğren
ciyi barındıran yurdu gittim gördüm, gurur duydum, 
sevinç duydum, milletimin geleceği için haz duydum, 
teşekkür ediyorum. Ancak, belki de yapılan yerin dar
lığı dolayısıyle orada Gençlik ve Spor Bakanlığının 
hizmet anlayışına, bazı eksiklerin olduğunu gördü
ğümü de ifade etmek istiyorum; ama bunda, hiçbir 
surette Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Krediler 
Kurumumuzun, kabahatinin olmadığına inanıyorum. 
Çünkü, yeri dar. Burada kız öğrencilerimizin yatma
sı, kalkması, yemesi, içmesi ne güzel şeydir; ama bir de 
boş zamanlarını değerlendirebilecek, onlara daha iyi, 
daha güzel, boş zamanlarını hoşça geçirecek beden 
eğitimi faaliyetlerini kapsayacak yerlerin de yapılmış 
olmasını gönlüm çok arzu ederdi; ama inşallah bun
dan sonraki yapılacak olan kurumlarda bu hususları 
da dikkate alacağınızı ümit ediyorum. 

Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimizin elbet
te sorunları, sıkıntıları ve birtakım meselelerinin oldu
ğunu biliyoruz. Bunu hiçbir kimse inkâr etmiyor. 
Ancak, üniversitelerimize düşen bazı görevler var
dır. Üniversitelerimizin bu alanda yapması lâzım ge
len faaliyetleri vardır. Meselâ, mediko - sosyal mer
kezlerinin üniversitelerimizde kurulmasını gönül öyle
sine arzu ederdi ki, bu merkez eğer kurulmuş olsay-
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di, üniversitelerimizin gençlik sorunlarının büyük bir 
kısmı, ümit ediyorum ki, çözülmüş olacaktı, inşallah, 
önümüzdeki senelerde bu merkezler kurularak yurdu
muzun gençlere olan ihtiyacının giderilmesine çalışıl
mış olur. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
ÎSMAÎL KUTLUK (Devamla) — Bir dakikanızı 

istirham ediyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Sayın Başka

nım, sayın senatörler; 

Şimdi, bütün Türk Milletine, partililere, kurum
lara, kendilerinde bir kuvvet gören bütün kişilere ses
leniyorum : Türk gençliğinin meselelerine, Türk genç
liğinin sıkıntılarına, Türk gençliğinin dertlerine çare 
aramak, bulmak ve gençliği Atatürk gençliği anlayışın
da, Anayasamızda ifadesini bulan Türk milliyetçiliği 
çizgisinde birleştirebilmek için bir araya gelelim; el 
ele, gönül gönüle, kafa kafaya verelm ve müspet ne
ticeyi alalım; bunu teklif ediyorum. Her kurum, her 
siyasî kuruluş ve kendisinde kuvvet gören bütün ki
şiler, bu birlik andında birleşerek yurt çıkarlarına uy
gun, Atatürk'çü, milliyetçi gençlerin birleştirilmesinde 
aynı sesi çıkarırlarsa, Türkiye'miz için büyük bir ham
le olmuş olacaktır. Gençlik sorunlarının çözülmesin
den ve halledilmesinden, onları hizmet için bekle
yen Anadolu da bahtiyarlık duyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, müsamaha hakkınızı 
da kullandınız, istirham ediyorum, derhal bitirin efen
dim. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Bir cümleyle 
bitiriyorum efendim. 

Bütçemizin, çok sevdiğim, saydığım, birlikte görev 
verdiğimiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığına hizmet 
kazandırdığımız değerli arkadaşlarımızın bulunduğu 
Gençlik ve Spor Bakanlığına uğur getirmesini, hayır 
getirmesini, mutluluklar getirmesini Cenabı Allah'tan 
niyaz ediyor, cümlenizi saygıyle selâmlıyorum aziz 
senatörler, aziz Başkanım, aziz Bakanlığımın değerli 
mensupları. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yapılmış olan tenkit ve temennile
re cevap vermek üzere Gençlik ve Spor Bakanı Sa
yın Zekâi Baloğlu, buyurunuz efendim. 

Sorulara ayrılacak müddet de dahil olmak üze
re hakkinizin bir saati geçmeyeceğini hatırlatıyorum 
Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL
OĞLU — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1975 bütçesi üzerinde, 

Cumhuriyet Senatomuzun hem yaklaşım hem de muh
teva olarak üstün seviyeli görüşmeleriyle gurur duy
duğumuzu müsaadenizle ifade etmek istiyorum. İleri 
sürülen görüşleri olduğu kadar, bize yol gösteren 
eleştirileri de dikkatle not ettik ve bunları titizlikle 
değerlendireceğimize şüphe yoktur. 

Görüşmeler sırasında şahsıma ve Bakanlığımıza 
karşı ifade buyurulan nazik sözlerden dolayı teşekkür
lerimi sunarım. 

Bir Devlet memuru olarak, 1955 yılından beri ara
lıksız bütçe görüşmelerinde bulunduğum Yüce Mec
lisimizde, bu defa Gençlik ve Spor Bakanı olarak 
Bakanlığımız bütçesini sunmaktan mutluluk duyuyo
rum. 

Bütçemiz, Bütçe Karma Komisyonunda yapılan 
200 milyona yakın bir eklemeyle 1 133 169 416 lira 
olarak huzurunuza sunulmuş bulunuyor. 

Sayın Başkan; 
Bütçe Karma Komisyonumuzun, gençlik ve spor 

sorunlarına karşı olan ilgisinin, malî kaynaklar temi
ni suretiyle bu seviyeye yükseltilmesi karşısında Hü
kümet olarak, yanımızda oturan Bütçe Karma Komis
yonu üyesi aracılığıyla Yüce Komisyona teşekkürleri
mizi sunmayı görev sayarım. 

Bu defa Yüce Senatoda devam eden görüşmelerle 
daha da hız kazandık, daha de enerji kazandık, daha 
da dinamizm kazandık. 

Yüce Sentomuzda cereyan eden görüşmelerle, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşülürken, genç
lik sorunları açısından geniş olarak meseleye girilmiş 
olmasından memnun olduk. Filhakika, gençlik olayla
rı son 15 yıla, ileride damgasını vuran olaylar olarak 
önem kazanmıştır. Gençlik olaylarında aydınların ba
kış açısı bir noktada birleşmedikçe huzursuzluk de
vam. eder. 

Yüce Senatoda yapılan görüşmelerde, Senatomuz 
düzeyinde, gençlik sorunları karşısında ortak görüş
leri tespit etmiş olmaktan büyük bir memnunluk duy
duk. Ortak görüş olarak, parti grupları adına yapı
lan görüşmelerde olsun, kişisel görüşmelerde olsun, 
yasa dışı eylemlerle gençlik sorunlarını ayırmaya özel 
bir itina gösterildiğini dikkatle tespit ettik. Bu, genç
lik sorunlarına yaklaşım açısından çok önemli bir hu
sustur. Böylece, gençliği karşıya alma hatasının Yüce 
Senato çerçevesinde asla bahis konusu olmadığı ke
sinlikle tespit edilmiş bulunuyor. 

— 91 — 



C. Senatosu B : 31 10 . 2 . 1975 O : 3 

Sayın Başkan; 
îzin verirseniz, gençlik sorunlarına gösterilen önem 

karşısında Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, gençlik 
sorunlarının genel çerçevesi hakkında görüşlerimizi kı
saç?. arz etmek isterim : 

Gençlik sorunları, 1960 yılından bu yana, bütün 
dünyada olduğu gibi yurdumuzda da cereyan etmek
tedir. Bu konuda milletlerarası ve millî planda pek 
çok çalışmalar, incelemeler, araştırmalar yapılmıştır. 
En son görüşme, bundan üç ay önce Paris'te, benim 
de Türk Delegasyonu olarak katıldığım UNESCO 
Genel Konferansı Gençlik Komisyonunda olmuştur. 
Burada, şimdiye kadar milletlerarası planda yapılmış 
çalışmaların tümü değerlendirilmekte ve gençlik so
runlarına evrensel bakışın tespiti yapılmak istenmek
teydi. Bu tespitte önemli gördüğüm bir hususa işaret 
etmek istiyorum. 

Gençlik olaylarında, 1970 yılından bu yana, dünya 
çapında bir uslanış teşhis edilmiştir. Bu uslanma, olay
ların azaldığı anlamına değil; geniş gençlik kitlele
rinin olaylar karşısında daha bilinçlendiği anlamına-
dn. Gelişme iki yönlü olmaktadır : 

Birincisi; olayların gerçek öznesinin yalnızca yük
seköğrenim gençliği olmadığı anlaşılmıştır. 

ikincisi; gençlik, daha olgun bir siyasî bilinç ve 
tecrübe kazanmıştır. Şu halde, gençliğin bilinçlenme
sine yardımcı olmak önemli bir görev olmaktadır. 

Bu bilinçlenmeye nasıl yardımcı olunur? Hiç şüp
hesiz, gençlik olaylarını oluşturan sorunların bilimsel 
ve gerçekçi bir yöntemle önce iyi teşhis edilmesi ve 
çözüm yollarının buna göre iyi tespit edilmesiyle 
mümkündür. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yine evrensel düzeyde, her ülkede gençliği tahrik 

eden nedenlerin evrensel ortakkatını yine UNESCO 
araştırmasına referans vererek arz etmek istiyorum. 

Her ülkede gençliği tahrik eden nedenlerin ev
rensel ortakkatı; temel hak ve hürriyetler karşısın
da, eşitsizliklerden doğan, ekonomik, sosyal ve kültü
rel farklılıkların büyük olmasıdır. Bu nokta her ülke
de, toplumun temel sosyal ve politik sorunlarının ki
lit taşını teşkil etmektedir. Bu objektifle gençlik olay
larına bakılması zorunludur. Vaktimizin dar olması 
nedeniyle bu objektifle ben sadece milletçe benim
semek zorunda olduğumuz gençlik sorunlarının bir lis
tesini takdim etmek istiyorum. Bu listede yer alan 
sorunların münakaşasından, hangi düzeyde olursa ol
sun rahatsızlık duymaya mezun değiliz. 

Bunlardan birincisi; eğitimden yararlanma hakkı. 
Bilindiği gibi, okullaşma yüzdesi ülkemizde düşüktür. 
12-24 yaş grupunda Türkiye'de 10 milyon yakın nü
fus var, bunun yüzde 75'i okul dışındadır Okul dışı 
gençliğin, iş ve işsizlik durumu gibi temel bir soru
nu vardır. Eğitimden yararlanmak hakkı, bu durum
da gençlik sorunlarının başında gelmektedir. 

Öğrenim gençliğinin özel sorunları ikinci sırayı al
maktadır. Bu sorunlar; öğrenci sayısının hızla art
ması, gençliğin gelecek endişesi, öğrencilerin büyük ya
şam farkları, özellikle yatay ve dikey sosyal mobilite-
yi güçleştiren engeller gençlik sorunlarının temel ne
denleri arasında yer almaktadır. 

Üçüncü bir sorun; eğitim krizidir. Türk eğitim 
sistemini ferdin ve toplumun ihtiyaçlarına dengeli ola
rak cevap veren bir düzeye, bir düzene kavuşturmak 
için, Millî Eğitim Temel Kanununun Yüce Meclisler
de kabul edildiği malumdur. Yüksek öğretim önüne 
öğrenci yığan merdiven düzeni yerine; her kademede 
hayata ve iş alanlarına hazırlayan bir eğitim düzeni
nin gerçekleşmesi, Millî Eğitim Temel Kanununun ru
hudur. Eleyici sistem yerine, kabiliyetine göre yönel-
tici sistem, programlarda demokrasi bilincinin kazan
dırılması, millî kültürü koruma ve zenginleştirme, eği
tim metotlarında ezbercilik yerine düşünme yeteneği 
kazandırma; gerek Millî Eğitim Temel Kanununun, 
gerekse buna dayalı Dokuzuncu Millî Eğitim Şûra 
kararlarının muhtevasını teşkil etmektedir. Uzun dö
nemde yerine getirilebilecek bu temel sorunların her
hangi birini gençlik sorunlarının dışında mütalaa et
mek mümkün olmadığı gibi, gençlik olaylarına sebep 
olan unsurlar arasında bunları değerlendirme zorun
luluğu vardır. 

Gençlik sorunları arasında önemli bir sorun da; 
bilhassa yurdumuz için önem arz eden, büyük kültür 
değişmesidir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, ülkemizde ol
duğu kadar kısa zamanda büyük kültür değişmesi say
mak mümkün değil. 

Başka bir unsur; haberleşme ve ulaşım araçlarının 
hızla gelişmesi ve bu konuda basın ve TRT'nin rolü. 

Diğer bir unsur; gençlerin, çalışanların haklarından 
yana olması. 

Başka bir nokta; taşra ile büyük merkezler arasın
daki gittikçe gelişen yeni ilişkiler. 

Bir başka nokta; yabancı işçiler ve beyin gücü 
sorunu. 

Bir başka nokta; gençlerin gelişmede daha aktif 
bir rol alma istemeleri. Gençler mevcutla yetinme
mektedir, «Bir hırka, bir lokma» geçersiz bir felsefe-
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dir. Gençlerle yetişkinlerin arasının açılmasında ve 
gençlerin düzen değiştirme arzusunda bu nokta, üze
rinde önemle durulması gereken bir sebeptir. 
• Başka bir nokta; kadının özgürlüğe kavuşması ve 

cinsî özgürlük konusu. 
Nihayet; memleketimizde büyük rolü olmasa da, 

uyuşturucu ilâçlar sorunu. 
Listeye son olarak, dış tahrikleri eklemekte yarar 

var. Bunlar; yurt içi kaynaklar olarak şiddet ve ka
ba kuvvet mihrakları, yurt dışı tahrikler ve dünya 
gençliği arasındaki dayanışma sayılabilir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Zaman darlığı dolayısıyle sadece başlıklarını ver

mekle yetindiğim bu sorunlar listesi gözden geçirilir
se görülür ki, gençlik sorunlarını toplumumuzun po
litik ve sosyal bütünlüğünden ayırmak mümkün de
ğildir. Bu sorunları da, toplumun temel sorunlanyle 
birlikte incelemek ve bütünlük içinde çözüm yolları 
aramak zorundayız. Gençlik olayları, hür ve demok
ratik toplumun kendi içinde gelişmesidir. Bu gelişme 
süreci içinde, gençlik olaylarının birden bire politik 
düzeye çıkıverdiğini görüyoruz. Hür ve demokratik 
bir rejimde, bu sorunların politik düzeyde ele alın
ması en tabiî yoldur. Siyasî partiler bu nedenle de
mokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Şu halde, «Si
yasî partiler gençlikten elini çeksin» temennisi geçer
li değildir. Böyle bir görüş; hür ve demokratik bir 
rejimde partilerle ilişki kuran gençliği karşıya almak 
olur. Siyasî partilerin gençlikle ilişki kurması yasa 
dışı değildir; aksine gençliği, kanun ve nizamlara uy
gun yollarla içlerine çekmeleri ve gençlerle parti il
keleri içinde diyalog kurmaları tabiîdir. Millî irade
nin sorumlularından biri de, gençliktir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu noktada kanaatimce ik; husus önem arz et

mektedir : 
Birincisi, siyasî eğitim ve tolerans. Politikada to

lerans, siyasî eğitim ile kazanılır. Siyasî eğitim ise, 
her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurum
larında demokratik yelpazenin öğretilmesi, başka bir 
deyişle, demokrasinin bilinçlendirilmesi ile mümkün
dür. Millî Eğitim Temel Kanunu, demokrasinin bi
linçlendirilmesi için öğretimin düzenlenmesini temel 
bir ilke olarak vazetmiştir. 

Bununla beraber, siyasî eğitimin yetersizliği ko
nusundaki eleştirilere katılmamak mümkün değildir. 
Henüz Doğu ve Batı Avrupa'yı tam olarak öğretme 
olgunluğuna ulaşmış değiliz. Bu da bir gelişme ister. 
Siyasî eğitim, gençlerin politika ile ilişki kurmaları-

I m yasaklamaz. Aksine, siyasî partilerle ilişki, bir an
lamda siyasî eğitimin uygulama alanıdır. Gençlik olay
ları kaba kuvvete dönüşmekteyse, bunun asıl sebe
bini iyi ilişkiler kurulmadığında aramak doğru olur. 

Burada hemen ikinci hususa geçmek istiyorum; 
hukukun üstünlüğünü sağlamak. Kanunlara ve nizam
lara saygı, öğütle sağlanmaz. Nizamlar dikkatoryası-
nı kurmak gerekir. Nizamlar diktatoryası deyince, 
tek el ile kurulan diktatoryalara karşı, hür ve de
mokratik düzende yetkili bütün organlarca kurulan 
düzeni kastediyorum. Bu da sorunların bilimsel ve 
gerçekçi bir yaklaşımla ele alınması ile mümkün
dür. 

I İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluşunu 
I bu temel felsefî çerçeve içerisinde bakmak suretiyle 

değerlendirmek istiyoruz. Bu bütünlük içinde Genç
lik ve Spor Bakanlığı olarak çalışmalarımızı yoğun-

I laştırdığımız konulara kısaca işaret etmek istiyorum. 
I Yüce Meclislere sunulmuş olan Hükümet Prog-
I ramından aynen aldığım bir kısmı okumak istiyo-
I rum; 
I «... Milletimizin ümidi, millî varlığımızın en di-
I namik ve güçlü unsuru, geleceğimizin güveni olan 
I Türk Gençliğinin sorunları ve ihtiyaçları, ekonomik 
I ve sosyal yönden olduğu kadar, toplumun huzuru, 
I güvenliği ve mutluluğu ile hür ve demokratik rejim 
I açısında da büyük değer taşımaktadır. 

I Yurttaşların beden, fikir ve ruh gelişmelerinin 
I dengeli olarak sağlanması ve Türk sporunun aynı 
I zamanda millî birlik ve bütünlüğü güçlendirecek şe-
I kilde yurt içinde yayılması ve yurt dışında şerefli ye-
I rini alması için beden eğitimi ve spor hizmetlerinin 
I düzenlenip desteklenmesi önemli bir kamu görevi ol-
I maktadır. 

I Bu nedenle, gençlik ve spor sorunlarını, Atatürk 
I ilkeleri ve Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve te-
I mel uygulamaları doğrultusunda ele almak, başta 
I millî eğitim sistemi olmak üzere, sosyal ve ekonomik 
I diğer ilgili kesimler ile çağımızın ve ülkemizin ihti-
I yaçlarına ve şartlarına uyan sistemli bir yaklaşımla 
I bunları bütünleştirmek zorundayız. Çeşitli kurumlar 
I arasındaki ilişkileri bu bütünlük içinde düzenlemek 
I Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluş nedeni olmak 
I gerekir.;» 
I îşte, bu bütünlük içerisinde çeşitli kurumlar ara-
I sında ilişkileri bilimsel ve gerçekçi bir yaklaşımla te-
I sis etmek amacıyladır ki, Gençlik ve Spor Bakanlı-
1 ğmm kuruluş ve görevleri kanunu süratle çıkarmak 
I gerekir. 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kanunu ile ilgili ha
zırlıkları bu gerekçe ile en kısa zamanda sonuçlandı
rıp, burada da sayın konuşmacılar tarafından belirtil
diği gibi süratle Yüce Meclislere sunmak, Gençlik ve 
Spor Bakanlığının en başta gelen görevidir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmalarını yoğun
laştırdığı ikinci konuyu da «Akademik örgütlenme» 
adı altında takdim etmek istiyorum; 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Cumhuriyetimizin 51 nci yılında, Türk sporunun 

akademik örgütlenmesi yolunda mutlu bir döneme 
girmiş bulunuyoruz. Yoğun bir çalışma sonucu ola
rak kısa zamanda kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi öğrenime başla
mış bulunmaktadır. Bu hızlı gelişmeyi, aynı zaman
da biri diğerinin devamı ve gelişmesi niteliğinde ol
mak üzere daha önce çeşitli bakanlar zamanında ba
kanlıkça yapılmış olan çalışmalara spor çevrelerinin, 
TRT ve spor basınının bilinçli desteğine, kamuoyu
nun duyduğu büyük özleme, diğer bakanlık ve yük
sek öğrenim kurumlarının çok kıymetli yardımlarına 
ve nihayet başta Sayın Başbakan olmak üzere Irmak 
Hükümetinin bu konudaki kesin kararlılığına borç
luyuz. Kısa zamanda sonuca ulaşmamızda Gençlik 
ve Spor Bakanlığının inançlı, çalışkan ve başarılı kad
rosunu, bayrak yarışı disiplini ve heyecanı içindeki 
gayretlerini huzurlarınızda takdirlerimle belirtmeyi 
görev sayarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Gençlik ve spor alanındaki akademik örgütlenme 
zorunluluğunu herkes kabul etmiştir. Bu zorunluluk, 
her şeyden önce vasıflı insan gücüne olan mutlak ih
tiyacımızdan doğmaktadır. Bu ihtiyacı kısaca belirt
mekte yarar vardır. Gençlik çağını teşkil eden 14 -
24 yaş grupu nüfusu yedi milyon kadar olup, bunun 
yalnızca yüzde 10'u okul içinde, yüzde 90'ı ise okul 
dışındadır. «Sağlam kafa, sağlam vücut» ilkesine gö
re beden eğitimi ve spor, bu yaş grupunun en önem
li sorunudur. Böyle olduğu halde, okul için beden 
eğitimi ve spor dersleri için dahi yeterli sayıda beden 
eğitimi öğretmeni yetiştirmiş olmaktan çok uzağız. 
Şöyle ki : 

Okul içi beden eğitimi ve spor dersleri için Cum
huriyetimiz boyunca toplam 1 400 kadar beden eği
timi öğretmeni yetiştirebildik. Bunlardan halen 800 
kadarı okul içindedir, önemli bir kısmı da müdür ve
ya müdür yardımcısı olarak çalışmaktadır. Orta de
receli okul sayısının 4 000'i aştığı dikkate alınırsa, 
bugünkünün daha en az 10 katı beden eğitimi öğret
menine ihtiyaç bulunduğu açıkça görülür. Dokuzun -

i cu Millî Eğitim Şûrası kararları gereğince şartları el-
I verişli okullarda beden eğitim ders saati artırılabile-
I ceğine ve haftalık ders saati sayısını artırmak esasen 
I zorunlu bulunduğuna göre, öğretmen açığı daha da 
I büyümektedir. 
I Bu gerekçe iledir ki, Gençlik ve Spor Bakanlığı 

olarak okul içi beden eğitimi öğretmeni yetiştirme gö-
I rev ve yetkisini kanunen üzerinde bulunduran (Sa-
I ym Mehmetoğlu'na arz etmek istiyordum) Millî Eği-
I tim Bakanlığına sadece her bakımdan destek ve yar-
I dımcı olmaktayız. 

I Bu alanda yüksek vasıflı insangücü yetiştiren ve 
I bilimsel inceleme ve araştırma yapan bir yüksek eği-
I tim kurumuna sahip olamayışımızın yıllardır acısını 
I çekmekteyiz. Beden Terbiyesi Teşkilâtımıza bağlı 21 
I spor federasyonu, dernek olarak çalışan spor kulüp-
I leri yoluyle 28 spor dalında Türk sporunu yurt için-
I de yaymaya, geliştirmeye ve yurt dışında temsil et-
I meye çalışmaktadır. Bu yolda emeği geçenleri şük-
I ranla anmayı görev bilirim. 

I Planlı bir çalışmayla, büyük spor alan ve tesisle-
I ri imkânlar ölçüsünde yurdun her yerine yayılmakta-
I dır. Büyük maddî yatırımlar yapılmaktadır. Böyle ol-
I duğu halde, yüksek vasıflı spor yöneticisi ve antre-
I nör bulunmadığı için, sporu yaygınlaştırmak müm

kün olmamakta ve genellikle her alanda olduğu gibi, 
I ampirik metotlarla yürüyen sporda da başarı tesa-
I düflere bağlı kalabilmektedir. Bu durumun tam bir 
I bilinci içinde bulunan gerek Bakanlık Merkez Örgü-
I tü gerek Beden Terbiyesi Merkez Danışma Kurulu ve 
I federasyon başkanları, Talim ve Terbiye Kurulu 
I Başkanlığından Bakanlık görevine gelir gelmez beden 
I ilk iş olarak, bütün ileri ülkelerde olduğu gibi, aka-
I demik örgütlenmenin gerçekleştirilmesini ve ilk aka-
J deminin Ankara'da mevcut tesisler içinde derhal faa-
1 liyete geçirilerek, gözönünde bir deneme okulu ha-
I linde geliştirilmesini ısrarla ve hep birlikte istediler. 

I Sayın Başkan; 
I İşte, en kısa zamanda açılması Hükümet Progra-
I mında da öngörülen ilk Gençlik ve Spor Akademisi-
I nin Ankara'da kurulması böyle başlamıştır. Türk spo-
I runun akademik örgütlenmesinde deneme uygulaması 
I olmak üzere, ilk Gençlik ve Spor Akademisinin ku-
I rulması, başta Bakanlık Merkez Örgütü olmak üze-
I re yetkili kuruluşların en kısa zamanda birleştikleri 
I ortak bir görüş olmuştur. Bu konuda bütün yetkili 
I kuruluş ve kurumlar (isimlerini saymadan ifade edi

yorum) ile yapılan sayısız toplantılara katılan bütün 
I üyeler ortak görüş olarak birleşmişlerdir. Bakanlık-
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ça bu konuda hazırlanan olura birlik raporu, Başba
kan Irmak'a, Millî Eğitim Bakanı Sayın Reisoğlu' 
nun da katılmasıyle Gençlik ve Spor Bakanlığında 
düzenlediğimiz bir birifingte arz edilmiş, brifing so
nunda Sayın Başbakan, Gençlik ve Spor Akademisi
nin Ocak ayı sonunda öğretime başlayacağını kamu
oyuna açıklamıştır. Akademinin kuruluşu konusun
da, bütün ilgili Bakanlık kuruluş ve yüksek öğretim 
kurumlarının yetkililerinin de katkısını sağlayan bir 
bilim kurulundan yararlanılmıştır. Bu noktada, gö
rüşmelerde de üzerinde durulan bir noktaya değin
mekte yarar görüyorum : 

Gençlik ve Spor Akademisinin kuruluş ve görev
leri, Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen yetiştirme 
yetki ve görevleriyle çelişmeyecek ve yatay ve dikey 
geçişlere imkân verebilecek şekilde düzenlenmiştir. 
Akademinin doğrudan doğruya spor alan ve tesisleri 
içinde kurulması, böylece Türk sporunun alan ve te
sisleri içinde akademik örgütlenmesinin gerçekleşti
rilmesi temel düşüncesinden hareket edilmiştir; tıpkı, 
büyük klinikler içinde kurulan ve işleyen tıp fakülte
lerinde olduğu gibi... Birçok ileri ülkelerde de spor 
akademilerinin, büyük spor alan ve tesisleri içinde 
kurulduğunu bilmekteyiz. Bu anlamda Türk sporunun 
akademik örgütlenmesini, yalnızca bir okul açma faa
liyeti değil; fakat Gençlik ve Spor Bakanlığının ku
ruluş gerekçesi ve işleyiş düzeninin temel ilkesi ola
rak değerlendirmek yerinde olur. Bu nedenle Akade
minin, Ankara 19 Mayıs Spor sitesi içinde kurulma
sı kararlaştırılmıştır. Türkiye'nin en büyük spor sitesi 
olan 19 Mayıs Spor Sitesi, Ankara'nın merkezinde, 
190 000 metre karelik geniş bir arsa üzerinde, milyar
lık maddî değeriyle çeşitli spor alanlarının her bakım
dan ihtiyacına cevap verebilecek tesislere ve gelişme 
olanaklarına sahip bulunmaktadır. 

Kuruluş ve Öğretim Yönetmenliği, Taüm ve Ter
biye Kurulunca onanarak yürürlüğe giren Akademi, 
başlıca üç ihtiyaca cevap verecektir. 

Birincisi, kalkınma planlarının gençlik ve spor 
hizmetleri için öngördüğü sayıda ve nitelikte moni
tör ve antrenör ile gençlik lideri, yönetici ve uzman
lar yetiştirmek. 

İkincisi, mevcut elemanların yetiştirilmesi için, sü
rekli eğitim anlayışı içerisinde yaygın eğitim program
ları düzenlemek ve uygulamak. 

Üçüncüsü, gençlik sorunlarıyle beden eğitimi ve 
sporun türlü alanlarında, spor sağlığı ve beslenme 
konularında gerekli bilimsel inceleme, araştırma, 
planlama çalışmaları yapmak ve yayınlarda bulun
mak. 

Akademinin kuruluş, işleyiş, öğretim üye ve yar-
dımcılarıyle ilgili esasları, bilimsel özerkliği haiz aka
demilere parelel olarak düzenlenmiştir. Akademide 
öğretim, önlisans, lisans ve ilsans üstü düzeylerde 
yapılacaktır. Lisans üstü öğretim, üniversiteyle işbir
liği yapılarak yürütülecektir. Çeşitli tür ve derecede
ki programlar arasında, öğrencilere yeteneklerine gö
re yatay ve dikey geçiş yolları açık tutulacaktır. 

Akademide öğretim, beden eğitimi ve spor, temel 
sağlık bilimleri, eğitim, yönetim ve yabancı dil olmak 
üzere başlıca 5 bölümde, ortak ve seçmeli derslere 
yer verilmek suretiyle düzenlenmiştir; ders geçme ve 
kredi toplama düzeni uygulanacaktır. Akademide, ön
lisans öğretimini tamamlayanlara Gençlik ve Spor 
Akademisi önlisans diploması, lisans öğrenimini ta
mamlayanlara ise Gençlik ve Spor Akademisi lisans 
diploması verilecektir. Akademide temel bilim ders
leri, üniversite profesör ve doçentleri tarafından ve
rilecektir. Bu konuda, Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türki
ye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Anka
ra İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisiyle anlaşma 
yapılmıştır. Uygulamalı dersler ise, Bakanlıkça gö
revlendirilen, kendi dalında yüksek öğretim ve uz
manlık öğrenimi yapmış yetkili öğretim elemanları 
tarafından verilecektir. Bu yolda, federasyonlarımı
zın, büyük spor kulüplerinin, spora hizmet etmiş ta
nınmış ve yetkili kişilerin ve tanınmış spor yazarları
nın katkıları da sağlanacaktır. 

Akademide, önlisans ve lisans seviyesinde öğre
nimlerini en çok 4 yıl içinde tamamlayacak olan bu 
gençlerimiz ilerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, diğer 
bakanlık ve kurumlar, Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ge
nel Müdürlüğü merkez ve taşra örgütleriyle Ordu, 
Üniversite, akademi ve yüksek okullar, kamu ve özel 
kuruluşlara ait gençlik ve spor örgüt ve kulüplerinde 
görev alabileceklerdir. Devlet hizmetine girenler, di
ğer üniversite ve akademi mezunları gibi işlem göre
ceklerdir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarıyle, Cumhu

riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlarımızla bir
likte, bütün Hükümet üyelerinin ve seçkin bir toplu
luk önünde yapılan açılış töreninde, Cumhurbaşkanı
mız Sayın Fahri Korutürk'ün veciz söylevinde ifade 
buyurdukları gibi, ilk Akademi, 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Akademi adiyle, 19 Mayısın ruhu, heyecanı 
ve azmi içinde, büyük önder Atatürk'ün manevî var-
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ligiyle bütünleşerek Türk eğitim sistemi içinde yeri
ni almıştır. Böylece, Akademinin hem amaçları, hem 
bina ve tesisleri, hem öğretim üyeleri, hem de hazır 
kamuoyu bakımından hiçbir yeni yüksek öğrenim 
kurumunun açılışıyle kıyaslanmayacak derecede elve
rişli şartlar içinde kurulmuş bulunduğunu belirtmek, 
gerçeğin ifadesi sayılır. Ancak, ilk kuruluş olduğu 
için ve özerk üniversitelerimizin işbirliğini sürdürece
ğimiz için, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, çalış
malarımızın bundan sonraki aşamasında da çok bü
yük bir itina ile davranmak durumunda olduğumu
zu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini burada 
kaydetmekte yarar görürüm. 

Sayın Başkan; 
ilk akademiyi takdim ederken, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı olarak, akademik örgütlenme genel planı
mız hakkında da kısa bilgi sunmak istiyorum : 

19 Mayıs Spor Sitesinde, akademinin gelecekte
ki gelişmesi için gerekli ek inşaatı tamamlamış bu
lunuyoruz. Ek inşaata hemen başlamanın son hazır
lıklarını tamamlamak üzereyiz. 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Akademisi denemesi, Gençlik ve Spor Akade
mileri Kanun tasarısını hemen Yüce Meclislere sun
mamıza imkân vermesi bakımından ayrı bir önem ta
şımaktadır. Kanun tasarısı, Yüksek Öğretim Kuru
lundan da geçmiştir. Yüce Meclislere sunulacak ve 
en kısa zamanda kanunlaşmasına çalışılacaktır. İstan
bul, Manisa, tzmir gibi büyük merkezlerde, bina ve 
tesis hazırlıkları süratle ilerlemekte olan ve bir do
ğu ilimizde de hemen girişmeyi tasarladığımız Genç
lik ve Spor Akademilerimizi, yine üniversitelerimizle 
işbirliği ederek, önümüzdeki öğretim yılı başına ye
tiştirmenin yoğun çalışması içindeyiz. Karma Komis
yonca gerekli ek ödeneklerin bu konuda sağlanmış 
bulunduğunu, Yüce Parlamentomuzun konuya atfet
tiği büyük önemin ifadesi olarak değerlendirmekten 
mutluluk duyuyorum. 

Bakanlık olarak kazandığımız tecrübelerle, akade
mik örgütlenmenin yurt çapında gerçekleştirilebilece
ğine inanıyorum. Bu inancım, ihtiyacın Türk kamu
oyunca çok iyi bilinmesi, izlenmesi ve biraz önce bu
rada çeşitli üyeler tarafından da ifade edildiği gibi, 
Yüce Parlamentomuzca desteklenmesiyle kuvvet bul
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Kısaca, bu Akademi ile sadece bir okul kurmu

yoruz; spor alan ve tesislerini, akademik bir örgüte 
kavuşturmak istiyoruz. Bunun için, spor sitesi içinde 
kalıyoruz. Akademi, bu tesisler içinde yetiştireceği 

gençlerimizin millî ve milletlerarası başarılarıyle, Türk 
milletinin kalbinde yerini alacak ve şanlı bayrağımız, 
millî marşımızla şeref gönderlerinde yükselirken, bü
yük Türk milleti, tam bir millî birlik ve bütünlük 
içerisinde, aziz evlâtlarını zafer gözyaşları içinde 
bağrına basmanın sonsuz gururunu duyacaktır. Bu 
millî şuur içinde, gençlik ve spor akademileri, bilim
sel ve teknik yollarla, gençlik ve spor sorunlarını çöz
menin ve Türk sporunu her gün daha ileri götürme
nin sonsuz gayreti içinde olacaklardır. 

Sayın Başkan; 
Akademik örgütlenmeden sonra, Gençlik ve Spor 

Bakanlığının, başlangıçta çizdiğim genel gençlik so
runları içerisinde çalışmalarını yoğunlaştırdığı üç ko
nuya kısaca işaret etmek istiyorum. Bunlardan biri, 
okul içi ve okul yanı, ikincisi okul dışı, üçüncüsü 
Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili çalışmalar. 

Okul içi ve okul yanı, ilk, orta ve yüksek derece
li okullarda, özellikle şu alanlardaki faaliyetler dü
zenlenmiş ve yürütülmektedir; Gençlik ve Spor Ba
kanlığınca : 

Birincisi; okul içi ve okul yanı için öğretmen ye
tiştirme ve mevcut öğretmenleri işbaşında geliştirme 
faaliyeti. İlkokul seviyesinde şimdiye kadar 1 301 öğ
retmenimiz, çeşitli süreli kurslardan geçirilmek sure
tiyle, beden eğitimi derslerini ihtisas dersleri olarak 
okutacak durumda yetiştirilmeye çalışılmıştır. Bun
lardan büyük bir kısmı bu hizmeti görmektedir. Bu 
faaliyet devam edecektir. 

Orta dereceli öğretim kurumlarımız için beden 
eğitimi öğretmenlerinin, iş içinde geliştirilmeleri ve 
meslek eğitimi geliştirici kursları düzenleme faaliyeti 
olmuştur ve devam edecektir. Her dereceli öğretim 
kurumlarımız için, araç ve gereç yardımı Bakanlık
ça planlı olarak sürdürülmektedir ve bu faaliyet de
vam edecektir. 

Yine bu cümleden olmak üzere, 18 dalda, spor 
dalında, okul bölge ve Türkiye birincilikleri düzenle
mekteyiz. Bu faaliyetler devam edecek ve bu faaliyet
ler uluslararası yarışmalarıyle son bulacaktır. 

Uluslararası yarışmalar, okul içi beden eğitimi ve 
spor faaliyetlerinin böylesine tutulması sonucunda, 
kısa zamanda başarılı sonuçlarını vermekte gecikme
yecektir. Daha şimdiden, birtakım alanlarda dünya 
çapında dereceler alındığını bilhassa kaydetmek is
terim. Bu konuda, teçhiz edildiğimiz ek ödeneklerle, 
faaliyetlerimizi istenilen düzeyde götürmenin daha da 
rahat bir ortamını bulduğumuzu kaydetmek yerinde 
olur. 
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Sayın Başkan; 
İzcilik ve gençlik kültür merkezlerine kısaca de

ğinmekte yarar vardır. İzciliğin, amaçlarına uygun 
olarak geliştirilmesi, üzerinde titizlikle durduğumuz 
konular arasında gelmektedir. Boş zamanlan değer
lendirme ve bu arada gençlik ve kültür merkezleri, 
biraz evvel gençlik kulüpleri istikametinde ileri sürü
len fikirlerin en iyi uygulama ortamları olarak, önü
müzdeki dönemde yeni çalışmalara konu olacaktır. 

Okul dışı faaliyetlerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
çerçevesinde en büyük örgütü Beden Terbiyesi teşki
latımızdır. 3530 sayılı Kanuna göre çalışmakta olan 
bu teşkilâtımız, kendisine bağlı 21 federasyonla, 28 
alanda Türk sporunu yurt içinde yaymaya, geliştirme
ye ve yurt dışında tanıtma yolunda başarılı hizmet
ler vermektedir. Bu yolda, evvelce hazırlanan ve Kal
kınma Planı içerisinde uygulanan büyük yatırım pla
nı ile spor alan ve tesislerinin bütün yurtta dengeli 
olarak yayılması faaliyetleri ciddî surette devam et
mektedir. 

Bütçe Karma Komisyonunca sağlanan 21 milyon 
liralık ek ödenek, üzerinde biraz önce durulan Akde
niz oyunları ve Balkan şampiyonalarının istenilen dü
zeyde düzenlenmesine imkân verecektir. Hemen kay
detmek istiyorum ki, gerek Akdeniz oyunları, gerek 
Balkan şampiyonaları, Bakanlıkça en ciddî şekilde 
düzenlenecek ve bunlara iştirak, kişisel tercihlerin üze
rinde, kurumsallaşmış görüşler halinde uygulanacak
tır. 

Spor Toto ve Spor Loto üzerinde ileri sürülen 
görüşlerden yararlandığımızı ifade etmek isterim. 
Spor Toto'nun tüzüğünde gerekli değişiklikler öngö
rülmüş ve ilgili bakanlıkların incelemesine sunulmuş
tur. Önümüzdeki günlerde Spor Toto'nun beklenen 
tüzük değişikliklerinin yapılmış olduğunu göreceğiz. 

Spor - Toto ile ilgili kanun tasarısı üzerindeki ça
lışmalarımızı süratle sonuçlandırıp Yüce Meclislerin 
incelemesine sunmak Bakanlığın görevleri arasında
dır. 

Kulüplere yardım için Dernekler Kanununda ge
rekli değişikliklerin yapılması yolunda ileri sürülen 
görüşlere katılıyoruz. Esasen, bu konuda hazırlanan 
kanun teklifi Yüce Meclislerin incelemesinde bulun
maktadır. Bu kanunun süratle çıkarılmasını arzu et
mekteyiz. 

BAŞKAN — 15 dakikanız kaldı efendim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂÎ BAL-

OĞLU (Devamla) — Peki efendim. 

Kredi ve Yurtlar Kurumuna gelince : özel hukuk 
hükümlerine göre kurulmuş bir tüzelkişilik olan Kre
di ve Yurtlar Kurumu ile Bakanlığımızın ilgisi, vesa
yet bağından ibaretti. Bu Kurumda, kredi bakımın
dan durumu arz edeyim : 

Kuruluşundan bu yana; yani 1962 yılından bu ya
na 45 415 öğrenciye kredi verilmiştir. Bunlardan 
27 000'inin kredisi halen devam etmektedir. 13 830 
öğrencinin kredisi borç haline gelmiştir. 4 585 öğren
cinin de kredi ile ilişkisi kesilmiştir. Geçen yıl mü
racaat edenlerin hemen hepsine kredi tahsis edilmiş
tir. 

Bu yıl, Hükümetçe Yüce Meclislere sunulan Büt
çe tasarısında yeni krediler için ödenek bulunmadığı 
halde, Bütçe Karma Komisyonumuz 150 milyon li
ralık bir ödenek sağlamak suretiyle, Türk gençliğinin 
kredi sorunlarına gösterdiği ilgiyi, ödenek tahsis et-: 
mek suretiyle tespit etmiştir. Bu noktada, Türk genç
liğinin temel ibr sorunun çözümlenmesinde Yüce 
Meclislerin gösterdiği bu büyük ilgiyi değerlendir
mekten mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. 

Bu 150 milyon lira ile, şimdiye kadar müracaatı 
tescil edilmiş olan 32 000 öğrenciden, hak eden 25 000 
öğrenciye kredi tahsis etmek imkânı bulunmuş ola
caktır. 

Yurtlar konusuna da kısaca değinmek isliyorum: 
1962 de 5182 olan yatak kapasitesinin bu yıl 26 

bin 500'e ulaştığını arz etmek istiyorum. Bursa, Sa
karya ve İsparta illerimizde yurt meselesi bazı güç
lükler arz etmektedir. Buralarda yer aramaktayız. 
Bulunduğunda süratle yurt açma yoluna gideceğiz. 
Erzurum ve Eskişehir'de yatırımların tamamlanama
ması nedeniyle, mevziî sıkıntılarımız vardır. İstanbul, 
Ankara ve İzmir'de yurt sıkıntısı yoktur. Sadece bazı 
öğrencilerin arzu ettikleri yurtlara girememekten do
layı kişisel ve özel sıkıntıları veya şikâyetleri olabil
mektedir. 

Kredi ve yurtlar konusunda Bakanlık olarak 
(üzerinde önemle durduğumuz sorun) daha etkili ve 
güçlü bir yönetim için ilgili kanunu gözden geçir
mekteyiz. 

Bilindiği gibi, yurtları tesis etmek, Kredi ve Yurt
lar Kurumunun görevidir. Tesis edildikten sonra 
derhal üniversitelere devredilmesi ve işletmenin üni
versiteler tarafından yüksek öğretim bütünlüğü içeri
sinde düzenlenmesi gerekir. Kanun buna göre hazır
lanmıştır. Böyle olduğu halde, yurtların idaresi Kre
di ve Yurtlar Kurumunca sağlanmaktadır. Bu nokta 
üzerinde önemle durulması ve kanunun sadece yurt-



C. Senatosu B : 31 

ların yapılmasına kadar olan kısımları derpiş eden 
bir yetkiyi tanıdığı halde, işletilmesiyle ilgili daha et
kili ve güçlü bir yönetimin kurulmasına ait hükümleri 
bulunmaması bir sakınca olarak durmaktadır. 

Ayrıca, özel hukuk hükümlerine tabi tüzelkişilik 
olması nedeniyle Kurumun Bakanlık ile olan ilgisini 
hem karar bakımından, hem yurtların açılışı bakı
mından, hem çeşitli personel atamaları bakımından, 
hem denetim bakımından, hem de yönetmelikler ba
kımından daha yetkili kılacak hükümlere ihtiyaç ol
duğu şüphesizdir. Bu konuda hazırlanmakta olan 
kanun tasarısını da Yüce Meclislere sunmak, başta 
gelen görevlerimiz arasındadır. 

Sayın Başkan; 
Buraya kadar olan kısımlardan bir küçük so

nuç çıkarmak gerekiyorsa, o da; Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, gençlik ve spor sorunlarının bu önemi ve 
bütünlüğü içinde Yüce Parlamentomuzdan kanun 
bakımından en yakın ilgiyi bekleyen bakanlıkların 
başında geldiğini işaret etmek yerinde olur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, kalan kısa zamanını
zı da bir iki soru var, onlara tahsis etsek?.. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-
OOLU (Devamla) — Peki sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üye
si sayın Hikmet Aslanoğlu'nun sorusu: 

«Okul dışı gençliğin boş zamanlarını değerlendir
mek için: 

a — Kamplar kurulmakta mıdır? Varsa nispeti ne
dir? 

b — Kafileler halinde savaş alanlarımız, tarihî 
anıtlar ve benzeri faydalı yerler için gezi ve ziyaret
ler tertiplenmekte midir? 

c — Gençliğin kişiliğini geliştiren ve kendilerini 
kötü alışkanlıklardan koruyan ve kurtaran ne gibi ça
lışmalar düşünülmektedir?» 

Bu, birinci sual, daha iki sual var, buyurun efen
dim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-
OĞLU (Devamla) — Ef=nd im, okul dışı gençliğimi
zin, gençlik kampları ve çalışmalarından faydalanma
ları yolunda ilk uygulama 1974 yılı yaz aylarında 
başlamıştır. İ974'de planlanan 35 bin gencin kamp
lara alınmasının (ki, izcilik rakamları buna dahil de
ğildir) hedefi, okul içinde okul dışı gençliğe de kon
tenjanlar ayrılmıştır. Kontenjan oranı r7 40'dır. An
cak, 1974 yılının özelliği olan Kıbrıs sorunumuz ne
deniyle bu hedefe varılamanv;;îır; gerçekleşme Ç- 5 
civarındadır. 1975'de bu oran c/r 20'ye çîkarıla-
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çaktır. Fakat, gençlik kampları dışında, gençlik kül
tür merkezlerinde de okul dışı gençliğimiz faydalan
maktadır. 

Yine 1974'de ilk defa Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu öğrenim gençliği ile okul dışı gençliğine de aynı 
imkânlar sağlanmıştır. Tarım izciliği yolu ile de ay
rıca okul dışı gençliğe yöneîinmiştir. Bu faaliyetler 
1974'de başlamıştır ve 1975*te devam edecektir. 

Sayın Başkan; 
Bu konudaki faaliyetlerimiz oldukça uzun bir 

liste arz etmektedir. Bunu ayrıca yazılı olarak arz 
etmemiz de mümükündür. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
İkinci soru: 
«Amatör spor kulüplerine Bakanlığın daha mües

sir yadımlan gerekmektedir. Bu konudaki çalışmalar 
nelerdir?» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-
CGLU (Devamla) — Dernekler Kanunu nedeniyle 
birer dernek niteliğinde olan bu kulüplere yardım im
kânı olamamaktadır. Bu engelin giderilmesi için Der
nekler Kanununun ilgili 50 nci maddesinde gerekli 
değişiklik için kanun teklifi Meclis gündeminde bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — Üçüncü soru; 
«Son zamanlarda ata sporlarımızdan güreş ve bi

nicilik alanında gerilemeler olmuştur. Bunun neden
lerini açıklar mısınız?..» 

GENÇLİK VE SPOPv BAKANI ZEKÂİ BAL-
OĞLU (Devamla) — Güreşimizin kalkınması için 
gerekli tedbirleri almaktayız. Ancak, yeteri kadar 
akademik araştırma yapıcı, öğretici elemanımız yok
tur. Bu, zamanla çözümlenecektir. 

BAŞKAN — Dördüncü soru; 
<Gene, ata sporumuz olan okçuluk dalı hemen 

! vok pbıdır. Bu spor dalma da önem verilmesi bakı-
mıııdan ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?» 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-
OGLU (Devamla) — Bugün, tüm malzemesi dış ül
kelerden getirilen bu ata sporumuzun gelişmesi ve 
kalkınması, bütçe olanaklarına bağlıdır sayın Başkan. 

BAŞKAN •— Bevurun sayın Turan. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, ma-
] iumâliniz Kayseri nin :Erciyesri meşhurdur. Dağ ve 

kayak sporlarına çok müsait olan kar'ı gayet tozlu ve 
I yapışkan olmayan ve hakikaten dünvada eşi az bulu-
I nan bir kar vasfını haizdir; fakat buraya kurulan te-
j sisler senelerden beri bir türlü ikmâl edilememiştir. 
I Kayak meşhur bir spor. Altyapı tesisleri yapılmamış-
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tır; yol yoktur. «Tekir yaylası» diye bir yayla var
dır. Orada da hakikaten spor yapacak veyahut da 
turizm için elverişli tesisler kurulmamıştır; yarım
dır. Acaba bunlar ne zaman kurulacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-
OĞLU (Devamla) — Kayak sporu, ülkemizde iklim 
şartlan bakımından en yaygın sporlar arasındadır. 
Uludağ'dan başka yurdun çeşitli bölgelerinde, bu 
arada zikredilen Kayseri'de de örgütlenmek durumun
dadır. Gerek Kayseri'de, gerek Erzurum'da, Bitlis'de 
ve biraz evvel bir sayın üyemizin işaret ettiği Öde
miş - Bozdağ semtinde işlenmek suretiyle kayak te
sisinin bütün yurda yayılması yolunda ciddî bir plan
lamaya girişeceğimizi sadece bilgi olarak vermekle 
yetiniyorum sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Beler. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Bu suali sayın Bakan
dan sormak istemezdim. Say m Bakanın izahlarında 
belki rastlarım diye bu saate kadar burada bekledim; 
fakat rastlayamadığım için bu suali soruyorum, 

Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum; 
Şöyle ki; Karma Bütçe Komisyonunda sorduğum 

suale verdiğiniz ve zabıtlara intikal eden Cevap, ma
alesef hakikatin ifadesi olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Beler, Bütçe Karma Komis
yonunda sorduğunuz soruyu belki sayın Bakan da 
hatırlayamaz. Heyeti Umumiyenin soruyu öğrenmesi 
için, lütfen soruyu kısaca tekrarlayınız. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Ben, Adalet Partisi 
Grupu adına yaptığım konuşmada bu konuya te
mas etmedim. Etmediğimin sebebi de, Sayın Baka
nıma soracağım sualle hakikatleri öğreneceğini tah
min ettiğimdendir ve burada da millet kürsüsünden 
buna cevap vermemem bir polemik açmamak için
dir. Fakat -gördüm ki, Bakan, bu sorduğum suale 
gerekli ehemmiyeti venneme rağmen, bugün bura
da cevaplandırmadı. Onun için müsaadenizle bu kür
süden Adalet Partisi Grupu adına sormuş olduğum 
sualin cevabını kendisinden istiyorum. 

BAŞKAN — Sorun efendim. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Bütçe Karma Komis
yonunda sorduğum suale verdiğiniz ve zabıtlara in
tikal eden cevap maalesef hakikatin ifadesi olmamış
tır. Şöyle ki : 

Bir vazife dolayısıyle kafile başkanı olarak (ay
nı sualimi tekrarlıyorum) yabancı memleketlerdeki 
beynelmilel toplantılarda bulunmak üzere giden bir 

| parlamentere Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden 
bir ödeme yapılması mümkün müdür? 

Anayasanın 78 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına 
uygun olarak zamanın Hükümeti, Bakanlıkça öde-

I menin yapılabilmesi için Meclis Başkanlığına bir ya
zı yazarak, kuruldan karar almış mıdır? 

Bendeniz Bütçe Karma Komisyonu azası olma
dığımdan, Sayın Faik Atayurt söz alarak benim sor-

I duğum suali tekabbül etmiş ve aynı mevzuda sordu
ğum suali şöyle ifade etmiştir; (Benim sualimi tekab
bül ederek Bakana sordu) : «Efendim, Sayın Beliğ 
Beler tarafından sorulmuş olan suali tekabbül edi
yorum. İkinci konu olan, bir sayın üyenin Anayasa
nın 78 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının son cümle
sindeki ifade ve sarahate göre, Meclislerden karar 
alarak mı seyahat etmiştir, yoksa almayarak mı et
miştir? Yoksa bu seyahat vaki olduktan sonra mı 
para alınmıştır?» 

Sayın Bakanın verdiği cevap ise aynen şöyle ol
muştur. Bunlar zabıtlara geçmiştir. Ben bunu zabıt
lardan aynen ifade ediyorum: 

«İkinci konu, bir sayın parlamentere Devlet büt
çesinden ödeme yapılabilir mi? Bu sualin cevabına 
(yapılabilir) dendi. Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve 

I Spor Bakanlığı olarak yapılabileceğini tespit etmiş 
bulunuyoruz. Bakanlık olarak Yüce Meclisten izin 
alınmıştır..» 

BAŞKAN — Sayın Beler, hem soruyorsunuz, 
hem Bakanın cevabını söylüyorsunuz. Ne demek is
tediğinizi ben anlayamadım ki, intikal ettireyim efen
dim. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sayın Başkan, şunu 
ifade etmek istiyorum : 

i Bu suali burada polemik yapmak için sormadığı
mı Sayın Bakan gayet iyi bilirler. Bu sualden sonra 
Sayın Bakanı ziyaret ettim, kendisine teklifimi söy-

I ledim, bana; «Haklısınız, ben orada yanıltıldım» di
ye ifade huyundular. 

Şimdi, ben tekrar Sayın Bakandan bu suali soru
yorum. Bu arkadaşımız seyahate gitmiştir ve kendi
sine Spor Bakanlığı tarafından harcırah verilmiştir. 

j Halbuki Anayasanın 78 nci maddesine göre, bu har
cırahın verilmemesi lâzımdır. Seyahate gitmeden bu 
kararın alınması lâzımdır. Şimdi Bakandan soruyo
rum: 

Zabıtlara intikal ettiği şekilde mi olmuştur, yok
sa bu karar sonra mı alınmıştır? Bunu Sayın Bakan
dan tekrar öğrenmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan, soruyu kısa
ca cevaplandırınız efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan; 

Tanınan sürenin çok sınırlı olması ve Yüce Se
natonun Gençlik ve Spor Bakanlığı sorunlarına gös
terdiği büyük ilgi karşısında bendeniz bazı konula
ra çok uzaktan ancak teleskopla, pek az bir kısmına 
ise mikroskopla bakabilme imkânını bulabildim. Not
larım, üzerinde durulan bütün hususları Yüce Sena
toya arz edecek durumda idi; fakat bir noktada za-
tıâliniz sorulara geçince, Sayın Beler'in işaret ettiği 
husustaki notu arz etmeye imkân bulamadım. Buna 
tekrar imkân verdikleri için Sayın Beler'e teşekkür
lerimi sunmak isterim. 

Durum şöyledir efendim : 
Ankara Milletvekili Sayın Kemal Ataman'ın İz

landa'da yapılan 8 nci Avrupa İzcilik Kuruluna ka
tılması ile ilgili işlemler tarihleriyle aynen şöyle ya
pılmıştır : 

1. — İzlanda şehrinde yapılan toplantı tarihi 
31 Ağustos - 7 Eylül 1974'tür. 

2. — Bakanlığımızca Başbakanlığa yazılan yazı
nın tarihi 23 Ağustos 1974'tür. Bakanlar Kurulunun 
tarihi 27 Ağustos 1974'tür. Başbakanlıktan Büyük 
Millet Meclisine yazılan tezkerenin tarihi 1 gün 
sonra; yani 28 Ağustos 1974'tür. Büyük Millet Mec
lisi Genel Kurul tarihi ise, Meclis tatili doîayısıyle 
gecikmiş olarak 1 Kasım 1974 tarihindedir. 

Görülüyor ki, Hükümetin kararı hareketten ön
ce; yani durumun Meclise intikal ettirilmesi hareket
ten önce. Toplantı, Meclis kararı gelmeden önce ya
ni Meclis kararı, toplantı tarihinden sonradır. Öde
melerin bu esasa göre yapılmış bulunduğunu dosya
dan tetkik etmek suretiyle tespit ettiğimi tavzihen 
arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim teşekkür ederim. 
Son olarak, lütfen kısaca sorunuz sualinizi Sayın 

Kabay. Çünkü, Sayın Bakanın vakti doldu. 
EKREM KABAY (Burdur) — Yüksek delâleti

nizle Gençlik ve Spor Bakanından bir hususu öğ
renmek istiyorum : 

Bilindiği gibi, son günlerde giderek artan ve ülke
mizi ciddî üzüntülere sürükleyen gençlik olaylarının 
iştirak kaynaklarının öğrenci yurtları olduğu, gaze
telerden öğrendiğimiz bir konudur. Gençlik ve Spor 
Bakanlığının öğrenci yurtları üzerindeki yetkisi, 
özellikle denetim ve yönetim yetkisi nedir? Parla
mentoya bu konuda bir önerileri var mıdır; bunu 
öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-

OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan; 
Yurtlarda da, üniversitelerde, akademilerde oldu

ğu gibi, olaylar olabilir. Bazı yurtlarda bazı aşırı uç
lar etrafında kendiliğinden gruplaşmalar görülmek
tedir ve bu, idare tarafından da bilinmektedir. Olay
lar, bütün ilgililerce dikkatle izlenmekte ve iyiye gö
türücü tedbirler alınmaktadır. Olay çıkaranların, çok 
yakın zamanlarda da olduğu gibi, yurtlarla ilişkileri 
kesilmektedir. Bu arada çeşitli aramaların bütün 
yurtlarda yapıldığı da bilinmektedir. Genel maruza
tımda da arz ettiğim gibi, daha etkili ve güçlü bir 
yönetim için 351 sayılı Kanunun gözden geçirilmesi 
zorunludur. Bu husustaki hazırlıklar en kısa za
manda Yüce Meclise intikal ettirilecektir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi 

Genel Müdürlüğü 1975 Malî yılı Bütçe kanun tasa
rıları üzerindeki görüşme bitmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

110 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 18 722 234 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Okul içi beden eğitimi ve spor 
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması 35 047 812 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 İzcilik ve gençlerin boş zaman
larını değerlendirme hizmetleri--

. nin düzenlenmesi ve geliştirilmesi 28 835 977 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Beden eğitimi öğretmeni ve spor 
görevlilerinin yetiştirilmesi ve 
eğitimi 40 655 456 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Gençlik sorunlarının çözümlen
mesine ilişkin hizmetler 5 134 684 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 808 824 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1975 malî yılı Bütçesi 
hayırlı olsun. 

22. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi: 1/229; C. Senatosu : 1/296) 
(S. Sayısı: 425) (1) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1975 malî yılı Bütçe Kanun tasarısının maddelerine 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yıb Bütçe 
Kanunu tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
1975 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (499 964 411) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyorum. 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
ten 135 232 097 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

i l i Türk sporunun idamesi ve geliş
tirilmesi hizmetleri 362 239 314 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 2 493 000 | 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, kabul buyurduğunuz (A) işaret
li cetveliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(I) 425 S. Saydı basmayazı 5.2.1975 tarUdi 26 net 
Birleşim Tutanağına eklidir. 

— İ01 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (499 964 411) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyorum. 

B — CETVELÎ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 48 016 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 451 948 411 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul buyurduğunuz (B) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğün
ce 1975 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yıhnda 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda ge
tirmek amacıyle, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yer alan projelerin, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 3530 sayılı 
Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışın
da kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık Bakanlığına 
aynı unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar, 
projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine devredi
lebilir. 

Bayındırlık 'Bakanlığı, adı geçen işleri 3530 sayı
lı Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde «öz isteyen «ayın 
üye?.. Yok, 
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-.., Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden- j 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. j 

Madde 6. — (B) işaretli cetvelin ilgili tertibinde 
kayıtlı, aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen 
gelir fazlalarını, gerektiği takdirde, hizalarında gös
terilen tertiplere ödenek kaydetmeye ve maddeler 
arası aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

I - Futbolda Müşterek Bahis Gelirleri : (111) Türk 
Sporunun İdamesi ve Geliştirilmesi hizmetleri prog
ramının (01), Sportif Faaliyetler Alt Programının 
(1 - 001) kod numaralı faaliyeti ile (02) Spor Tesisle
rinin işletilmesi, Yapım, Bakım ve Onarımları Alt 
Programının (2 - 001) ve (2 - 002) kod numaralı pro
jeleri ; 

II - Spor Faaliyetleri Gelirleri : (900) Hizmet 
Programlarına Dağıtılamayan Transferler Programın
da yer alan, (04) Sosyal Transferler Alt Programı
nın (3 - 004) kod numaralı faaliyeti. 

Bu ödeneklerden yıl içinde harcanamayan kısım, 
ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu program, alt program ve faaliyet ve proje
lerden geçen yıllarda tahakkuk edip de yilı içinde 
ödenemeyen borçlar, müteakip yıl bütçesinin ilgili 
tertibinden ödenebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Gençlik ve 
Spor bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü küreler dolaştırılmak suretiyle 
açık oya sunulacaktır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 Malî Yılı 
Bütçesi hayırlı ve uğurlu olsun. 
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D) TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

a) Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesi 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1975 
Malî Yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerinde müzakereye 
başlıyoruz. 

Grupları adına söz alan sayın üyeleri takdim edi
yorum; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Kâ
zım Kangal, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Fevzi Halıcı. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler: 
Sayın Oral Karaosmanoğlu, Sayın Reşat Oğuz, 

Sayın Sami Turan, Sayın Fethi Çelikbaş, Sayın Yi
ğit Köker, Sayın Halil Özmen. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Kâ
zım Kangal, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KÂZIM KANGAL 
(Sivas) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Ba
kan, Bakanlığın değerli mensupları; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1975 malî yılı Büt
çe Kanun tasarısı üzerinde, C. H. P. Senato Grupu 
adma görüş ve temennilerimi sunmak üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. Sizlere saygılar suna
rım. 

Turizm, bir ülkenin doğal ve tarihî güzelliklerini 
görmek üzere zevk için yapılan gezi olarak tanım
lanabilir. 

Türkiye'de turizm çalışmalarına 1949 - 1950 yıl
larından itibaren önem verilmeye başlandı. 24 Ma
yıs 1949 tarihli ve 5392 sayılı Basın Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü Kanunu, bu yolda atılan ilk önem
li adım oldu. 13 Mayıs 1953 tarihli ve 6086 sayılı 
Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu yürürlüğe kondu. 

Türkiye'nin turistik imkânlarını ortaya çıkarmak, 
değerlendirmek ve tanıtmak amacıyle 2 Temmuz 
1963'de Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruldu. 

Sayın senatörler; 
Turizm, günden güne başlı başına bir gelir kay

nağı sayılmaktadır. Bir ülkeye yabancı döviz sok
mak aracı haline gelmiştir. Gerçekten turist, bir ül
ke, bölge veya şehirde birçok faaliyet yaratır; otelci
lik sanayii, ulaşım araçlarının geliştirilmesi, karşıla
ma kurumları, seyahat acenteleri, işletme dernekleri 
kurulması, eğlence ve gösteriler düzenlenmesi gibi. 

Turizm gelirlerinin bugün ülkenin ödeme den
gesinde artan bir önemi vardır; Bu gelirler, turist 
çeken ülkelerde özellikle ticaret açığını kapatır. Bu 
sebeple turist ekonomik bir olay haline gelmiş ve 
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ulusal ekonomilerde gittikçe artan bir önem kazan
mıştır. Bugün Avrupa ülkelerinin görülmeyen ihra
cat kalemleri içerisinde, turizm gelirlerinin ortala
ma c/c 20'ye yakın bir paraya sahip olduğu görül
mektedir. 

Birinci Beş Yıllık Plan döneminde, 1963 baş
langıç yılına oranla % 72,6 artarak 1967 yılmcla 
93,2 milyon dolar olan turizm gelirlerimiz, 1968 -
1972 döneminde, 1968 yılına oranla % 33,03'lük bir 
artış göstermiş ve 103,7 milyon dolara ulaşmıştır. 
Turizm geliri 1972 yılında 103,7 milyon dolar iken, 
1973 yılı sonunda c/c 65,3 oranında artarak 171,5 
milyon dolar olmuştur. 

Sürekli olarak artmakta birlikte, gelirler 1973 yı
lına kadar, plan hedeflerinin altında bir gerçekleş
me göstermektedir. 1973 yılında ise, bazı olumsuz 
etkilere rağmen, plan hedefi % 90,6 oranında aşıl
mıştır. 

1963 - 1968 yıllarında sürekli olarak açık veren 
turizm geliri - gider dengesi ilk kez 1970 yılında 
3,9 milyon fazlalık göstermiştir. Bu fazlalık, 1971 
yılında 20,7, 1972 yılında 44,4 1973 yılında da 78,5 
milyon dolar olmuştur. Plan hedeflerine göre gerçek
leşme oranı 1970'de % 17,7, 1971'de % 41,4, 1972'de 
% 63,4 ve 1973'de % 182,4 olmuştur. Bu neticenin 
memnuniyet verici okluğunu belirtmek isterim. 

Planlı dönemde ülkemize gelen toplam yabancı 
sayısında (turist ve turist olmayan) sürekli bir ar
tış görülmüştür. 1973 yılında ülkemize gelen top
lam yabancı sayısı 1972 yılma göre c/c 29,6 oranın
da artarak 1 342 527 kişiye varmıştır. 

Yurdumuza 1971 yılında gelen turist sayısı, kom
şu ülkelerle mukayese edilecek olursa, yurdumuza 
gelen turist sayısının çok az olduğu neticesine varı
lacaktır. 1971 yılında İspanya'ya gelen turist sayı
sı 26 758 156, İtalya'ya 14 418 100, Yunanistan'a 
1 981 295, Yugoslavya'ya 18 746 193, Bulgaristan'a 
2 800 000, İsrail'e 617 500, Türkiye'ye ise, 926 019 
turist geldiğini görmekteyiz. 

1965 - 1971 yılları rakamlarının ortalamasına gö
re ülkemize gelen turistler ortalama olarak 5 gece
leme yapmaktadırlar. 1972 yılında ülkemizde 5,8 olan 
ortalama geceleme sayısı aynı yılda İngiltere'de 14,6. 

Portekiz'de 8, Yunanistan'da ise 12 olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Eskiden özellikle imtiyazlı sınıflar tarafından uy

gulanan turizm, ulaşım tarzlarının gelişmesiyle bü
yük ölçüde değişti. Yer değiştirme kolaylıklarının 
•devamlı olarak gelişmesi ve kısa zamanda herkesin 
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tatil yapma imkânım sağlayan toplumsal gelişme, 
turizm evrimini hızlandırdı. Eskiden sadece rahat 
yolculuk sanatı sanılan turizm, bugün her ülke için 
aynı zamanda' gelen turisti iyi ağırlama sanayii ha
line gelmiştir. 

Avrupa'da turizm babası olarak bilinen ve Türk 
turizminin ilk planlarını yapan ve halen Belçika Tu
rizm Bakanı olan Arthur Haulet, Brüksel büromuz
dan M. Ali Birand'a memleketimiz turizmi hakkın
da görüşlerini açıklarken şöyle diyor : «Turist kim
dir? Önce bundan başîam?Jı Turist, bütün yıl gü
neşsiz bir havada sabahtan akşama kadar ezilip ça-
iîşan ve tatil için para biriktiren insandır. Bu insan, 
kendi mahallesinden hareket ettiği andan itibaren de
yiverir . Binbir gece masallarındaki gibi yaşamak, 
Mç saymadan parasını harcamak, her istediğini yap
mak, her istediği yere gitmek ister. Çevresini mem
nun edebilmek için de bahşiş dağıtarak kendisini 
masallarda zannetme yollarını arar. Ancak bir süre 
^cnra (Ben para veriyorum, neden bana şunlar yapıl
mıyor) demeye ve kendisini büyük görmeye başlar. 
özellikle fakir ülkelere gidenler arasında bu görü
lür. 

Turistin bu tutumu, siz iyi hazırlanmaz ve para 
kaybetme korkusundan her geleni almaya kalkar-
amz tehlikeli olur. Bin kişilik bir adaya 10 bin kişi 

doldurursanız, her şey bozulur.»1 

Tanınmış turizm uzmanı ve devlet adamı Arthur 
r-îaulet Türk turizmi hakkındaki görüşlerine şöyle 
devam ediyor : 

«Ne yapmalı? 
Turizmin, bir ülkenin ekonomisine sayılamaya

cak derecede büyük faydaları vardır; fakat bir şart-
'a iyi planlanmış ve organize turizm. 

Türkiye'ye Avrupa ve Amerika'nın güneş yönün
den ihtiyacı vardır. Siz (gelin) diye yakaran bir ülke 
olmaktan çıktınız, siz şartlar koyacak hale geldiniz. 
Bundan dolayı her yabancı şirketin istediği yere ta
til köyü yaptırmayın. Öze!i'k> sor derece fakir köy
lerin yanma dev tatil tesisleri kovmayın koyacaksa-
nız dahi köyü de imar edin ve halkın ihtiyaçlarını 
karşılayın. İki toplum arasındaki dengeye daima 
dikkat edin. Turist seçin ve şirketlere şartlar koyun 
ve şu tedbirleri alın. 

1. — Sizin şartlarınıza uymayan turist tipini ka
bul etmeme cesaretini gösterin. Herkese kapınızı aç
mayın. Bunu gerçekleştirmek için her ülkedeki tu-
izm bürolarınızı kullanabilirsiniz. 

2. — Turizm sanayii kurulurken, yanında getto
lar yaratmayın. Ayvalık'a gittim, nefis bir tatil site-
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sinin yanındaki fakir köyü gördüm. Paralı turist Me 
fakir halkı bir araya koymak çok derin yaralar bı
rakır, ya kurmayın veya köyü de geliştirin. 

3. — Turizme Türkiye'nin her yerini birden aç
mayın. Yavaş gidin. 

4. — İlkokullardan başlayıp halkı eğitin, turistin 
ne olduğunu, ülkeye nasıl faydası olabileceğini, kü
çük yaşta onlara okullarda öğretin, televizyon eğitim 
saatleri yapın. 

Turist bir ülkeyi zenginleştirir, namus götürmez. 
Ancak halkınızı eğitmezseniz âdetleriniz hırpalanır.» 

Sayın senatörler; 
Türk turizminin de ilk planlarını yapan ve Av

rupa'nın bir No. lu turizm uzmanı olan Arthur 
Hauiet'in, Türk turizmi hakkındaki görüşlerini çok 
dikkate değer gördüğüm için raporumda yer vermiş 
bulunuyorum. Türk turizminin inkişafı için değerli 
tavsiyeler yaptığı kanısındayım. 

Bir zamanlar Türkiye'ye gelen turist adedi çoğal-
sm diye kapılarırmzı açmış olduğumuz için, parasız, 
bitli turistlerin istilâsına uğradığımızı hatırlıyorum. 
Yine gereken tedbirler alınmadığı ve halk da eğitil-
mediği için, turist olarak Türkiye'ye gelen yaban
cılar çok kötü muamelelere maruz kalmış, kimi öldü
rülmüş, kimi soyulmuş, kimisinin de namusuna te
cavüz edilmişti. Bütün bunlar, Türk turizminin aley
hine dışarda propaganda vesilesi olmuştur. Çok şü
kür artık bu esef verici olaylar çok azalmıştır. 

Sayın senatörler; 
1974 yılı, Avrupa turizmi yönünden çok sıkıntılı 

bir yıl olmuştur. 
İsrail - Arap savaşı ile petrol, enerji darlığı ve 

ona bağlı çalışma hayatı, yaşama düzenlerindeki kı
sıtlamalar, grevler, kimya, hammadde ve gıda stok
larındaki azalma sanayinin de, ticaretin de akımını 
bozmuştur. Alışılmış usullerle para kazanma zorlaş
mış, kazanılanın tadı kalmamış, devamlı değişen pa
ra değeri insanları sasıtmış, müessese bilançolarının 
zarar bölümleri kabarmıştır. Bu durumda, kazancı 
üzerinde yıllık gezme payını bir kenara koymaya 
alışmış Batılı için kapkara bir dünya doğmuştur. 
İşte tüm bu nedenledir ki; Avrupa'da geçen yıl ra
kamlarında önemli düşüşler, otel rezervasyonlarında, 
tur organizasyonlarında iptaller olmuştur. 

1974 yılı Mayıs ayı sonlarına kadar Türkiye'de 
turistik hareketler ümit verici olmuştur. Ancak, Kıb
rıs Barış Harekâtının başlaması ve en çok turist ge
len bölgelerimizde güvenlik sebebiyle alınan bazı 
olağanüstü tedbirler sebebiyle turist bakımından ge

çen yıl pek parlak olmamıştır. Buna rağmen, turist 
sayısındaki düşüş, Avrupa memleketlerine kıyasla 
daha az olmuştur. 

Sayın senatörler; 
Geçen yıl iktidarda bulunan C. H. P. - M. S. P. 

Koalisyon Hükümeti zamanında, C. H. P. kanadına 
mensup Turizm Bakanı ile M. S. P. kanadına men
sup Ticaret ve Devlet Bakanları aralarında meydana 
gelen ciddî bir görüş ayrılığı Türk turizmi bakımın
dan etki yaptığı için kısaca buna da temas edece
ğim. 

Bu olay şöyle başlamıştır : 
Ticaret Bakanlığı bütçesi, Bütçe Karma Komis

yonunda 13 . 4 . 1974 günü görüşülürken, Ticaret 
Bakanı Sayın Fehim Adak «Turizm para getirir, 
ama ahlâk götürür» diyerek yabancı turistlerin gel
mesine, yabancı sermayenin Türkiye'deki yatırımla
rına karşı çıkmıştır. Devlet Bakanı Sayın Süleyman 
Arif Emre de, Vakıflar İdaresine ait olup turistik de
ğeri olan tesislerin, turistik otel v. s. olarak kullanıl
masına müsaade edilemeyeceğini beyan etmişti. Bu 
beyanatlara karşı cevap veren Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Sayın Orhan Birgit; «Turizm yatınmlannın 
sadece bir bina yatırımları olarak düşünülemeyeceği
ni söylemiş, «Turizm sanayiinde önemli sorun pazar
lama ve işletmedir, sadece bu açıdan dahi dış ser
mayeye ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm sanayiini ta
mamen tekelinde tutan Demirperde gerisi ülkelerde 
dahi yabancı sermayeye yer verilmektedir» demişti. 

îktidar partisinin her iki kanadına mensup ba
kanların görüşleri aslında mensup oldukları parti
lerin turizm konusunda sahip oldukları fikriyatı yan
sıtmakta idi. Zira, M. S. P. Genel Başkanı Sayın Er-
bakan da 1973 Genel Seçimlerinde yapmış olduğu 
muhtelif konuşmalarında, mini etekli turistlerin Tür
kiye'ye sokulmayacaklarını defalarca beyan etmişti. 

Sayın senatörler; 
Türk turizmi gelişmekle birlikte istenilen seviyeye 

henüz gelememiştir. Türk turizminin diğer memle
ketlerdeki seviyeye ulaşabilmesi için alınacak birçok 
tedbirler yanında finansman konusu çok önemlidir. 

Turizm kesiminde yabancı sermaye : 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun kabul 

edildiği 1954 yılından günümüze kadar, Türkiye'ye 
turizm alanında gelen yabancı sermayenin toplamı 
20 milyon lira civarındadır. 

1961 - 1971 yılları arasında, kamu fonlarından 
bu sektöre ayrılabilen meblâğın 729 milyon TL. dan 
ibaret olduğunu görmekteyiz. 1975 malî yılı Bütçe-
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Eİûde, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına ayrılan öde
nek, 252 079 000 liradır. Bunun ise, 110 milyon lira
sı carî harcamalar için ayrılmış olup, yatırım harca
maları sadece ve maalesef 56 079 000 lira olmuştur. 
1973 yılı Bütçesinde yatırım harcamaları için ayrılan 
paranın 13 milyon lira, 1974 bütçesinde ise 74 mil
yon lira olduğunu görüyoruz. Bu mukayesede de 
C. H. P.'nin turizme vermiş olduğu ehemmiyetin açık 
bir kanıtı ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bütçelerde 
turizm sektörüne ayrılan ödeneklerin yetersiz olma
sı da turizm sektöründe yatırımların kendi kaynak
larımızla yapılacağı savını mesnetsiz bırakmıştır. 

Yukarıda belirttiğim cihetle Ticaret Bakanı Sa
yın Fehim Adak'ın «Turizm ahlâk götürür» sözü, 
rakip ülkeler tarafından aleyhimize kullanılmış, bu 
ise turizmi önemli şekilde etkilemiştir. Her ne ka
dar, Sayın Adak bilâhara yaptığı beyanatta yabancı 
sermayeye ilke olarak karşı olmadığını açıklamış ise 
de, tutumu bu sözünde samimî olmadığını ortaya 
koymuştur. Zira, turizmle ilgili dört - beş büyük 
projenin gerçekleşmesi Ticaret Bakanlığınca engel
lenmiştir. 

Dış turizmin önemini bir misalle belirtmek iste
rim. 1973 yılında Antalya'da hizmete giren Kemer 
Tatil Köyünde, yaklaşık 42 bin gecelemeden sadece 
1 500'ünü vatandaşlarımız sağlamış, yabancı turist
ler bu süre içinde bu köy aracılığı ile 14 milyon li
ralık döviz bırakmışlarda. 

Türkiye'de turiste hitabedecek yatak adedi, ha
len 40 bin civarındadır. Türkiye'nin kalkınması için 
tabiatıyle turizm sektörü yegâne kalkınma yolu de
ğildir. Turizm sektörü, sanayinin ihtiyacı olan döviz 
temini için bir vasıtadır. Türkiye'nin ödemeler den
gesinin 1975 yılında açık vermesi ihtimali mevcut
tur. Bilhassa akaryakıt fiyatlarının artması, işçi dö
vizlerinin düşme ihtimali böyle bir iddiayı kanıtla
maktadır. Bugün Türkiye süratle kalkınma uğraşısı 
içinde bulunuyor. Bu sebeple dövize ihtiyacı vardır. 
Bu döviz en rahat şekilde turizm sektöründen te
min edilebilir. Üstelik hiçbir şey vermeden, hem 
de ahlâkımızdan hiçbir şey kaybetmeden. Bu se
beple, diyebiliriz ki, turizm sektörü Türk ekonomi
si için altın yumurtlayan bir tavuktur. Yeter ki, bu 
tavuktan bol yumurta alma usulünü iyi bilelim. 

Sayın senatörler; 
Turizm gelişmesi, çeşitli olanakların birlikte sağ

lanmasına bağlıdır. İşi yalnız yatırım, tesis ya da 
ulaşım imkânları yönünden ele almak doğru değil

dir. Turistlerin kalabileceği tesislerin bir kısmı ger
çekten düzenlidir; fakat bazılarının durumlarının ıs
lâhı şarttır. Bir kısmınında oda ve yatak sayısı ka
labalık turist gruplarını misafir etmekte yetersiz
dir. 

Artık bütün dünyada kitle turizmine gidilmekte
dir. Acentalar kalabalık gruplar için belirli, süreli 
geziler düzenlemeye başlamışlardır. Bu sebeple yeni 
kuruluşlara gitmek, mevcutları ıslah etmek zorunlu
dur. Bu bir ölçüde paraya, yatırıma bağlıdır. An
cak, en az bunlar kadar önemli olduğu tartışılama-
yacak bir husus, yetişmiş personel ihtiyacıdır. Mev
cut tesislerin kapasiteleri ne kadar geniş, sayıları ne 
kadar geniş, sayıları ne kadar çok, düzenleri ne 
kadar lüks olursa olsun, hizmeti önemli bir faktör
dür. işletme düzeni sağlanmadıkça, yetişmiş perso
nel ihtiyacı karşılanmadıkça turizmde gerçek bir 
akımın yapılabileceği düşünülmemelidir. 

Bizde turizm sektöründe yetişmiş personel açığı 
bulunduğu bilinmektedir. Zaman zaman turistik böl
gelerde açılan kurslar kuşkusuz yararlıdır. Ancak, 
bunlar daha çok bir tesiste çalışmakta olan persone
lin görgü ve bilgisini artırmak için düzenlenmekte
dir. Yeni personelin kazanılması için ise, ciddî giri
şimlerde bulunulması şarttır. 

Turizm elbette, bir tek Bakanlığın meselesi de
ğildir. Turizm, çok yönlü bir olaydır. Tüm Devlet 
teşkilâtının, mahallî idarelerin, meslek teşekkülleri
nin, bütün milletin, turizmin memleket için önemini 
kavrayarak ona uygun hareketleri bugün karşı kar
şıya bulunduğumuz en önemli bir sorundur. Bu gö
revlerin Bakanlıkça eğitim yoluyle yapılması gerek
mektedir. 

Turistlerin gerek konaklama gerek mal ve hizmetle
ri için yaptıkları harcamalar, hem bütün sektörlerde 
ek g-elir yaratarak yeni yatırımlara olanak hazırlamakta 
ve bu yatırımlar, çoğalan etkisiyle millî geliri de artır
maktadır. Turizmin önemli etkenlerinden bir diğeri de, 
istihdam hacmi üzerinde görülür. Mekanizasyon, oto
masyon olanaklarının çok sınırlı olduğu turizm sektö
ründe, el emeğine geniş ölçüde ihtiyaç vardır. Bu ne
denle turizm sektörüne yapılacak her yatırım istihdam 
hacmini belirli bir oranda artıracak, işsiz sayısının 
en az düzeye indirilmesine yardımcı olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Yurdumuza daha fazla turist celbetmek için şu 

hususlara da önem verilmelidir: Turizm, öaec yoi 
demektir. Her yıl binlerce kaza olmakta, binlerce 
kurban vermekteyiz. Bu duruma son vermeden yol 
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turizminden söz etmek yersizdir. Trafik konusunda, 
ehliyet verme konusunda, ehliyetin süresi ve geçer
liliği konusunda, yepyeni bir anlayışla, yepyeni bir 
sistem ve kesin bir tatbikata geçmek zorunluğu var
dır. 

Turist gezisini gezmek, görmek, eğlenmek için 
yapar. Aradığı şey; emniyet, huzur ve kolaylıktır. 
Özel arabası ile yurdumuza gelen turistin, rahat ve 
huzur içinde seyretmesini temin edecek tedbirler 
alınmalıdır. 

Turizm için reklam ve propagandanın; yani ta
nıtma hizmetlerinin önemini kimse inkâr edemez. 
Çeşitli ülkeler bakımından en etkili reklâm teknik
leri ve yöntemlerinin tespiti ve uygulanması lâzım
dır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

C. H. P. Grupunun görüşlerini kısaca izaha çalış
tım. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin mem
leketimize, milletimize ve Turizm Bakanlığı men
suplarına hayırlı olmasını temenni eder, Grupum 
ve şahsım adına saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Fevzi Halıcı, Adalet Partisi 
Grupu adına. 

A.P . GRUPU ADINA FEVZİ HALICI (Kon
ya) — Sayın Başkan, sayın senatörler, sayın Bakan, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının değerli mensupla
rı; 

Günlük biyolojik hayat içinde turizmi, geçmiş 
nice çağların ve tarihin, nice doyumsuz güzelliğin 
ve coğrafyanın, sınırsız bir yaşama sevincinin, adına 
mutluluk dediğimiz duyarlığın, gören gözü, duyan 
kulağı, konuşan dili olarak tarif edebiliriz. Turizm 
bir sezgi, bir duygu, bir deha işidir. Mâna planında 
ara verilince veya sona erince damağınızda kalan 
tad ve düşüncenizde hatıra olarak isimlendirehilece-
ğiniz küçük küçük duyarlıklar ve benliğinizin bir 
kültür şadırvanında yıkanıp durulması, bir eğitim 
içre var oluşunuz. Bütün bu pragraflara madde ola
rak piaikolojjv, sosyolojik ve özellikle ekonomik ger
çekleri de ilâve ederseniz ve bunu zamana serpişti-
rirseniz, turizmi insan oğlunu etkileyen bir sanat 
dalı olarak karşınızda bulursunuz. 

Turizm, önemsiz görünen buluşlardan, deneme
lerden gaye olarak en büyük yatırımlara, tek haneli 
rakamlardan milyarlara ulaşan, ekonominin paha 
biçilmez kaynağıdır. Hile kabul etmeyen, kir kabul 
etmeyen, arı duru' , bir kaynak. Bütün dünya bu

nu böyle biliyor, böyle kabul ediyor. Biz henüz btf 
konudaki kavramların tarifleri üzerine münakaşa 
etmekle meşgulüz. «O mahiler ki, derya içtedir, den 
yayı bilmezler» mısraını şair, turizmimiz karşısın
daki durum ve tutumuz için söylemiş âdeta. 

İnsanoğlunun kişiliğini belirleyip ilk mesken ha
yatına geçmesi, ilk ev, ilk oda, ilk ocak, ilk sanat 
eserleri, ilk kolye, ilk ayna Türkiye tarihinin dola-
yısıyle Türkiye turizminin Milâttan önce 8 bin yıla 
uzanan ilk envanteri olmak mutluluğu ile bizi baş 
başa bırakır o kadar. 

Henüz bu şahane sanat eserlerini bağrında bir 
hazine gibi saklayan bu küçücük Tlöyük'te ikinci kat 
kazı yapılmıştır, daha derin tabakalara henüz inil-
memiştir. 1 0 - î l yıl önce yapılan bu kazı üzerine 
bütün dünyada yer yerinden oynamış, binlerce ilim 
adamı, sanatçı, gazeteci ve turist Çatal Höyüğe 
koşmuş, bu kazılarla ilgili her dilden çeşitli yayın
lar yapılmış, Newyork Times Gazetesinde bu kazıyı 
da içine alan bir enteresan roman yayınlanmıştı. 

Geçenlerde televizyonda kazılar üzerine Ankara 
Üniversitesi Rektörü bir konuşma yaptı. Gerek sa
yın Rektör, gerek bu konularla ilgili Türk Tarih 
Kurumu, Türkiye tarihine, Türkiye turizmine altın 
sayfalar ilâve edecek olan Çatal Höyük kazısına 
yeniden devam için acaba ne düşünüyorlar cidden 
merak edilmeye değer. 

Düşünün ki, Anadolu'da bu Höyük gibi el değ
memiş 10 binlerce höyük mevcuttur. Türkiye ta
rihi ile Türk tarihi bir bütündür. Türkiye turizmi 
bu iki şaheser gerçek arasında aralıksız bir bağın en 
veciz ifadesi olmak mutluluğundan güç ve kuvvet 
kazanır. Nice medeniyetlere beşik etmiş, nice ka
vimlere, nice devletlere bağrım açmış Anadolu top
rakları, o çağın nadide sanat eserlerine sahip ol
duğu kadar, Türk İslâm sanat eserlerinin de en 
güzel örneklerini asırlardır bağrında taşımanın se
vincini ve gururunu duyar. 

Millî turizm politikamız, kitle turizminin, turizm 
potansiyelini üzerinde toplayacak ve turizm bakı
mından yön verecek merkezlerini tespit ederken; 
Türkiye tarihinden Türk tarihine bir ışık demeti-
halinde geçmeyi, eski Anadolu medeniyetinin ürün
lerini olduğu kadar, Selçuk ve Osmanlı sanat eser
lerini de turistlerin görmelerine imkân sağlayacak 
bir gezi programı halinde düzenlemeyi zorunlu kı
lar. 

Çeşitli yıllarda yurdumuza gelen turistler ara
sında yapılan anketlerde sorulan klâsik bir soru 
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vardır. Verilen cevapların yüzde 80'e -yakını- «Ta
rihî eserlerinizi görmek için yurdunuza geliyoruz.» 
şeklinde sonuçlanır. Denizden, konukseverlikten, 
sözüm ona ucuzluktan veya ulaşıra imkânları gibi 
beylik cevaplar Türkiye'miz için, turizmimiz için 
cidden geçerli ve yürürlükte değildir artık. Denizse, 
dünyanın dörtte üçü deniz, ucuzluksa, Türkiye 
özellikle son yıllarda hele turizm değer ölçüleri için
de hiç de ucuz değil. Uğranılan çeşitli güçlükleri, 
çeşitli problemleri, can sıkıntılarını da paraya tah
vil ederseniz yurdumuz dünyanın en pahalı ülke
lerinden biri sayılır. 

Geçtiğimiz Ağustos ayı içinde Konya Turizm 
Derneği Kampinginde Romanya'lı genç bir çiftle 
turizm konusunda görüşüyorduk. «Türkiye turizmi 
içinde başınızdan geçen bir olayı anlatır mısınız?» 
dedim, gülerek cevap verdiler: «Başımızdan entere
san bir olay geçmedi; ama bir hususa cidden çok 
hayret ettik. İçtiğimiz meyve suları ve meşrubatın 
fiyatları, gezdiğimiz hiçbir şehrinizde aynı fiyatta 
değildi; bu niçin böyledir?» Verecek cevap bulama
dım. 

İktisadî İşbirliği Kalkınma Teşkilâtına mensup 
ülkeler arasında 1973 - 1974'ün ilk yarısındaki tu
rizm faaliyetlerini inceleyen rapora göre, Türkiye, 
turizmden gelir sağlayan ülkeler arasında sondan 
üçüncü gelmekte. Bu sonuç, Romanya'lı genç çiftin 
meşrubat fiyatlarındaki çeşitliliğe akıl erdirememele-
rine veciz bir cevap olmuyor mu?.. 

Küçük pürüzlerin önemli sayılamayacak kusur
larının halledilmesiyle büyük problemler kendiliğin
den ortadan kalkar. Geçen yıl Güney Anadolu'da 
tatil yaptığım turistik bir tesiste, Temmuz sonunda 
ve turistik belde de biberin kilosu pazarda 60 - 70 
kuruşa satılırken, öğlen yemeklerinde boylu boyunca 
ustalıkla ikiye kesilmiş yarım bir sivri biberin, yarım 
bir salatalıkla müşteriye verildiğini görünce hayret 
etmiştim. İşin şekil bakımından sakıncası bir yana; 
dört yüz kişiye birer biber verilse 10 kilo ve bedeli 
70 lira tutmazken, sivri biberleri işgücü bakımın
dan belki yüz liraya ancak ikiye bölebilecek birkaç 
garsonun bu işe tahsis edilmiş olması ne dereceye 
kadar doğru ve akıllıca bir bir iştir bilemiyorum. 

Bir Akdeniz ülkesinde mühendis bir arkadaşım 
bir lokantada garsondan İngilizce konuşarak çorba 
ister. «Türk olduğumu söyledim, çorbam geldiği an
da pikaba Türkçe bir plak koydular, hem hayret et
tim hem hayran oldum.» diyor arkadaşım. Turizm 
işte budur. Turizm emniyetini, turiste her konuda 

I ve tanı anlamıyle sağlayama mecburuz. Bu anlattık -
j larım henüz turizmin (a), (b), (c)'si dahi değildir. 

Ne var ki uğraşılarımız henüz bu düzeyde ve bu 
-konuda bir arpa boyu yol aldığımızı kimse iddia 

I edemez. Uzakta değil, İspanya'da, İtalya'da Bulga
ristan'da, Romanya'da, değil, burnumuzun dibinde
ki adalarda gerek otel, gerek lokanta, gerek ulaşım 
fiyatları bakımından korkunç bir rekabet hüküm 
sürmekte turizm konusunda. Bir o kadar şiddetli 

i ve kesin denetim mevcut; devamlı fiyat kontrolü, 
yemeklerin cinsi, kalitesi ve gramajı, et ve yağ mik
tarına varıncaya kadar. Her çeşit şikâyetiniz anında 
inceleniyor, değerlendiriliyor ve sonuca bağlanıyor. 

i Bütün Avrupa'da turizm emniyet müdürlükleri 
mevcuttur. Bütün dünya ülkeleri turizme dört elle 
sarıldılar ve bundan milyarlar kazandılarsa bunu 
turiste sağladıkları imkân ve kolaylıklara, bir tu
rizm eğitimine canı gönülden inanmalarına ve bunu 
gerçekleştirmelerine borçludurlar. 

Turizm, eğitim demektir; turizm başlı başına 
i koordinasyon demektir, turizm ortak bir çalışma 

düzeni içinde sorumlulukların, hizmetlerin taksim 
I edilmesini, benimsenmesini, arzu edilen sonuçların 

bir an önce ele alınmasını gerekli kılar. Bakanlıklar 
I arası koordinasyon, insanla insan, insanla tabiat, in

sanla eşya arasında koordinasyon olmadıktan sonra, 
turizm konusunda bir hamle yapılamaz, yapılmak 
istenen, yapıldı zannedilen şeyler de orta yerde sırı
tıp kalır. 

15 gün önce Trafik Kazalarını Önleme Cemiyeti 
Başkanının radyoda bir beyanatı vardı. Son on yıl
da trafik kazasında 40 890 kişinin öldüğünü, 214 
bin kişinin yaralandığını, bir milyar liranın üzerinde 
maddî bir zararın doğruğunu bildiriyordu bu beya
nat. Trafik kazalarının yurdumuzdaki bilançosu bu 
derece korkunç, yollarımız sırat köprüsü, her seya
hat bir ralli yarışı örneği ölüm kalım mücadelesi 
niteliğinde. Hava yollarımızın, hava meydanlarımı
zın, kısacası hava trafiğimizin yürekler acısı hali 

I meydanda. Son uçak kazası bu yürekler acısı peri
şanlığın son düğümü. Yine de son yıllarda bütün 
dünyada olduğu gibi memleketimiz için de turizm
de kendiliğinden bir kıpırdanma, bir canlılık, varlı
ğını hissettirmiş bulunmakta. Buna hayret etmemek 
mümkün değil. Bütün eksiklik ve kusurlarımıza rağ
men son on yıl içinde yurdumuza gelen yabancı 
turist sayısında yedi mislî bir artış olmuş, döviz 
geliri de 22 misli artmış görünmekte. Bütün bir yıl 

I turisti çekebilecek birçok imkâna ve özelliklere sa* 
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hip yurdumuza daha çok sayıda turist getirmek eli
mizdedir. 

Akdeniz Bölgesine gelen turistlerin sadece yüzde 
biri memleketimize geliyor. Bu sayıyı yüzde ikiye 
çıkardığımız takdirde plan hedeflerini kolaylaştıra
cağız. Ne var ki, tesadüfen diyeceğimiz bir şekilde 
sayıları artan turistlerin taleplerine, mevcut konak
lama tesislerimizle miktar ve imkân olarak cevap 
veremediğimiz, bu bakımdan plan hedeflerinin al
tında kaldığımız bir acı vakıadır. Bakanlık, gerekli 
turizm yatırımlarına doğrudan doğruya hem yön 
veremiyor, dolaylı olarak da nazım bir rol alma 
imkânını da maalesef bulamıyor. 

Yurdun, turizme elverişli bütün imkânlarını de
ğerlendirmek, turizmle ilgili işleri yapmak, yaptır
mak, düzenlemek, teşvik ve koordine etmek ve de
netlemekle görevli Bakanlığın bu hizmeti yerine ge
tirmeye çalışırken bütün iyi niyetine rağmen, ne 
derece başarılı olduğu cidden araştırılmaya değer. Üç
üncü Beş Yıllık Planda özel sektörün turizm yatı
rımlarına yöneltilmesi için kamunun öncü ve örnek 
tesislerle, konaklama kapasitelerinin süratle artırıl
masının sağlanması öngörülmüştür. Bu gerekçeyle, 
sektöre ayrılan meblâğın en uygun şekilde kullanıl-
masıyle birlikte, Bakanlık bütçesinin, genel bütçe 
içindeki yer ve öneminin belirlenmesi cidden gerek
lidir. Birinci Beş Yıllık Plan döneminde turizm ya
tırımları, sektörün toplam yatırımlarına oranla bin
de 7 ile 1,7'lik bir yer işgal ediyordu. İkinci Beş Yıl
lık Planda bu oran yüzde 2 - 2,3 arasında değişti. 
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde turizm yatırım
ları toplam yatırımlar içinde yüzde 1,6 yer işgal et
mektedir. 

Geçen yıl bütçe müzakerelerinde zamanın Baka
nı, genel bütçe içinde Bakanlığa binde 2,6 bir pay 
düştüğünü söyleyerek sözlerini şu şekilde bağlıyor
du : 

«1972, 1973, 1974 yılı bütçelerinde ve daha ev
velki bütçelerde, Bakanlık bütçesi önemine uygun 
bir şekilde yeterince veya hakkınca yansımaktadır. 
Yansımadığı için de Bakanlığın başına gelen şahıs 
kim olursa olsun elindeki dar imkânlarla hele Bakan
lığın koordinasyonsuzluk içerisinde malul olduğunu 
düşünürseniz, bir de bu etkenlerle eli kolu bağlı ola
rak durmakta, iyiniyetler ile birtakım yapılması 
gerekli şeyleri yapamazken, ancak günlük işlerle ye
tinmek zorunluğunu duymaktadır.» 

Acı, acı olduğu kadar da gerçek bu itiraf karşı
sında şahsan diyecek bir şey bulamıyoruz. Üçüncü 

Beş Yıllık Plan döneminde konaklama tesislerine 
büyük önem verilmişti. Dönem sonunda konakla
ma tesisleri kapasitesinin 126 bin yatağa çıkarılması 
öngörülmüştür. Bu kapasitenin yaratılması için ko
naklama tesislerinin yatırımlarına 3 milyar lira, alt
yapı yatırımları veya tamamlayıcı yatırımlar için 
de 1,5 milyar lira olmak üzere 4,5 milyar liralık bir 
turizm yatırımı saptanmıştır. İyimser bir düşünceyle 
bu sözlerin hemen ardından şu şekilde konuşmamızı 
sürdürebiliriz. 

Bu tesislerin öncelik bölgelerinde yoğunlaştırıl-
masma devam edilmeli, kurulacak tesislerin, kapa
site ve nitelikleri itibariyle, kütle turizminin gerek
lerine uygun olmasına ayrıca çaba gösterilmeli, ko
naklama tesislerimizin her yıl artacak yatak kapa
sitelerine karşılık, turizm mevsimini uzatma, turist
lerin ortalama memleketimizde kalış sürelerini ar
tırma, av turizmini ve kış sporlarına ve tesislerine 
belirli yörelerde önem vererek kış aylarında dahi bu 
tesisleri boş bırakmayacak tedbirleri araştırmalıyız. 
Kütle turizminin yanısıra, sosyal turizme kapıları
mızı açık tutmalıyız. Planlamanın da öngördüğü gi
bi, sosyal turizm faaliyetlerine iştirak eden kamu 
turistik konaklama tesislerinin de dış turizme de hiz
met etmek suretiyle, kamu personelinin bu tesisler
de geçirecekleri tatillerinin maliyet fiyatlarının dü
şürülmesi sağlanmalıdır. 

Ne var ki, acı gerçeğe dönmeye mecburuz. Sa
dece iyi niyet, iyi temenni ve tatlı vaatlerle işler bit
miyor ki. Turizmle ilgili altyapı yatırımları kamu 
sektörü tarafından çok cılız hatta gülünç denecek 
bir şekilde yürütülmüştür, yürütülmektedir. 

Antalya Side planlama çalışmaları, (7 - 8 yıl 
oldu) orman masalına döndü. Daha kaç yıl bu ma
sal devam edecek?.. Bu yıl bütçeye konan ödenek 
geçen yıldan daha az. Side çalışmaları henüz bir so
nuca yönetmedi; çevrenin yerleşme plânına ilişkin 
nazım imar planları, projenin çeşitli tafsilât plan
ları ve bunlarla ilgili çeşitli hesap işleri maalesef 
gecikmekte, arzu edilen sonuçlar maalesef alınama
maktadır. Çekirdekten yetişme ve turizme gönülden 
aşina Sayın Bakanın, Side planlama ve yerleşme ça
lışmaları hakkında müjdelerini merakla bekliyoruz. 

Bir gerçeğe parmak basmaya mecburuz. 4 bin 
kilometrelik bir sahil şeridimiz var. Müessese ve şa
hıslar olarak aceleciyiz, her şey bir çırpıda olsun is
tiyoruz. Turizm öncelik bölge sınırlarını kuşa çevir
medik; tam aksini, adeta kuşu devekuşu yaptık. 
Neredeyse, Cilo dağlarını, haritada şekli olmayan 
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gölleri, susuz kaplıcaları; turizm öncelik bölgesi sı
nırları içine sokacağız. Uzağa gitmeyelim; Bulgaris
tan, Yugoslavya ve Romanya, turizmdeki başarıları
nı; 1 5 - 2 0 kilometrelik dar bir sahil şeridine tek
mil turistik tesislerini eksiksiz ve kusursuz kurmuş 
olmalarına ve turizm kodeksine uygun bir işletme
cilik yapmalarına borçludur. Biz; binlerce kilometre 
sahili yağma edercesine, vasıflı - vasıfsız, plansız; 
«Aman para getirsin de» düşüncesiyle, sözüm ona 
çeşitli ortaklıklar ve kooperatifler kurarak turizmci-
lik oyunu oynuyoruz. 

Yurdumuzda her mahal ve bölge için özel plan
lar, bölge mimarisine uygun inşaat tipi ve malze
mesi seçilerek meydana getirilmeli. Aynı şekilde, ta
biî manzaralı yerlerde inşaatlara çok titiz bir şekil
de inşaat ruhsatı ve müsaadesi verilmeli. 

Cidden acı acı düşünmek gerekiyor, yurdumuza 
tarihî ve arkeolojik eserleri görmek gayesiyle gelen 
turistler, Göreme ile birlikte ilk planda Pamukka-
le'yi gezi programlarına alırlar. Gidin, Pamukkale'-
yi bir görün; «Yerden bitme mantar» misali acaip 
yapılara, uzay adamlarının oturabileceği yarım kü
relere hayretle bakmaktan kendinizi alamazsınız. 
Turizme aşina bir merhum valinin diğer turistik te
sislere örnek olsun diye hazırlayıp, hizmete açtığı, 
Özel İdare Motelinin, bugün acaip ve garip bir mi
marî tesis haline getirilmesini; «Turiste mutlaka ka
zık atılmalıdır» düşüncesinin yatak ve fiyat tarifele
rinde her çeşit kurallardan öte yürürlükte olduğunu 
ve bu tesisi bizzat valiliğin işletmekte olduğunu gö
rünce; turizme inanan bir insan olarak üzülmez mi
siniz? 

Bodrum ve Marmaris'in kendine has mimarî, es
tetik görünüşü; üç - beş kuruş kâr için, menfaat 
için; har vurup harman savururcasına israf ediliyor, 
Yok ediliyor, şehir stili apartmanlara ruhsat veriliyor. 
Biz, henüz işin farkında değiliz; ama günümüzde 
bütün dünyada ekonomik kriz, başdöndürücü bir 
süratle her konuda kendini hissettirmektedir. Ener
ji kısıtlaması, petrole yapılan aşırı zamlar karşısın
da, birçok turizm şirketleri, dev firmalar iflâsın eşi
ğine gelmiş, birçokları da çalışmalarına son vermiş
lerdir. 

1974 yılı, bütün dünya için turizmin zarar yılı ola
rak tarihe geçmiştir. Büyük bir şaşkınlık içinde bu
lunan turizm uzmanları, «Nasıl ayakta kalabiliriz, bu 
krizi nasıl atlatabiliriz» düşüncesi içinde, endişelerine 
çare aramakla meşguller. 

Ekonomik bunalım içinde geçim sıkıntısıyle baş 
başa kalan Batılı turiste karşı acaba biz ne yapabili
riz? Hangi konaklama tesisimizle, hangi imkânları
mızla, hangi tanıtıcı yayınımızla, reklâm ve propa
gandalarımızla; onu karasularımızdan aksularımı
za çekebiliriz? Şunu unutmayalım ki, Kopenhag'dan 
Rodos'a jet uçaklanyle geliş - gidiş, turistik otelde tam 
pansiyon kalış, Ocak ayında bir hafta için 649 TL. 
karşılığı turist taşıyan ve sahibi rahip olan bir turizm 
firması da, akıllara durgunluk verecek orijinal ve 
ucuz ekonomik imkânlar tanımasına rağmen; müş-
terisizlikten, 3 - 4 ay önce iflâs etmiş durumda. Bi
zim, 4 kişilik bir odada, tam pansiyon, bir gecelik 
fiyatı 400 ilâ 1 000 lira arasında değişen turistik iş
letmeciliğimizin ve işletmecilerimizin kulakları çın
lasın. 

Yavruvatan Kıbrıs'ın turizm varhğı ve geleceği 
üzerine Bakanlığın önemle durması gerekiyor. Bu çok 
hassas ve gerçeği söylemek gerekirse, güç konuda 
Bakanlığın başarılı olması, başarıya ulaşması zorun
ludur. 

Barış harekâtından önce millî gelirinin yüzde 35'i 
turizm gelirinden sağlanan Kıbrıs'da, turizmin yeni 
bir güç ve kişilikle yeniden hizmete amade kılınman 
için her türlü çalışmanın yapılması, her türlü tedbi
rin alınması gereklidir. Kıbrıs'ta Kurban Bayramı 
ve yılbaşı turizmi, Bakanlık mensuplarına yeni atı
lım için bir fikir vermiştir. Bu konuda eksiklikler, 
kusurlar tespit edilmiş ve gerekli çareler bulunmuştur 
sanıyoruz. Magosa'da turistik niteliği haiz 15 bine 
yakın yatak mevcut olduğu biliniyor. Milyarlık tu
ristik konaklama tesislerinin bulunduğu Maraş'ta 
önümüzdeki mevsim için bir işletme politikası ne şe
kilde uygulanacaktır? Bu tesislerin dış dünyaya pa-
zarlanması hangi esaslar içinde yapılacaktır? Girne 
için aynı düşünceleri ileri sürüyoruz. Endişemiz odur 
ki, askerî nedenlerle ve ulaşım elverişsizliği yüzünden 
bu yıl için dışa djnük olmasa da; içe, Anayurda dö
nük bir turizm akımının plan ve projelerini hemen 
yapıp, hazırlama ve uygulama safhasına geçmeliyiz. 

Devlete bağlı kuruluşlar ve bakanlıklar arasındaki 
koordinasyon; ne olur, önümüzdeki turizm mevsi
mi için Kıbrıs'la Anayurt arasında aksaklığa uğra
madan saat gibi muntazam işlese; gerek vapur sefer
leri, gerek uçak seferleri, günün şartlarına uygun ol
sa. 

Özellikle işletmecilik konusunda tecrübesizlik ve 
acemiliğimize rağmen; mevcut konaklama tesisleri
mize, belgeli yatak sayımızı geçmeyecek ölçüde ve 
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yıllık turizm yatırımlarının madde olarak yüzde mu
ayyen bir oranını aşmayacak şekilde bir tanıtma po
litikasının Bakanlıkça uygulanmasından yanayız; bu 
tanıtma, elbette dışa dönük olmalıdır. Dış ülkelerde
ki mevcut bürolarımızın bugüne kadar çalışmaların
dan; (bir - iki büro müstesna) yerli ve yabancı tu
ristleri olsun, bu işe gönül verenler olsun, asla mem
nun değildirler. Bundan önceki dönemlerde bu büro-
lardaki kadroların, lüzumundan fazla şişirildiği; ih
tiyaca göre değil, ihtiyaçtan fazla görevlinin; Bakan
lık bütçesine faydalı değil, yük olduğu, bilinen bir 
gerçektir. Her yerde ve her işte, ehliyet, kültür ve ba
şarı gerçek bir değer ölçüsüdür. Dış bürolarda va
zife görenlerde değer ölçüsü olarak, bu vasıflar ara
nır elbette. Tepeden inme tayinlerle dünyanın en 
önemli turizm merkezlerine, memleket turizmi açkı
na; ne olur, doğru dürüst lisan bilmeyen, tecrübesiz 
insanları göndermesek. 

Bakanlığın, 1975 Bütçe Kanunu tasarısında; yurt 
dışı bürolarının her nevi denetiminin yapılacağı, her 
türlü faaliyet ve masraflarının inceleneceği, gözden 
geçirileceği belirtilmektedir. Memleket turizminin 
mutlu geleceği için, bu denetimin sonuçlarını en kısa 
zamanda merakla beklemekteyiz. 

Dünya turizminin ekonomik krize girdiği 1975 yı
lında tanıtma konusunda Bakanlığa çok işler düşmek
tedir. Yurt dışından, Türkiye'yi tercih edecek turist 
akımını sağlayacak bölgelerin ve pazarların tespitiy
le, turistik varlığımızın, ekonomik değer ölçüleri için
de, bu bölgelere; broşür, katalog, kitap, afiş, rek
lâm gibi yayınlarla, filmlerle en kısa zamanda ulaş
tırılması gereklidir. 

Tanıtma Genel Müdürlüğümüzün, geçen yılla
rın aksine, 1975 yılı turizm mevsimi başına yetişe
cek şekilde, turistik yol haritaları, broşürler, otel ve 
lokantaların adreslerini, geçerli fiyat tarifelerini açık
layan kitaplar yayınlanmasını özelikle beklemekte
yiz. Tanıtma Genel Müdürlüğü bünyesinde, yurt içi, 
yurt dışı ihtiyacına fazîasıyîe cevap verebilecek bir 
foto - film şubesinin ayrıca faaliyete geçmesini bek
liyoruz. 

Dış ülkelere karşı turistik imkânlarımızın inana 
olarak; yani aracı olarak pazarlanmasmda. Tanıtma 
Genel Müdürlüğünün görevleri, seyahat acentalarma 
yardımları, elbette olmalıdır. Madde olarak Genel 
Müdürlüğün, pazarlama işini bizzat organize etmesi
ni doğru bulmuyoruz. 

Henüz bir kuruluş kanunu olmayan, Basın - Ya
yın Genel Müdürlüğünün; belki de bu nedenle ve 
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bilhassa son yıllardaki çalışmaları, çalışma gayesine 
uygun hizmetlerde başarılı olduğunu söylememenin 
üzüntüsü içindeyiz. 

Bütün dünyada ülkemiz ve Türk dış politikası ko
nusunda yapılan yayınları, devletin ilgili makamları
na süratle ulaştırmak, ayrıca ülkemizin yabancı ya
yın organlarının politik tanıtılmasını sağlamak konu
sunda dış teşkilâtımız cidden yetersizdir. Genel Mü
dürlük kademesinde muayyen süre hizmet etmiş ol
mak değil, kültür ve ehliyet ve kaabiliyet dış teş
kilâtta çalışmak için aranılan vasıflar olmalıdır. 

Dış teşkilâtımız olarak dünyanın sadece dokuz 
merkezinde bulunan basın müşavirlikleri ve ateşelik-
leri kemiyet bakımından da yetersizdir. Yunanistan'ın 
New - York'ta basın - yayın hizmetinde çalışan 71 
elemanı mevcuttur. Bizim sadece bir elemanımız var. 
Dünyanın en pahalı metaı propagandadır. Kıbrıs ko
nusunda dahi ülkemizin New - York'da ve dolayısıy-
le Amerika'da politik tanıtılmasını ve haklılığımızı 
Vaşington'daki ateşeîik de dahil, topu topu birkaç 
eleman yürütmektedir. Dünyanın politik önem kaza
nan bölgelerinde süratle basın müşavirlikleri kurma
ya mecburuz. 

Dost Libya'nın değerli Başbakanı Caliud mem : 

leketimizi ziyaret etti. Hükümet üyeleri ile politik 
ve ekonomik konularda görüşmeler yapıldı. Karşılık
lı iki ülke arasındaki dostluğun daha da derinleşmesi, 
her iki dost ülkede ortamın en iyi şekilde oluşturul
ması, yapılan anlaşmaların ve bunların maddî ve ma
nevî sonuçlarının değerlendirilmesi için Libya'da bir 
basın ataşeliğinin derhal kurulmasını istiyor ve bek
liyoruz. 

Arap-ülkelerinde de basın müşavirliklerinin ku
rulmasında sayısız faydalar mevcuttur. 

Genel Müdürlüğün Dış Haberler Dairesindeki 
dinleme servisleri dışında TRT'de olsun, diğer kuru
luşlarda otsun çok sayıda dış yayınları dinleme ser
visleri mevcuttur. Bu dinleme ve değerlendirmeler 
tek elden, tek bir müessese tarafından ve kalifiye ele
manlarla yürütülmelidir. 

Kongre turizminin lüzumuna inanıyoruz. İstan
bul'da inşaatı devam eden kongre sarayının biran ön
ce uluslararası toplantılara açılmasını sevinçle bek
lemekteyiz. 

Aynı şekilde uluslararası bir gönül ve düşünce tu
rizmine kapılarını açan, Türk - İslâm düşüncesini ya
şama sevinci ve insan sevgisi halinde bütün insanlığa 
sunan Mevîâna ve Hacı Bektaş gibi iki büyük fikir 
ve gönül erinin anılmalanyîe ilgili olarak kongre ve 
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gösteri salonlarının kuvveden fiile çıkarılması nede
niyle bakanlık ilgililerine şükran ve duygularımızı be
lirtmeyi bir borç biliriz. 

Fuar, festival, sergi ve folklor gösterileri ile çe
şitli el sanatları, turizmimizi etkileyen mahallî renk 
ve hususiyet arz eden olumlu çalışmalardır. Ne var 
ki, Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı kültür daire
lerinin çalışma alanlarına giren birçok faaliyetlerde 
bütün sorumluluğu ve maddî yükü Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı fedakârca tek başına karşılamakta
dır. Antalya Filim Festivali yanı sıra bu yıl da Üçün
cü Balkan Filim Festivali hakkında bu konudaki te
reddütlerimizi belirtmeliyiz. İstanbul Kültür Festi
vali için de aynı endişeleri söylemekte fayda var. 
Bu güzel teşebbüsde de Bakanlık iki yıldır yalnız 
kalmıştır. Şu da bir gerçek ki, bu festivale katılan 
dünya çapındaki şöhretleri ve ekipleri görmek gaye
siyle hiçbir turist Türkiye'ye gelmez. İstanbul'da, İs
tanbul'un tarihî sanat ve kültür ihtişamını tarih say
falarından alıp, bir program halinde sunmak hem 
dünya çapında bir olaydır, hem de bu sayede Türki
ye'ye çok sayıda turist çekebiliriz. İsimden çok, bu 
konuda yetkili tecrübe sahiplerine fırsat vermek şar
tı ile gerçekleştirilecek bir program elbette dillere des
tan olur. 

Bu yıl da kamu yararına çalışan demeklerini Ba
kanlığın unutmuş görünmesi üzücü olmuştur. Turizm 
dernekleri, Bakanlığın turizm hizmetleri bakımından 
merkezden muhite doğru ileri uçlarıdır. Turizm der
neklerinin memleket turizmine hizmette bulundukları 
inancı içindeyiz. Bu hakkın teslimi gerekir ve gere
kirdi. 

Ülkemiz turizm sektöründe örnek konaklama te
sisleri ve ilgili yatırımların yapılması ve işletilmesi, 
özel sektör yatırımlarının desteklenmesi suretiyle 
turizm endüstrisinin gelişmesinde büyük katkısı olan 
Turizm Bankasının, özel yatırımlara 1974 yılında 
110 milyon lira civarında kredi tahsisinde bulunma
sı ne kadar memnuniyet verici ise ele, yeterli sayıla
maz. Ne var ki, bu tahsisat dahi değerli banka yö
neticilerinin olağanüstü gayret ve çalışmaları ile son 
iki yıldan devreden taahhüt bakiyeleri ve yeni kredi 
tahsisleri ile birlikte bir yıl önceye nazaran 1974 yı
lında yüzde 104 gibi önemli bir artış göstermektedir. 

Banka yöneticilerinin orijinal ve yerinde bir bu
luşu olan dar gelirli memur ve işçilere mahsus «Tatil 
kredisi» sisteminin 1975 yılı içinde daha geniş çapta 
ilgi göreceğini, böylelikle sosyal kitle turizminin bü
yük ölçüde gerçekleşeceğine inanıyoruz. 

Turizm sektörümüzün ülke ekonomisi açısından 
son derece belirli olan önemi daha da artmakta, dış 
turizm gelirleri, ödeme dengesi bakımından hayatî 
önemi haiz bir gelişme kaydetmektedir. Bu durumun 
devam etmesi, geniş ölçüde altyapı yatırımlarının 
biran önce tamamlanmasına ve özel sektörün gittik
çe artan yatırım kredisi ihtiyacının süratle karşılan
masına bağlıdır. Bu konuda belirli ve kıt kaynaklar
la büyük çaba gösteren turizm sektörünün tek finans
man kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban
kasının malî olanaklarının artırılması ve sermayesinin 
asgarî bir milyar liraya çıkarılması zorunludur. Yok
sa, geçen yıllardan kalan taahhüt bakiyeleri ötesin
de bankanın yeni tesislere kredi veremez bir hale 
gelecek olması, turizmimiz adına cidden üzüntü du
yulacak bir olaydır. 

1975 Yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi
nin memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, beni dinlemek lütfunda bulunan sayın 
Başkana, sayın senatörlere, sayın Bakan başta olmak 
üzere Bakanlığın değerli mensuplarına saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğiu?... Yok. 
Sayın Oğuz?... Yok. 
Saym Turan?... Buyurunuz. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Saym Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
İnsan; yeniliği, güzeli ve güzelliği arama, mace

ra peşinde keşma meyillerine daima sahiptir. Bu se-
betoledir ki, seyahat arzusu insanları daima artan- bir 
kuvvetle sarmış, toplu ve tek seyahat hareketleri ha
linde devam etmiştir. 

Turizm, umumiyetle yapılan seyahatler içinde, bu
lunmakla beraber ayrı bir harekettir, ama bu hare
ket yeni zamanların getirdiği bir harekettir. Son yüz
yıl içinde ulaşım vasıtaları büyük inkişaf göstermiş
tir. Bu inkişaf sonunda turizm hareketleri umumî 
seyahatlerin dışına çıkmak olanağını göstermiştir. 
Modern ulaştırma vasıtalarının gelişmesi ve çoğal
ması oldukça ucuz ve rahat seyahat yapılabilmenin, 
dünya nüfusunun süratle artmasının her yeni gün 
refah seviyesinin yükselmesinin, otel ve benzeri ko
naklama tesislerinin yer endüstrisi mahiyeti kazan
ması ve konaklamanın mükemmel bir hale gel
mesinin turizmin gelişmesinde büyük katkıları ol
duğu bir gerçektir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra turizm hareket
leri 20 nci Yüzyılda etkin olmak gibi bir önem ka
zanmıştır. O kadar ki, ticarî ve sanayi imkânları 
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dünya ölçüsünde varlık haline gelmiş bulunan mem
leketler dahi turizme millî gelir istatistiklerinde yer 
vermek suretiyle dış ticaret dengesinden turizm ge
liri ağır basan bir faktör olmaya başlamıştır. Eko
nomik alanda bu ölçüde önem kazanan, toplum ha
yatında da aynı ölçüde etkili olduğu bir gerçektir. 
Milletlerarası ekonomik ve sosyal hareketler, millet
lerin siyasî ve doğal yapısına göre değişir. İngiltere' 
nin turizm çalışmaları en yakın komşusu Fransa'nın 
ve ingiltere'nin en yakın dil kültür ortağı Amerika' 
nın turizmi aynı karakteri taşımadığı gibi, aynı se
viyede de değildir. Turizm hakkındaki çalışmalar her 
memleketin karakteri, millî ve tabiî yapısını taşıdığı 
takdirde verimli olur ve olumlu sonuçlar doğurur. 

Türkiye'de turizm politikası konusu, memleketi
miz ekonomisi bakımından önemli olduğu hepimizce 
bilinmektedir. Türkiye'de turizmin biran önce geliş
mesini istiyorsak, bu politikanın amili olan Devlet, 
mahallî idareler, meslek teşekküllerinin gayretlerini 
ve çabalarını koordine etmek zaruretine inanmakta
yım. 

Turizm ne Devletin ve ne de yalnız özel teşebbü
sün veya bunların teşkil edecekleri birlikler tarafın
dan halledilebileceği kanısında değilim. Her iki ikti
sat şubesinin turizmde, daha fazla olarak kamu yara-
rıyle hususî ve ticarî çıkar birbirine sıkı sıkıya bağ
lıdır. Turizm, karma ekonominin en güzel tezahü
rüdür. Bu sebeple, 5 yıllık plan programlarda turizm 
davası, özel teşebbüse taallûk eden kısım yeter de
recede belirtilmekle beraber, yer aldığını görmekle 
memnuniyet duyuyorum. 

İlk turizm hareketi İngiltere'de başlamış ve tu
ristler ilk olarak İsviçre'ye gitmişlerdir. O zaman
lardan beri İsviçre, bilhassa dağ sporları merkezi ol
muştur. Tabiatın güzelliklerine sahip bulunan vata
nımızda, İsviçre gibi kış ve dağ sporlarına müsait 
birçok yerler vardır. 

Bilindiği gibi, Kayseri, hem tarihî bakımdan ve 
hem de tarihî eserler bakımından büyük turizm ve 
sanayi merkezidir. Selçukîlerden kalan kervansaray
lar, ilk tıp fakültesi, camiler, künbetîer, Hitit'lerden 
kalma yeraltı şehirleriyle, eski kalesiyle hakikaten 
görülmeye değer tarihî bir yerdir. 

Diğer taraftan, Erciyes'in, dağ ve kayak sporuna 
çok elverişli oluşu da burayı ayrıca turistik bir mer
kez haline getirmektedir. Buna rağmen, maalesef ne 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ne de Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı Erciyes'in bu hasletinden istifade et
me yollarına gitmemişlerdir. Vakıa, son zamanlarda 

değerli Bakanımız. Kayseri'de bir Bölge Müdürlüğü 
açmakla kolaylıklar getirmiştir; ama diğer turistik 
tesislerin hiç birisi ele alınmamıştır; bir tek otel bile 
yoktur. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, turizm konusunun 
iktisadî kalkınmamızda en önemli unsur ve etken 
olduğundan kimsenin şüphesi yoktur; fakat turizme 
gerekli önemin verilmediğini görmekteyim. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Bütçesine kı
saca bakacak olursak; Turizm ve Tanıtma Bakan
lığına verilen ödenek oldukça küçüktür. Bütçe için
deki yeri, yanlış hesaplamamışsam binde 2'dir. Tu
rizm sektörünün yatırımları içinde Bakanlığın payı 
yüzde 10, genel yatırımlar içindeki hissesi ise 1,6' 
dır. Turizm Bakanlığına 1975 yılı yatırımları için 
1974 yılma nazaran daha az ödenek konmuş; mese
lâ, 1974'de 145 milyon lira iken 1975'de bu 135 

milyon liraya indirilmiştir. Bütçe 3rapılırken, herhal
de 1970 yılındaki yüzde 30 civarında her sahada ar
tan fiyat nazarı itibare alınmamıştır. Keza, yatırım
ları için 1974 yılında 145 milyon ayrılmışken, 1975 
yılında daha az para verilmiştir. 

Biz, birçok şeyler istemekteyiz Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığından. Elbette artık turizmin önemi, tu
ristlere yapılacak muamele, turistler için ayrılacak 
yerler; hepsi artık Türkiye'de ve dünyada bilinmek
tedir; ama bunların çaresi lâfla değil, gereken mad
dî ve manevî yardımların Devletçe temin edilmesiyle 
bulunabilir. Yoksa, ben de bir zaman Bodrum'a git
miştim; sivri sinekten akşamları oturmak mümkün 
olmuyordu. Akşam olunca sivrisinekler insanların 
üzerine hücum ediyor, insanlar odalarından dışarıya 
çıkamıyor ve penceresini açamıyorlardı. Birçok ek
siklerimiz, birçok noksanlarımız vardır; ama bunla
rı söylemekle değil, çare aramakla bunların gideril
mesi mümkün olur. 

Bir defa bakanlıklar arasındaki koordinasyon 
yapılmıyor. Hakikaten evvelâ altyapılar yapılması 
lâzım. Erciyes Dağına ç<kan yol bozuk; bilhassa kış 
aylarında kapanıyor. Karayollarına bu yolu yapın 
dediğimiz zaman; «Ben kendi yolumu bitirdim de 
turistik yol mu kaldı?» diyorlar. Ne müeyyidesi var
dır Turizm ve Tanıtma Bakanlığının? Hiçbir müey
yidesi yoktur. Keza, içme suları da bir sorundur. Bu
nu niçin, bilhassa Bakanlıktan değil, tüm olarak Hü
kümetten şunu istiyoruz ki : Bu koordinasyon kurul
sun, hakikaten mesele önemini tamamen iktisap et
sin. 
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Bütçenin, Bakanlığa, milletimize, memleketimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, Yüce Sena
toyu, onun değerli Başkanını ve kıymetli turizm 
mensuplarını saygıyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. buyurunuz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınsa S. Ü.) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadşalar; 
İkinci Dünya Harbinden evvel, memleketler ara

sındaki ekonomik münasebetler biîateral karakter 
taşıdığı için, harp sonuna doğru ve harp bittikten 
sonra bu ekonomik münasebetleri mültilateral; yani 
çok taraflı olarak geliştirmek, bütün memleketlerde 
istihdam problemini halletmek, yatınmları teşvik et
mek ve halkın her memlekette refah seviyesini yük
seltmek maksadına göre politikalar takibsdilmek is
tenirken, Türkiye de Avrupa İktisadî İşbirliği ve Ge
lişme Teşkilâtına üye olmuştu. 1950'den sonra gö
rüldü ki, Türkiye'nin ekonomik bünyesi yatırıma 
müsait değildir ve o tarihte iki konuya ehemmiyet 
verildi; bir dar boğazı aşabilmek için: 

Birincisi turizmi geliştirelim; 
İkincisi, petrol kaynaklarımızı geliştirelim. Halen 

tatbik edilmekte olan Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanununu Mecliste bendeniz Hükümet adına Dev
let Bakanı olarak savunmuştum. Yabancı sanatkârla
rın çalışmasına izin veren bir maddeyi kabul ettir
mek için ne kadar müşkülât çektiğimizi bilirim. Ara
dan 29 yıl geçti, çok uğraştık; fakat İspanya bizden 
sonra başladığı halde büyük neticeler aldı. İspanya' 
nın aldığı neticeleri akabiliriz demiyorum; aslında 
biz de bir mesafe katettik, fakat umduğumuz neti
ceyi alamadık. Sonunda bunun sebebi nedir diye 
düşündüm ve gördüm ki; bu büyük ölçüde bir zih
niyet değişmesiyle ilgilidir. Gerek kanunu uygulayan
larda gerek vatandaşlarda gerek misafir kabul eden 
otellerde, gerekse politikacılarda derin bir zihniyet 
değişmesi olmadan turizmi Türkiye'de (İspanya se
viyesinde demiyorum) memleketin imkânlarına göre 
geliştirmek kabil olamıyor. 

Demin, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü arka
daşımın ağzından, Cumhuriyet Halk Partisinin tu
rizm endüstrisine müteveccih yabancı sermayeyi be
nimsemiş olmasını duymaktan zevk duydum Çünkü, 
genellikle yabancı sermaye bir sömürü aracı diye 
tavsif edilirken, hiç olmazsa turizm sektöründe mem
leketin kalkınmasına yardım edeceği kabul edilmiş 
bulunuyor. Bu, ileri bir merhaledir. Eğer tatbikatta 
buna yakın inkişaflar kaydedebllirsek. bugüne kadar 
aldığımız neticeden daha fazlasını alabileceğimiz ka
naatini taşıyorum, 

\ 1973 yılında Gümrük ve Tekel Bakanı olarak va-
] zife gördüğümde, (En ileri seviyede tahsil görmüş, 

yetişmiş elemanlarımızın dahi) hakikaten kitle tu
rizminin gelişmesini, ne kadar öğrenmeye muhtaç ol
duğumuzu tespit ettim. Club Mediterraneen'in Emek
li Sanckğıyle beraber ithal ettiği bazı maddeler, ka
çak girmiştir şeklinde bir muameleye tabi tutuldu. 
İlgililer geldi, kaçak diye ileri sürdüğümüz madde
lerden bazıları kozmetik maddelerdi; rujdu. Biz de
dik ki, «canım bu sürekli kullanılan bir mal değildir, 

I hakikaten kaçaktır diye muamele yapılmış» «Efen
dim, biz her akşam tiyatro tertip ederiz. Tiyatroda 
görev alan hanım oyunculara bir ruj veririz ve onu 
verdikten sonra da geri almayız» deyince, itiraf ede
rim ki, ben de mahcup oldum. 

I Görülüyor ki, bilhassa kitle turizmini geliştir
mekte, büyük bir zihniyet inkılâbına ihtiyaç var 
memlekette. Bunun kolay olabileceği kanaatini taşı
mıyorum. Cenubî Amerika'dan gelmiş bir aile son-

j radan bana mektup yazdı; taş - toprak arasından çı
karılmış bazı ufak tefek âsar-i atîka almış. Gümrük
ten çıkarken, «Efendim, bunu eski eserleri tetkik 

i edecek heyete göndereceğiz; Millî Eğitim Müdürlü
ğüne veya ilgili mercie göndereceğiz» demişler; uçak 

j kaçmış. 10 gün kalmışlar; adam neticede bana gayet 
ağır mektup yazdı. 

İ Bu itibarla, bunu bir bakanlık seviyesinde değil 
j de, Hükümet seviyesinde ele almak zaruridir. Vakıa 
j bir Turizm Merkez Komitesi var, bazı bakanlıklar-
I dan temsilciler falan var, ama kâfi gelmiyor. Mese-
| lâ Millî Eğitim Bakanlığından bir temsilci yok. Ya

ni bunu, memleketin kalkınmasında mühim bir ma
nivela vazifesi görecektir diye içimize sindirirsek, 
bazı engelleri süratle bertaraf etmek imkânını buîa-

j bileceğimiz kanaatini taşıyoruz. Aksi takdirde, haki
katen büyük gayretler sarf ediliyor, ama sarf edilen 
gayretle mütenasip netice alınamıyor. 

Üzerinde konuştuğumuz bütçe yalnız turizm büt
çesi olmadığı için başka konulara da değinmek isti
yorum, fakat ondan evvel şunu ifade etmek istiyo-
rum ki, basınımızın da Türkiye'de turizmin gelişme
sinde yardımcı olmasında büyük faydalar görüyo-

I rum. Arap ülkelerinin zenginleri genellikle, Birinci 
Dünya Harbinden evvel, Osmanlı İmparatorluğu 

j devrinde, İstanbul'a Boğaziçine gelirlermiş. Bundan 
4 - 5 yıl evvel yine hanedana mensup bir aile gel
diğinde, «haremi kaç kişiden mürekkeptir» diye fo
toğraf çekmek için duvarlara çıktıklarını gazetelerde 

I okuduk. Ertesi yıllar da gelmeyince, bir vesileyle 

13 — 
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aileden bir zatı gördüğümde, neden gelmiyorlar di
ye sordum, bu hadiseyi anlattı; «Cenevre'de villa 
aldılar, yaz tatilini orada geçirmeye gidiyorlar» de
di. 

Bu itibarla, turist tedirgin edilmek istemez arka
daşlar; artist olsun, hanedan mensubu olsun... E, sa
bah akşam otelinin odasına kadar takip ederseniz, o 
adam ne diye gelsin canım... 

Bu bakımdan, basınla da ilgili bakanlık olduğu 
için, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının, turistlerin te
dirgin. edilmemesi konusunda ilgili müesseseler nez-
dinde, basın mensupları nezdinde uyarıcı teşebbüs
lerde bulunmasında fayda görürüm. 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu oldukça es
kidir. Bu itibarla, bu kanuna yeni bir şekil vermek 
lâzımdır. Yapılacak iş, bu mevzuda, turizm alanında 
büyük başarılar kazanan memleketlerin mevzuatını 
tetkik etmektir. Mevzuatın nasıl uygulandığını, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının, kendi elemanları va-
sıtasıyle tetkik ederek, bu kanunda gerekli tadillerin 
yapılmasında öncülük etmesinde turizmin endüstri
sinin gelişmesi bakımından fayda umarım. 

Şimdi, basınla alâkalı bir sual sormak istiyorum. 
Gazetelerde okudum; Bütçe Karma Komisyonunda 
geçen bir konu. Selefleri zamanında, özel bir ajansa, 
haber satınalmak için 4 milyon liranın ödendiğinden 
bahsediliyordu. Bunun kanunî mesnedi nedir, bunu 
öğrenmek istiyorum. Bunun gibi, başka özel ajans
lara, eski hükümet zamanında yardım olarak veya 
haber satınalmak maksadıyle para ödenmiş midir, 
bunu öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Esasen bitiri
yorum efendim. 

Son bir konu olarak, Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Mevzuatının uygulanmasının da Türkiye' 
nin turizm hareketinin gelişmesinde önemli ölçüde 
engelleri olduğunu tespit etmiş bulunuyorum. Gelen 
turist, bazı malları mubayaa ettiğinde, adresini bıra
kıyor, parasını veriyor, fişler dolduruyor vesaire edi
yor; fakat gittikten sonra adresine gönderilmesi lâ-
zımgelen şey aylarca gönderilmiyor ve turist, mem
lekette dolandırıldığını, gazetelere beyanat olarak 
verebiliyor. Bu konu üzerinde durduğumda, itiraf 
edeyim ki, öyle bir tatbikata rastladım ki, (Maliye 
Bakanlığı cephesinden) re'sen, Maliye Bakanlığının 
yetkisi yoktur diye. mesuliyeti üzerime alarak yürüt
mekten başka çare bulamadım. Çünkü, yabancı ba
sında gayet şiddetli olarak «Türkiye'de turistler do

landırılıyor» diye neşriyat başlamıştı. Bunu böyle 
halledebildik. 

Bu bakımdan, her yönüyle, bakanlar seviyesin
de, engelleri bertaraf etmenin yoluna gidilmez ve 
uygulamada rastlanan güçlükler yine bakanlar sevi
yesinde halledilmezse, çok alt kademelerdeki tatbi
katta, gümrüklerde, Türk Parasının Kıymetini Koru
ma Mevzuatında, eski eserlerin tetkikinde memleke
tin lehine değil; münferit bazı olaylarda aleyhine 
neticeler alınabilmektedir. Bu ise, memleket turizmi
nin gelişmesinde geniş ölçüde mani teşkil etmekte
dir. Bütün bunların halledilmesi, 20 yıllık tecrübe
den sonra, meselelerin Hükümet seviyesinde bir ra
yına oturtulmasına bağlıdır. Kanaatim odur ki. bun
dan sonra, Türkiye'de bugüne kadar kaybettiğimiz 
inkişafı hızlandırmak mümkündür. Çünkü, Batı âle
minde artık, gördüğü bir yere tekrar gitmek değil, 
yeni yeni yerlere gitmek, görmek, sohbet arasında 
bununla övünmek turistler için bir numaralı mesele 
haline gelmiştir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Köker?.. Yok. Sayın Özmen?.. 
Yok. 

Sayın Soydan, buyurunuz efendim. 
HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz Kahraman Maraş ilinin Elbistan ilçe
sindeki oldukça eski içme - kaplıcalara değinmek is
tiyorum. Buraya, Suriye'den, Irak'tan ve yurt için
den, hatta Suudî Arabistan'dan 2 milyona yakın tu
rist gelir, gider. Sağlık yönünden yapılan su tahlili 
neticesinde, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsün
den, Hıfzıssıhha Kanununa göre, bu suyun sağlığa 
birinci derecede müspet etki yapan vasıfları olduğu 
yönünde rapor alınmıştır. Hal böyle olmasına rağ
men, burada hiçbir resmî tesis yapılmamıştır. Sağlık 
Bakanlığı, betahsis kolera tehlikesi olduğu zamanlar
da burayı kapatmakta ve fakat Cenuptan gelen turist 
akımı karşısında karmaşık bir durum ortaya çıkmak
ta, turist perişan olmaktadır. Bu anda turist hareket 
etmiştir, gelmiştir, yığılmıştır. Bir kısmı Suriye'den. 
bir kısmı Irak'tan, bir kısmı Suudî Arabistan'dan gel
miştir. Kolera tehlikesi vardır; ama su hakkında cid
dî ve müspet bir rapor istihsal edilmesine rağmen. 
Sağlık Bakanlığının, «Sağlık yönünden, hastalık se
bebiyle biz müsaade vermiyoruz» beyanlarıyle kar
şı karşıya kalıyoruz. Bu yönden de Türk ekonomisi 
bakımından millet olarak büyük zararlarla karşı 
karşıya kalmaktayız. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Gerek iç turist ve gerekse dış turist bakımından 

mühim olan bu yere, turistler büyük şifa buldukların
dan gelme alışkanlığı kazanmışlardır. Turizm Ba
kanlığının, Türk ekonomisinin gelişmesi için burada 
acilen tedbirler alması lâzım. Aslında birtakım tet
kikler yaptı; fakat bu tetkiklere rağmen proje hazır
lanmadı. Bu proje ne zaman hazırlanacak, ne zaman 
bitecek ve çalışmalara ne zaman başlanacak?.. Biz 
bunları bilemiyoruz. Sıhhî tesisler de yapılmadığına 
göre, hastalık halinin her zaman kendisini göster
mesi beklenebilir. 

Bir de Elbistan içmelerinin durumunda olan Ma-
raş'ın Süleymanlı nahiyesinde bulunan içme kaplıca
ları vardır. Burası da turistik bir yerdir. 2 milyona 
yakın turist buraya da gelir gider. Buradaki su hak
kında da Hıfzıssıhha Enstitüsünün, sağlığa ciddî 
surette müspet etki yapan vasıfları olduğu yönünde 
raporlar alınmıştır. Buna rağmen, Sağhk Bakanlığı 
bazan burayı da kapatır. 

Turizm Bakanından ricada bulunuyorum. Türk 
ekonomisine faydası bakımından, gerek Süleyman-
h'ya bağlı olan bu içme kaplıcaları ve gerekse Elbis
tan'a bağlı olan İkizce veya Çeleye denilen köydeki 
kaplıcalar için yapılan projelere, Devlet olarak aci
len el atıp bir sonuca vardırmasını ve turistlerin de 
bu sebeple perişan edilmemesini rica eder hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN —• Sayın Ege, buyurun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz Bakanlığın 
memleketimiz için çok önemli bir yeri vardır. Bil
hassa, memlekete döviz temini bakımından, elinde 
bulundurduğu geniş potansiyeli iyi kullanmak sure
tiyle, Türkiye'ye turizm yolu ile birçok döviz im
kânları elde edilebilir. 

Bir arkadaşımdan işitmiştim; İran Şehinşahı, he
likopterlerle Türkiye'nin Cenup ve Ege sahillerini 
gezerken, yanında bulunan Hariciye Bakanına : 

«Bu sahilleri bana verin, ben size İran petrolle
rini vermeye amadeyim. (İran'ın petrol zenginliği 
malum) bir gün bu petrol ,biter; ama bu sahillerin 
güzelliği eğer bakılır ve korunursa, dünya var ol
dukça devam eder» şeklinde bir beyan ve esprisi var
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Turizm politikası, Türkiye'de çok çeşitli yön de

ğiştirmiştir. Bu çeşitli yön, değiştirmesinden dolayı 

turizme olan gerekli inanç, ilk önce Devlette, hükü
metlerde ve sonra da millette zor gelişmiş, zor kök
leşmiş olmasından mütevellit zaman kaybı büyük 
olmuştur. 

Turizme önce lüks yatırımlarla başlamışız. Adeta, 
Osmanlı devrinde Boğaziçine gelen Mısır'lı zengin
ler gibi; sanki İngiltere'den, Amerika'dan milyoner
ler, milyarderler gelecekmiş gibi düşünceler kafamı
za saplanmış, yer etmiş ve ona göre tesisler yapmı
şız. 

Ben size lokal bir misâl vereyim; Kuşadası'nda, 
(ki, kuşa döndürülmüştür) turizm mevzuu ile ilgili 
birçok yatırımlar gelişigüzel, plansız olarak yapılmış
tır. Onun için şehir estetiğini, güzelliğini kaybettiği 
gibi, yapılan yatırımlar da plansız ve programsız, 
rantabilitesi hesaplanmadan yapıldığı için, bugün 
birçok oteller çalışamaz, işleyemez hale gelmiştir; ya 
kimisi su bulamamaktadır, ya kendisine gereken mal
zemeyi, turiste lâzım olan yiyeceği temin etmekten 
âciz vaziyete düşmüştür. 

Yalnız her yaz, benim bildiğim, görebildiğim ka-
darıyle yerli ve yabancı turistler, Kuşadası'nda ve 
bütün Ege sahillerinde (Balıkesir sahilleri, Muğla 
sahilleri dahil) mocamp şeklinde basit ve ucuz; fakat 
sessiz, temiz ve nezaketin bulunduğu yere geliyor
lar. Turist lüks istemiyor. Onun memleketi zaten 
bizde olduğundan çok daha fazla lüks; ihtiyacı yok 
ona. 

British Petrol'un Kuşadası'nda bir mocampı var
dır. Ondan önce lüks bir otel. ondan sonra da, «Kuş
tur» adında, şirket haline gelmiş bir yer vardır. İki 
yer arasındaki bu basit mocamp, hem o lüks otelden, 
hem de birçok reklamıyîe, çeşitli havuzlarıyle, her 
sene zenginleştirilmeye çalışılan bu kuruluştan çok 
daha iyi çalışır, çok daha iyi kazanır ve turistler de 
orayı tercih eder Bırakınız yabancı turisti, yerli tu
ristler dahi orayı tercih ederler. 

Dünyanın her yerinde bir kitle turizmi almış yü
rümüştür. Kitle turizminde yıllık iznini geçirecek 
kişilerin zengin değil hat'a fakir denecek kişiler 
olduğu; yani memur, işçi ve küçük esnaf olduğunu 
düşünmek ve buna göre ucuz yerler temin etmek lâ
zımdır. 

Kuşadası'nda turistlere hatıra eşya satmak mak-
sadıyle açılmış olan bazı yerler vardır ki, birer gangs
ter yatağı halini almıştır. Her türlü şeyler orada yü
rütülür. Şunu insafla kabul ve ifade etmek lâzımdır 
ki, Turizm Bakanlığının bugünkü yetkileri içinde 
oraları kontrol etmesine imkân ve ihtimal yoktur, 
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Bunun yanında bir noktayı daha ifade etmek is
terim muhterem arkadaşlar : Yunanlılarla bizim 
turizm meselesinde bazı anlaşmalarımız vardır; ama 
Yunanlılar bunu tek taraflı olarak yıllarca sömürmüş
tür. Meselâ, Yunan adalarından bizim sahillerimize 
gelen vapurlar, daima Yunan bandıralı vapurlar
dır. Bunlar turisti iskeleye getirir, sabah erkenden 
vapur yanaşır, oradan çıkıp otobüslere binerler, Me
selâ Kuşadası'ndan Meryem Ana'ya, (Efes'e) gider. 
Söke sahillerindeki Miletos'a, Didima'ya, Priene'ye 
uzanmaya dahi ihtiyaç görmezler. Sadece Bülbül Da-
ğı'na çıkmayı düşünürler. Çünkü, Meryem Ana'nın 
evi oradadır diye. Ondan sonra dönerler, öğlen ye
meğini vapurda yerler. Ancak turistik eşya satan yer
lerden bir iki ufak tefek eşya alırlar ve hatta bazan 
vapur sinyal verir, aldığı o malın parasını; hem ko
şup vapura yetişmeye, hem de peşinden gelen satıcı
ya ödemek gibi gayet komik sahnelere de orada rast
lanır. 

Yunanlılar, bırakınız bu yakın zamanda aramız
da geçen meseleleri, geçen seneler, evvelki seneler 
dahi, daha adalardan gemiyle turisti (tster İtalyan, 
ister Fransız, ister Amerikalı olsun, hangi cins turist 
olursa olsun) getirirken, sahilleri karşıdan göstererek 
«Bu sahiller bizimdir, şimdi barbar Türklerin elinde. 
Biz çok yakında bunları alacağız, pis bir milletir, sa
kın yiyip içmeyin bunlardan, hasta olursunuz, vah
şi insanlardır birbirinizden ayrılmayın, şöyle olur, 
böyle olur» telkinleri yapılır ve bunu biz de biliriz. 
Buna rağmen onlarla güya turizm alışverişi içerisin
deyiz... Bu da ayrı bir yara. 

Kıymetli arkadaşlarım; 

Turizm meselesinin topyekûn millî bir mesele ol
ması lâzım. Bir iki bakanlıkla bu iş halledilemez. 

Turizmin birçok şey ile ilgisi vardır. Altyapısın
dan tutunuz, yolundan tutunuz, bilmem esnafından 
tutunuz da her cins meselede bir insana lâzım olan 
ve insan için lüzumlu olan her şeyin turizmle ilgisi 
vardır. Meselâ, Ege sahilleri en çok turist çeken yer
lerdir. Deniz yolu ile İstanbul'dan sonra en çok tu
ristin geldiği yer Kuşadası'dır, fakat gemilerin doğ
ru dürüst 3'anaşacağı bir iskelesi dahi yoktur. Bir 
gemi yanaşır, ikincisi gelirse açıkta kalır ve kalkarız 
Kuşadasfna 25 milyon lira harcayarak «yat limanı 
yaparız. Niye yapılır, ne lüzumu var?.. İlk önce bir 
iskelesi yok. 

Sonra, Kuşadası'nı, ister Selçuk tarafından, ister 
Söke tarafından bağlayan yolları gördüğünüz za
man üzülürsünüz; insanın giderken başı döner, affe-

j dersiniz bazı kişiler o yollardaki virajlara tahammül 
edemeyerek hasta olurlar; hasta hale gelirler. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Buala-

j rın hepsi gözle görünür, bilinir durumlardır. Kontro
lü yapılır veya yapılmaz; onu bilemem. 

I Ben, bir nokta üzerinde duracağım. M i ilete mal 
I edilemeyen hiçbir şeyin bir memleket için faydalı 

olduğu görülmemiştir. Türkiye'de turizm, benim inan
cıma göre, vatandaşa, halka indirilmesi lâzun ge
len bir konudur. O da ancak Türkiye'de turizmdeki 
pansiyonculuğu geliştirmek yolu ile mümkün ola
bilir. 

Kuşadası tuhaf bir hal almıştır. Şehrin önüne yeni 
bir şehir gibi, (Estetiği var veya yok, neyse) bazı bi
nalar yapılmış, bazı tesisler yapılmıştır. Onun arka
sında benim vatandaşım, hâlâ bundan 50 sene ön
ceki gibi, zeytinden biraz, tütünden biraz ne alabi
liyorsa onu alıyor, onunla geçiniyor. Babasından, de
desinden kalmış olan bazı arsaları da bazı zengin 
açıkgözler kapmış ellerinden; «onların üzerine tu
ristik tesis yapacağız, bilmem ne yapacağız» diye, 
vatandaş geriye itilmiş, sahili gelip ancak karşıdan 
seyrediyor; bir yabancı halinde. Görüyorsunuz tu
rist geliyor, şortla geziyor, açık geziyor; onun 
yanında benim yerli vatandaşımın sefaleti yürekler 
acısı. Halbuki, defalarca ben bunu ifade etmişimdir. 
Bu sahillerdeki vatandaşlar turiste karşı gayet mu
nistir, gayet anlayışlıdır. En ufak bir hadise olma
maktadır. Bu vatandaşları finanse edip, bunları 
pansiyonculuğa teşvik etmek lâzımdır. O kadar pa
rayı sağa sola sarf edeceğinize, bunlara 10 milyon, 
50 milyon, 100 milyon; kazasına göre; yani turistik 
kazalara göre, ayırıp, birer ufak teşkilât kurmak su
retiyle, turistlerin kalabileceği, kendi evlerine, bir 
oda, bir tuvalet eklemek ve onların, gireceği çıka
cağı yerleri ayırmak suretiyle ufacık tesisler temin 
edilir ve böylece de vatandaşın cebine turizmden bir 
şeyler girerse, o zaman turizmin ne olduğunu an
lar. Yoksa, karşıdan karşıya; «Efendim, turizm 
memlekete şunu getiriyor, bunu getiriyor» diyoruz; 
ama vatandaşın cebine ne giriyor, ona bakmalı,.. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bağlı

yorum efendim. 
Bunun için, bilhassa sahillerde turizme alışmış, 

I gayet munis olan halkı, turizmde bizzat kendisini 
teşvik edip, harekete geçirebilmek için bu pansiyon
culuğu memlekette ihya etmek lâzım. 

j Teşekkür ederim efendim, 

116 — 
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BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1975 malî yılı Bütçe kanun tasarısının açık oyla
masına oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Ortaç, buyurunuz. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Demin muhterem senatör arkadaşım İskender 
Cenap Ege temas etti; fakat kısa geçti. Bizim için 
bunu bir soru olarak da kabul ederseniz, Sayın Ba
kandan rica edeceğim, her halde bunun da bir ista
tistiğini yapmışlar ve miktarlarını ölçmüşlerdir. 

Türkiye'de ikamet etmek üzere, ikamet ederek 
turizm yapan, turistik seyahatlerini yapan insanlar
la yakınımızdaki bir tüfek atımı mesafede bulunan 
Yunan adalarında kurulmuş geniş tesislerden günü 
birliğine gelen turistlerin sayısı ve bunlar arasındaki 
nispeti öğrenmek istiyorum. Bunun memleketimize 
faydası şüphesiz ki, var. Fakat bu fayda ve bu sey
yahların getireceği para miktarı son derece cüzî. 
Çünkü, günü birliğine geliyorlar. Geldikleri vapur
lar gittikçe, sene ve sene bakıyoruz daha güzelleşi
yor, daha büyüyor ve Yunan adalarındaki çoğu taş 
ve topraktan, geçimlerini ancak Yunanistan'dan ya
pan bu adalardaki insanlar turizmden, Türkiye sa
hillerindeki geniş, büyük tarihî eserleri tıpkı kendi 
memleketlerinde olandan çok daha fazla şekilde is
tifade ederek, bizim sahalarımızı kendilerine para 
olarak getirmiş oluyorlar. 

Bunu burada arz etmekteki maksadım; günü bir
liğine gelen bu adamların, bilhassa Yunanlı turist 
rehberleri tarafından memleketimizin turistik yerle
ri gezdirilirken, yola çıkılırken yaptıkları aleyhe 
olan propagandalardır. Buraları bizimdir, buraları 
bizimdi ve bu eserler, şimdi çıkıp göreceğiniz eser
ler tamamen Yunanîdir, Elen eserlerdir, onun mede
niyetidir, oradaki Türkler buranın şagilidirler ve isti
fadesini onlar yapıyorlar, ama şimdi size göreceğiniz 
yerleri, eski medeniyetimizin eserleri olarak, kırma
dan sakladığımız müzelerimizi de gezdirmek sure
tiyle onlara bizim aleyhimizde, kendi lehlerinde 
propagandalar yaptırıyorlar. 

Ben şunu demek istiyorum, bu nokta üzerinde; 
birinci olarak, evvelâ aleyhte propaganda ve son

ra adalar sayesinde de bizi istismardır. 

İkincisi, yabancı turistin merakını celp etmek 
için de biz elimizden gelen gayreti kendi toprakları
mızda, yerleştiğimiz topraklarda, Yunan medeniyeti

ni, onlardan çok daha fazla reklâm ve propaganda 
eder isimlerle donatıyoruz. 

Bizim Bursa'da bir Aboryont köyümüz vardır; 
Aboryont gölü üzerinde güzel bir köydür, bir ya
rımada şeklinde uzanır, bir köprü ile de sahile bağ
lıdır, hakikaten enteresan bir köy; fakat İçişleri Ba
kanlığının yaptığı bir tamimle, yabancı menşeli isim
lerin değiştirilmesiyle bu köyün adı da Göiyazı ola
rak değiştirildi; ama köye de bizim verdiğimiz bir 
tahsisatla yapılan bir gazino ve küçük bir motelciğin 
adı da Abollonya oldu; o öyle devam ediyor. 

Ben, bu nokta üzerinde, bu yabancı adlar üze
rinde, bu şekilde reklâm etmek için bir hududun 
tanınmasını diliyorum. Lokantalarımıza, aşçı dük
kânlarımıza, âdeta yarışır şekilde yabancı adlar ver
mekte yarışmalar yapıyoruz. 700 - 800 seneden beri 
yaşadığımız ve yerleştiğimiz bu topraklarda bir tu
ristik merak ve hevestir diye, yabancı isimleri koy
maktan niçin kendimizi alamıyoruz. Acaba Turizm 
Bakanlığı, sırf merakı ve sırf tanıtmayı, daha kolay
dır diye bu isimleri koymakta bir yardımcı olacak 
mıdır? Tahsisatın Turizm Bankası vasıtasıyle verdi
ği şeylerle kurulacak bu otellere, motellere bizim 
kendi öz adlarımızı vermek mümkün değil midir? 
Bizdeki merak edilecek birçok isimler, Avrupa'nın 
tanıdığı adlar da vardır, acaba bunlar üzerinde duru
luyor mu, durulmuyor mu? Bu cihet üzerinde durul
masını bilhassa istirham edeceğim. 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1975 malî yılı Bütçe kanun tasarısının açık oylama
sına 96 sayın üye iştirak etmiş; 64 kabul, 32 ret oyu 
kullanılmış ve tasarı kabul edilmiştir. 

Yapılan tenkit ve temennilere cevap vermek üze
re Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın İlhan Evîiyaoğ-
lu. 

Sayın Bakan, sayın üyelerin sorularına vereceği
niz cevap süresi de dahil olmak üzere bir saatlik müd
detiniz vardır. 

Buyurunuz efendim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN 

EVLİYAOĞLU — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
değerli üyeleri; 

Sözlerime, Türk turizminin son durumunu belir
terek başlamak istiyorum. 

Yurdumuzda son yıllarda büyük bir gelişme gös
teren turizm hareketi, yılın ilk yansında gelişmesine 
devam etmiş, ilk altı ayda gelen yabancı sayısı bir 
önceki yıla göre % 6, elde edilen döviz geliri ise bir 
önceki yıla nazaran % 70 oranında artmıştır. 
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Ancak, ülkemiz turizm hareketlerinin üçte biri
nin oluştuğu Temmuz ve Ağustos aylarında, bilinen 
sebeplerle % 20 dolayında bir gerileme kaydedilmiş, 
dolayısıyle 1974 yılında yurdumuza gelen yabancı 
sayısı 1973'e oranla % 17 oranında bir düşme gös
termiş bulunmaktadır. Elde edilen döviz gelirleri ise 
İMF anlayışına göre 176 milyon dolar, OECD anla
yışına göre ise 232 milyon dolar olup, her iki meb
lâğ 1973 yılının 12 ayında elde edilen' turizm gelir
lerini aşmaktadır. 

1974 yılında Amerika'dan Avrupa'ya gelen tu
ristlerin % 14 oranında azaldığı, petrol krizi ve eko
nomik bunalım dolayısıyle genellikle yavaşlayan tu
rizm hareketlerinde önceki yıla nazaran, örneğin; 
Yunanistan'da turist sayısında c/c 31 ve döviz gelir
lerinde %• 17 oranında bir düşme kaydedildiği na
zara alındığı takdirde, 1974 turizm gelirlerimizin 
her şeye rağmen artmaya devam etmesi dikkate de
ğer bir olgudur. 

Sayın senatörler; 
A. P. sözcüsü Sayın Halıcı'nın da belirttiği üze

re, OECD ülkeleri içinde turizm gelirlerinde son
dan üçüncü olduğumuz bir gerçektir. Turizmde ge
lir sağlamanın en önemli aracı konaklama arz ka
pasitesidir. Aynı OECD ülkeleri arasında yatak arzı 
yönünden son sırada olduğumuz nazara alınırsa, ör
neğin; 1973 yılında Batı Almanya'da 891 bin; İspan
ya'da 835 bin, İtalya'da 1 450 000, Yunanistan'da 
166 bin yatak kapasitesi turiste hizmet sunarken, 
yurdumuzda turizm belgeli yatak sayısının 1974 yı
lı sonunda sadece 41 bin olduğu dikkate alındığın
da, turizm gelirini artırmak için sayın C. H. P. söz
cüsü Kangal ve A. P. sözcüsü Sayın Halıcı'nın belirt
tikleri veçhile biz de yatak kapasitesinin süratle artı
rılması gerektiğine inanıyoruz. 

Sayın senatörler; 
10 yıl içinde yurdumuza gelen yabancı sayısı 

6,5 misli, döviz geliri 22 misli artmış, buna karşılık 
yatak sayısı sadece 3 misli artmış olup, 1960'da 10 
bin civarında olan yatak kapasitesi 1974 sonunda 41 
bine ulaşmış bulunmaktadır. 

Kalkınma planlarımızın her üçünde üst yapının 
özel sektör, altyapının kamu eliyle yapılması öngö
rülmüştür. Ne var ki, üst yapı dediğimiz konakla
ma yatırımları plan hedeflerinin ancak % 30'u civa
rında kalmıştır. Bunun sebebi, turizm yatırımlarının 
yeterli özendirici tedbirlere kavuşturulamamış olma
sıdır. 

22 yıllık Turizm Endüstrisi Teşvik Kanununu 
günün koşullarına cevap vermemektedir. Sayın Çe-
likbaş'ın da belirttiği veçhile bu konuda geniş bir 
araştırma Bakanlığımızca yapılmıştır. Yeni bir teşvik 
kanun tasarısı en kısa zamanda Yüce Meclislere su
nulacaktır. 

Konaklama açığını hafifletmek ve özel kesime 
öncü ve önderlik etmek üzere 1974 yılında Turizm 
Bankasınca başlatılan çalışmalara 1975 yılında bir 
yoğunluk ve yeni bir hız verilecektir. Antalya, Muğ
la ve Aydın illerinde öncü ve örnek üst yapı tesisle
rinin projeleri 1975 yılında tamamlanacaktır. 

Bu yıl içinde İstanbul'da açılacak toplam 1 805 
yatak kapasiteli üç büyük otel (International 704 
yatak, shcraton 718 yatak, Oyak 383 yatak) ve bun
lara ilâveten Gönen'de 580 yataklı bir otel hizmete 
girecektir. Ayrıca, 1975 yılında Çırağan Sarayı ve 
Sultanahmet otel projelerine başlanacaktır. 

Antalya'da 300 yataklı TATAŞ Oteli 1975 turizm 
sezonunda işletmeye açılacaktır. Bunun yamsıra Tu
rizm Bankası Antalya otel projesi de 1975'te hizme
te girebilecektir. 

Antalya'da Orman ve İmar ve İskân Bakanlıkla-
rıyle müştereken yürütülen planlama çalışmaları geç
tiğimiz yıl bitirilmiştir. Güney Antalya turizm pro
jelerine Dünya Bankası desteği sağlanmak üzeredir. 
Ayrıca, Antalya havaalanı inşaatına bu yıl içinde 
başlanacaktır ve bunun için 1975 bütçesine 82 mil
yon lira tahsisat ayrılmıştır. Bunlardan ayrı olarak, 
Antalya ilinde toplam 13 500 yatak kapasiteli 8 bü
yük girişim çeşitli kamu mercilerinin kararlarını 
beklemektedir. Bu kararlar çıktığı zaman bu yatak 
kapasiteleri de sırayla faaliyete geçecektir. 

Saym Başkan, değerli üyeler; 
Tüm yatırımlar içinde % 1,2'lik bir yer işgal eden 

turizm yatırımlarına ayrılan sınırlı meblâğların ye
rinde ve zamanında kullanılması için nerelere, ne 
zaman, ne tip ve ne kapasitede yatırımların yapılma
sını saptayan turizm fiziksel planlamaları Muğla 
kıyılarını içeren bölümüyle Nevşehir yöresini içine 
alan kısmı Gönen ve Terme Su Şehri çalışmaları so
nuçlanmıştır. Bunlara ilişkin altyapı proje ve uygu
lamaları 1974 programına girmiştir. Örneğin; Muğ
la Dalaman havalanı, Marmaris, Köyceğiz, Milas, 
Bodrum yolları ve Nevşehir turistik yolları bunlar 
arasındadır. 

1975 yılında Aydın - İzmir kıyı bandı, öncelikli 
termal su şehirleri (Harlek - Kütahya, Kestanbol -
Ezine - Çanakkale, Sultaniye - Köyceğiz) ve dağ tu-
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rizmi (Palandöken - Erzurum, Yücedağ Sarıkamış -
Kars, Bolkar - İçel) merkezlerinin planlama çalışma
larına başlanacaktır. 

Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu ile müşte
reken İstanbul turizm ve rekreasyon alanlarının pro
jelendirme çalışmaları ele alınacaktır. 

Bilindiği üzere, yurdumuz, yüzlerce kilometrelik 
doğal kumsalları, binin üzerindeki termal ve hidro-
mineral kaynaklan yanında, tarih öncesi devirlerden 
başlayıp 15 farklı uygarlığı temsil eden emsalsiz ta
rihî ve kültürel değerlere maliktir. 

Turizm potansiyelimizi teşkil eden bu eşsiz de
ğerlerin, bir program tahtında takdimi ve belirgin 
mimarî özellikleri korumak suretiyle turizm amaçlı 
kullanımları için başlatılan çalışmalara 1975 yılında 
da devam edilecektir. Geçtiğimiz yılda Sultanahmet 
ve Anıtkabir ses ve ışık projeleri faaliyete geçiril
miştir. Bakanlığımız katkılarıyle İstanbul'da Yediku-
le'de bir gösteri yeri, Yerebatan Sarayının temizlen
mesi, Yıldız Malta Köşkü ve Topkapı Sarayı avlu
sunun düzenlenmesi, Binbirdirek Sarnıcının, turizm 
amaçlı projelerinin hazırlanması, Selimiye Camiinin 
aydınlatılması, Sultanahmet'te Türk mimarisini yan
sıtan bir sokağın turizm amaçlı restorasyonu, Antal
ya kale içinin eski limanla birlikte fonksiyone edil
mesi, Konya ve Hacıbektaş gösteri salonları konu
ları Bakanlığın 34 milyon liralık mütevazi yatırım 
programı ile ele alınan konular arasındadır. 1975 yı
lında bu çalışmalara yeni projeler eklenecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Kurulmakta olan üst yapı tesislerinin gerektir

diği nitelikli personel ihtiyacının yerinde ve zamanın
da karşılanması için Bakanlığımızca daha çok be
ceri ve pratik öğretim yöntemlerine dayalı eğitim 
hizmeti gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Kısaca ÖTEM diye bilinen Otelcilik ve Turizm 
Eğitim Merkezlerimizden 1974 yılı sonuna kadar 
mezun olanların sayısı 1 692'dir. Halen öğrenimde 
olan 460 kişinin yıl içinde mezuniyetlerini müteakip, 
genişletilmiş kapasite ile yeni dönem çalışmalarına 
başlanacaktır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, Kıbrıs Barış 
Harekâtı sonunda, Adanın turizm arz kapasitesinin 
büyük ölçüde Türk kesiminde kalması dolayısıyle 
tesislerin biran önce işler hale getirilmesi için Ba
kanlığımızca Eylül - Ekim aylarında yetenekli Kıb-
rıs'lı çocuklar içinden seçme yapılmış ve Kasım ayın
da Girne'de, Antalya'da ve Ankara'da faaliyete ge
çirilen OTEM'lerde 100'ün üzerinde Kıbrıs'lı Türk 

çocuğu yetiştirilmiş ve bunlar yılbaşında Kıbrıs'ta 
görev yapmışlardır. 

İşbaşında eğitim kurslarından 10 628 ve turizm 
rehber kurslarından 1 365 kişi mezun olmuştur. 1975 
yılında bu kabil çalışmalara devam edilecek, koşul
lar elverdiği takdirde bu hizmetler bir teknik yardım 
çerçevesinde Kıbrıs'ta da sürdürülecektir. Esasen, 
Kıbrıs Harekâtının ekonomik yönden de zaferle so
nuçlanması için Bakanlığımız üstüne düşen görevle
ri fazlasıyle yapmış ve yapmaktadır. Sayın A. P. 
sözcüsü Halıcı'nın da belirttiği üzere, Kıbrıs'taki tu
ristik tesisler için Türk ve Kıbrıs şirketleri arasında 
bir Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri Limited Şirketi 
kurulmuştur. Gerek Girne'de, gerek Magosa'da, ge
rek Maraş bölgesindeki bilumum oteller bu şirket 
marifetiyle işletilecek veya kiraya verilecektir. İlk 
tatbikatı yılbaşında yapılmıştır, ve halen yabancı şir
ketlerle temas halinde bulunmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Son yirmi yılın en hızlı gelişen olaylarından bi

risi, kuşkusuz, 24 milyar dolarlık iş hacmi ve 200 
milyon insan hareketiyle turizm olgusudur. Örneğin, 
yurdumuzda 1963 yılında 7 milyon dolar olan tu
rizm girdisi, 1974 yılının onbir ayında 232 milyon 
dolara ulaşmış olup sektörün ve kamu örgütlerinin 
bu süratli tempoya ayak uydurması gerekmektedir. 

1974 yılında önce Bakanlık içinde, sonra sektörün 
tümüne ilişkin olarak başlattığımız yeniden düzenle
me çalışmaları bu yılda sürdürülecek ve tamamlana
caktır. Geçtiğimiz yılda hazırlanan beş yönetmelikten 
ikisi (OTEM'ler ve Turist Rehberleri Yönetmelikle
ri) yayınlanmış; vasıflar, uzman denetçiler ve seya
hat acentaları yönetmelikleri de yayına hazır hale 
getirilmiştir. 

İki senedir yürürlükte olan 1 618 sayılı Seyahat 
Acentaları Kanununun uygulamada bazı hususlara 
cevap vermediği görülmüş olup, Kanunun bazı mad
delerini değiştiren bir tasarı hazırlanmaktadır. An
cak, Kanunun (A) grupu geçici işletme belgeli acen-
talara ilişkin 4 ncü maddesinde yer alan, iki sene 
içinde seksen bin dolar temin edemeyen acentaların 
belgelerinin iptal olunacağı yolundaki hükmün bir ek 
geçici madde ile bir yıl uzatılmasının acilen sağlan
ması gerekli ve yararlı görülmektedir. Bu yoldaki 
teşebbüslerimizin destkelenmesi hususunu takdirleri
nize sunarız. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Kangal' 

in turizm için reklâm ve propaganda konusundaki 
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görüşlerine iştirak ediyoruz. Turizm politikamızda 
önce yatırım sonra tanıtma ve pazarlama bir ilke ola
rak benimsenmiş, 1974 yılında sınırlı, ekonomik ve 
etkili bir tanıtma politikası öngörülmüştür. 

Geçtiğimiz yıl, Tanıtma Genel Müdürlüğümüz 
iki yönlü bir çaba göstermiştir. Bir yandan karar
laştırılmış işler sürdürülürken, Öte yandan bu işlerin 
gelecek yıllarda en mükemmel bir şekilde yürütülme
si için yeni örgütlenmeye gidilmiştir. 

Dış bürolarımızın 8 milyon 671 bin lira tutarın
daki reklâm kampanyaları sistematik bir şekle ka
vuşturulmuştur. Yurt dışında Nice, Zürich gibi 
önemli merkezlerce katılmılan festivaller dışında 
yurt içinde yöresel, fakat turistik değeri haiz şenlik
lere katkıda bulunan Bakanlığımız, Uluslararası İs
tanbul Festivalinin organizasyonuna 1 milyon 100 
bin, yine Uluslararası İzmir Akdeniz Festivaline 
1 milyon 100 bin Türk lirası yardım yapmıştır. 600 
bin liralık katkıda bulunduğumuz Antalya festivali 
ise, 1974'te ilk kez Bakanlığımızın denetim ve göze
timinde başarı ile yapılmıştır. 

Ayrıca, 1974 yılında çeşitli dış ülkelerden 127 ya
zar, 28 filmci, 20 TV ekibi mensubu, 621 seyahat 
acentası mensubu ile 405 gazeteci, fotoğrafçı ve kon
feransçı dış bürolar aracılığıyle davet edilmiş, ağır
lanmış ve vatanlarına döndükten sonra faaliyetleri 
izlenmiştir. 

Sayın Halıcı'nın üzerinde önemle durduğu kongre 
turizmine, Bakanlığımız büyük bir ilgi göstermekte
dir. Nitekim, kongre turizminin dünyada kazandığı 
önemle orantılı olarak bu konu ele alınmış ve ilk 
uygulama yılı olarak 1974 Kasım ayında İstanbul'da 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Bakanlığımızca 
desteklenmiş ve bu Seyahat Acentaları Birlikleri 
Evrensel Federasyonunun (UFTAA) 8 nci kongresi 
İstanbul'da yapılmıştır, Kongreye 63 ülkeden 900 de
lege katılmıştır. Her yıl bu Kongrenin yapıldığı dün
ya devletlerinin bir sonraki turizm gelirlerinin Ç£ 15-
20 dolaylarında arttığı nazarı itibare alınırsa 1975 
ti bu kongrenin yurdumuza büyük fayda sağlaya
cağı kanısındayız. İstanbul Kongre Sarayı inşaatı ta
mamlandıktan sonra kongre turizminin daha da geli
şeceği muhakkaktır. 

1974*te başlattığımız, bu yıl da devam ettireceği
miz diğer bir faaliyet ise. turizm pazarlama araş
tırmalarıdır. Oluşmuş veya oluşmakta olan turizm 
pazarlarında olumlu imaj yaratma ve bu pazarlar
dan yurdumuza turist gelmesini sağlayabilmek ama
cıyla etki tepki süresinin iyi işlenmesi ve pazarla-

10 . 2 . 1975 O : 3 

j rm araştırılması konulan Bakanlığımızca ele alın
mıştır. 

Sayın senatörler; 
Tanıtma faaliyetimize 1975 yılında yeni bir yöıl 

vermenin gerektiğini geçen yılın olayları açıkça gös
termiştir. Bir taraftan, dünyada etkisini sürdüren 

. ekonomik bunalım, diğer taraftan Kıbrıs olayları, 
yurdumuza yönelik turizm akımını yavaşlatmıştır. 
Üstelik, Türkiye'nin dış ülkelerde yeteri derecede 
tanınmadığı ve tanıtıîmadığı gerçeği de siyasal olay-

{ ların ışığında meydana çıkmış bulunmaktadır. Bu 
nedenle, ülkenin tüm olarak tanıtılmasını amaçla
yan, günün şartlarına uygun, yeni ve faal bir devlet 

[ enformasyon örgütü kurulması gerektiğine inanıyo
ruz. İşte. 1975 yılında tanıtma faaliyetimiz, yeni ko
şullara uymak ve 1974'te başlattığımız icraatı sür-
dürmek ve aynı zamanda Devlet Enformasyon Teş
kilâtının hazırlıklarım tamamlamak şeklinde özet
lenebilir. 

Sayın Flalıcı tarafından Turizm Bankası hak
kında ileri sürülen görüşlere, finansman ve banka 
hakkında serdetmiş olduğları övücü kelimelere te
şekkür ederiz. Yalnız, şunu özellikle belirtmek isti
yorum. Banka, 1972 yılından bugüne kadar, geç
miş yıllara oranla daha verimli bir faaliyette bulun
muştur. Ancak, en büyük eksikliği finansman yeter
sizliğidir. Geçen yıl açılan 106 milyon liralık kre
diye bu yıl ulaşacağımızı tahmin edemiyorum; çün
kü bütçe imkânları buna elvermeyecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Kâzım 
Kangal, turizmin her şeyden önce, ulaşım imkânla
rının geliştirilmesine bağlı olduğu yolundaki görüş-

,. lerine biz de aynen katılıyoruz. Gerçekten, Bakan-
j lığımca, turistik karayolları programı üzerinde ıs

rarla durulmuş ve program son üç yılda yüzde yüz 
oranında artırılarak 1975 programında 85 milyon 
liralık bir düzeye ulaşmıştır. Gelecek yıllarda fizik
sel planlarımız uyarınca daha geniş alt ve üst yapı 
imkânları sağlandığında Sayın Kangal'ın temennisi 
gerçekleşmiş olacaktır. Ayrıca, trafik polislerinin 

j modern turizm koşullarına uygun olarak eğitilme
si için İçişleri Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı arasında işbirliği sağlanacaktır. 

A. P. Sözcüsü Saym Halıcı, turizm altyapı ya-
I tırımlarınm. plan ilkelerine uygun olarak gelişmesi 

için çaba gösterilmesini önermişlerdir. Bu, Bakan
lığımızda büyük bir titizlikle üzerinde durulan bir 
konudur. Nitekim, 1975 yılında çeşitli kamu kuru-

$ kışlarının bu alanda yapacağı yatırım 502 milyon 
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772 bin TL. olarak planlanmıştır. Bu rakamın An
talya havaalanı inşaatı için 82 milyon 700 bin lira, 
Dalaman havaalanı inşaatı için 15 milyon lira ko
nulmuştur. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, devam 
eden, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Alanya yat li
manları ve yanaşma yerleri inşaatı; Datça, Fethiye, 
Çanakkale yeni liman projeleri için 27 milyon 350 
bin liralık ödenek ayırmış bulunmaktadır. Karayol
ları yatırımları ise 85 milyon liradır, genellikle ön
celikli bölgelere yönelecektir. 

Kamunun üst yapı, otel- ve turistik diğer tesisler 
yatırımları arasında, Turizm Bankasının Antalya 
oteli 5 milyon 590 bin, Marmaris Tatil Köyü tev
sii projesi 3 milyon 500 bin, İller Bankasının 24 çe
şitli oteli 43 milyon, Emekli Sandığı Genel Müdür
lüğünün Çırağan sarayı otel projesi 2 milyon, Büyük 
Efes oteli tevsii için 19 milyon lira 1975 yılı prog
ramı içinde bulunmaktadır. 

Sayın Halıcı, Konya gösteri salonu konusuna de
ğindiler. Mevlana'yı anma törenlerinin yapılacağı 
bir gösteri salonunun etüt ve proje işleri 1974 prog
ramına alınmıştır. Yer seçimi ve ön etütler yapıl
mış arazi temini konusunda Konya Belediye Başkan
lığı ile mutabakata varılmıştır. 1975 yılında projele
rin bitirilmesine, uygulamaya geçilmesine çalışıla
caktır. İşin 1975 yılı dilimi içinde gerekli ödenek ya
tırım programımızda mevcuttur. 

Sayın Halıcı, Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün 
son yıllardaki başarısızlığını Teşkilât Kanununun 
bulunmamasına bağladılar. Bunda büyük bir gerçek 
payı vardır. Hükümet Programında da yer aldığı gi
bi Devkt Enformasyon Kanununun hazırlıkları son 
safhasına gelmiştir. Tasarının yakında Yüce Mec
lislere şevki mümkün olacaktır. 

Çeşitli kuruluşların elinde bulunan dinlenme ser
vislerinin, İngiltere ve Almanya örnekleri gibi bir 
monitoring merkezde toplanmasında zaruret olduğu 
görüşüne biz de katılıyoruz. Bu konuda Teşkilât Ka
nununda yer verilecektir. 

Dış teşkilâtın takviye edilmesine başlanılmıştır. 
Öncelikle Atina büromuz takviye edilecektir. Lib
ya'da basın ataşeliği kurulması için gerekli çalışma
lara başlanılmıştır. 

Sayın Halıcı, «Turizm Bakanlığı son yıllarda tu
rizm derneklerini ihmal etmekte ve bu tür derneklere 
ödenmek üzere bütçeye herhangi bir ödenek konul
mamaktadır.» buyurdular. 

Malumları olduğu veçhile, 1970 yılından bu ya
na derneklere yardım amacıyle Bakanlık bütçeleri-

j ne ayrı bir ödenek konulmamakta, bu sadece Ma-
liye Bakanlığına toplu bir ödenek konulmak sure
tiyle buradan dağıtılmaktadır. Bu konuda Bakanlı
ğımızın bir ödeneği bulunmamaktadır. 

Sayın Halıcı ayrıca Balkan filim festivaline de
ğindiler. UNESCO'nun patronajında Birinci Balkan 
Film Festivali 1964'de Varna'da tertiplenmiştir, ikin
cisi de 1970'te Romanya'da yapılmıştır. Oysa statü 
gereğince her yıl yapılması gerekmektedir. 

Sofya'da 1974'te yapılan bir. UNESCO toplan
tısında UNESCO - Türkiye Millî Komisyonu, 3 ncü 
festivalin Türkiye'de yapılmasını önermiş ve bir 
hazırlık komisyonu kurulmuştur. Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı 1975 yılı Bütçesinde bu konuda bir 
tahsisat vardır. 

J Sayın Halıcı, teftiş konusuna değindiler. Avru-
pa'daki Turizm ve Tanıtma müşavirlik ve ataşelik
lerimizden Zürich, Viyana, Stokholm ve Frankfurt 
teftişe 1974'te tabi tutulmuştur. Münih ve Brüksel 
ise halen teftiş edilmektedir. İki arkadaşımız mahal
linde bulunmaktadır. 

Yapılan teftiş ve soruşturmalar sonunda, Zürich 
ve Viyana ataşelerimizin zimmetlerine para geçir
dikleri tespit edilmiş ve yapılan teftiş sonunda bu 
iki ataşemize de işten el çektirilmiştir. Haklarında 
Cumhuriyet Savcılığında kanunî kovuşturma yapıl
maktadır. Halen ikisi de mahkemededir. 

Halen teftiş görmemiş olan Londra, Paris mü
şavirlikleri ve Roma ataşeliğinin de en kısa zamanda 
teftişe tabi tutulması için program yapılmıştır. İlk 
olarak Paris Müşavirliğinin yakında teftişine başla-

I nılacaktır. 

Sayın Halıcı, Side konusuna eleğindiler. Bu ko-
I nuda geniş bilgi vermek istiyorum. Side uygulama 

projelerinin hazırlanmasına konkur sonuçlandıktan 
ancak iki yıl sonra başlanabilmiştir. Proje çalışma
larına başlanmasında görülen gecikmeler, uluslarara
sı yarışma jürisinin verdiği kararın doğurduğu hu
kukî sorunlar, formalitelerin tamamlanmasında or
taya çıkan güçlükler ve hatta Side'yi büyük ölçüde 
etki altına alabilecek endüstriyel tesislerin kurulma
sı olasılığı ve bunların yarattığı tereddütlerden ileri 
gelmiştir. 1/5 000, 1/1 000, 1/500 ölçekli uygulama 
planlarını kapsayan çalışmaların süresi, idarede ge
çirilen süreler hariç olmak üzere 570 gün olarak ön-

I görülmüştür. Çeşitli etaplardan oluşan proje çalış
malarında, her aşamada çeşitli kuruluşların, bu ara
da Orman Bakanlığı, Toprak ve Tarım Müsteşarlığı, 

! Amıtlar Yüksek Kurulu, Manavgat Belediyesi ve 
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kanunen onamaya yetkili merci olan İmar ve İskân 
Bakanlığının tasvibini almak zorunluğu vardır. Söz 
konusu kuruluşlarda yürütülen işlemler, bunların ara
sında özellikle Manavgat Belediye Meclisi ve Anıt
lar Yüksek Kurulunun birbirinden farklı kararları, 
projenin istenen program çerçevesinde yürütülmesi
ni engellemiş ve programda öngörülen süreler aşılmış
tır. Ayrıca müellif grupunda da gecikmeler vardır. 
Konu, Bakanlığımızca titizlikle işlenmekte ve yürü
tülmeye çalışılmaktadır. 

Uygulama yönünden Doğu kesiminde istimlâkler 
yapılmıştır. Özel bir firmaya 5 200 yatak için opsi-
yon verilmiştir. Ortaya çıkan diğer bir güçlük de, 
SEKA graft tesisinin kuruluş yerinin ortaya çıkar
dığı sorunlar olmuştur. Bu konunun da Side'yi et
kilemeyecek biçimde çözülmesine çalışılmaktadır. 

Sayın Halıcı, ayrıca, gelişigüzel inşaatlarla kay
nakların tahrip edildiğini ve kontrolün yetersizliğine 
değinmişlerdir. Planlama faaliyetlerinin ne zaman so
nuçlanacağını sormuşlardır. 

Bakanlığımızca gelişigüzel gelişmelerin önlenme
si konusunda yetkilerimiz çerçevesinde ciddî çaba
lar sarf edilmektedir. Ancak, inşaatların kontrolü ve 
imar mevzuatının uygulanması, İmar ve İskân Ba
kanlığı ile belediyeler ve valiliklerin yetki ve sorum
lulukları altındadır. Turizm müessese belgesi veril
mesinde Bakanlığımız gelişigüzel gelişmelerin ön
lenmesi konusunda hassasiyet göstermektedir. Plan
lama çalışmaları konusunda da İmar ve İskân Ba
kanlığı ile koordinasyon sağlanmakta olup, Bakan
lığımızca Güney Antalya revizyon planı hazırlan
mış, İmar ve İskân Bakanlığına onama için sevk 
edilmiştir. 

Muğla kıyı bandı planlama çalışmaları da ta
mamlanmış olup, yakın tarihte İmar ve İskân Ba
kanlığına sevk edilecektir. 

Kapadokya planlama çalışmaları ise, malî yıl ba
şında bitirilecektir. Söz konusu planlar 6785 sayılı 
İmar Kanunu ve 1605 sayılı Kanunun çerçevesinde 
yürürlüğe girecektir. 

Sayın Turan, halen Kayseri'de bir turistik otel 
olmadığından ve bu beldeye kredi açılmasından 
bahsettiler. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 
tarafından Hattat turistik tesisleri Bankaca finanse 
edilmiştir. Otel ve diğer üstyapı tesislerini özel ke
simin yapması Üçüncü Beş Yıllık Plan gereğidir. 
Bankamız üstyapı tesislerinin yapımında projenin 
durumuna göre yüzde 40 - 60 oranında kredi vermek
tedir. 

Sayın Fethi Çelikbaş, 1974 yılı içinde kendisinden 
hizmet alınan ajans olup olmadığını sordular ve bu 
ajansa hizmetin ne zaman başladığından bahsettiler. 
265 sayılı Kanunla Devlet Enformasyonu ve politik 
dış tanıtma görevleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Basın Yayın Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Genel 
Müdürlüğün bu hizmetleri yerine getirebilmesi için, 
elinde bulunan imkânlar gerekli ihtiyaçları karşıla
maktan uzaktır. Özellikle gelişen dünya şartları içe
risinde bu imkânsızlık daha belirgin hale gelmekte
dir. 

Ayrıca, Devlet enformasyon ve politik tanıtma 
hizmetlerinde çok yönlü ve güvenilir kaynaklara da
yanılması hizmetin kaçınılmaz gereğidir. Bir olayın, 
birden fazla kaynak tarafından doğrulanması, Dev
letin daha sağlam ve güçlü bilgi sahibi olmasına bağ
lı bulunmaktadır. Bu nedenledir ki. öteki yabancı ül
keler enformasyon teşkilâtlarında olduğu gibi, Ba
sın Yayın Genel Müdürlüğünde de mümkün oldu
ğunda çok sayıda haber kaynağının izlenmesi zorun
lu bulunmaktadır. 

Öte yandan, Devlete ait çeşitli haberlerin dışarı
ya aksetmesi de ayrıca bir önem taşımaktadır. Dün
ya kamuoyunun oluşturulmasına çaba gösterilmesi 
ve bu çabanın bu etken yayın organlarıyle sürdü
rülmesi çağımızın propaganda anlayışının tabiî bir 
gereğidir. Bu usulün uygulanmasında, olayların res
mî organlarla yayılması yanında özel aracılarla ulaş
tırılması daha etkili sonuçlar doğurmaktadır. Bu 
anlayış içinde Bakanlığımız, 1969 yılmdan beri, res
mî Anadolu Ajansı yanında özel bir haber kuruluşu 
olan Türk Haberler Ajansından da yararlanmak yo
lunu seçmiştir. 

1974 yılı içerisinde Türk Haberler Ajansının yü
kümlülükleri artırılmış ve kendisinden istenilen hiz
metler özetle şu şekilde belirlenmiştir : 

Ajansın sağlıyacağı bütün haberler, özel bir ka
nalla, 24 saat sürekli olarak Basın Yayın Geneî Mü
dürlüğüne iletilecektir. Ajans, kendi tele - foto ma
kinelerini Basm Yayın Genel Müdürlüğünün is
temi halinde bu kuruluş emrine verecektir. Ajansın 
telekomünikasyon sisteminden Bakanlık özel me
sajlarında da yararlanacaktır. Türkiye'nin, sosyal. 
ekonomik, siyasal ve turistik tanıtılmasına katkıda 
bulunacak renkli aktüel filimler, Ajansın abonesi 
olduğu televizyon istasyonlarında gösterilecektir. 
Ajans UPİ ve CBS kuruluşlarının imkânlarının Tür
kiye için kullanılmasına çaba gösterecektir. Bakanlı
ğın hazırlayacağı tanıtma yazıları ajans tarafından, 
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bağlı olduğu yurt dışı örgütlerine hemen ulaştırıla
caktır. Ajans, istanbul ve Ankara'da yayınlanan ga
zetelerin makale ve haber özetlerini, özel teleksle, 
bir gün evvel akşam hemen Genel Müdürlüğe bil
direcektir. 

1969 yılında bu özel ajansla başlamış ilişkiler bu
güne kadar sürdürülmüştür. Ajansla yapılan anlaş
ma, 265 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fık
rası ve 10 maddesinin verdiği imkânlar içinde ya
pılmıştır. Bu ajans dışında anlaşma yapılan başka 
bir özel ajans bulunmamaktadır. 

Sayın Soydan, Elbistan kaplıcalarına değindiler, 
ülkemizde termal kaynakların ayrıntılı envanteri 
yapılmış, bunlar arasında ülke ve bölge düzeyinde 
önem taşıyan 40 öncelikli kaynak saptanmış ve bun
ların geliştirilmesini amaçlayan bir program hazır
lanmış bulunmaktadır. Elbistan termal kaynağı da 
termal turizme dönük termal su şehri olarak plan
lanacak öncelikli termal kaynaklar kapsamında yer 
almaktadır. Kaynakla ilgili jeolojik ve hidrojeolojik 
etütler Maden Tetkik Arama Enstitüsünce bu yıl 
içinde tamamlanacaktır. Bu etütlerin tamamlanma
sından sonra planlama çalışmalarına başlanacaktır. 
Bu kaynağın, özellikle Balkan termal kaynaklarını 
tercih etmekte olan Arap turistlerinin, yakınlık ne
deniyle ilgisini çekeceği kanısındayız. 

Sayın Ege'nin görüşlerinin tümüne katılıyoruz. 
Pansiyonculuğa T. C. Turizm Bankası kanalıyle 
büyük önem verilmiştir. 1974 ve 1975 yılları kredi 
ilkelerinde ev pansiyonculuğu teşvik edilmektedir. 
1973 yılında 153 pansiyona 2 milyon 380 bin lira 
1974 yılında ise 75 pansiyona 1 milyon 414 bin lira 
olmak üzere toplam 228 pansiyona 3 milyon 794 
bin lira kredi açılmıştır. 1975 kredi ilkeleri arasında 
da ev pansiyonculuğu teşvik edilecektir. 

Sayın Ortaç, yurdumuza gelen yabancıların, bil
hassa günü birlik gelenlerin ve Yunan adalarından 
gelenlerin tespit edilip edilmediğine değindiler. 

Şu anda elimizde olan bilgilere göre 1973 yılın
da yurdumuza gelen 1 milyon 341 bin 527 kişiden 
771 626'sı turist, 534 674'ü ise günü birlikçidir; fa
kat şu anda Yunan adalarından gelenler hakkında 
elimizde kâfi bilgi yoktur. 1974'te bu rakamların 
turistler olarak 770 bin, günü birlikçi olarak da 380 
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bin olacağı tahmin edilmektedir, nihai rakam alın
mamıştır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Basın Yayın 

Genel Müdürlüğünün 1975 Bütçe Kanun tasarısı hak
kında sayın üyeler tarafından yapılan ve Bakanlı
ğımızın çalışmalarında büyük katkıları olacak olan 
konuşmalarına ve bu konudaki değerli katkılarına te
şekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 

Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim, evvelâ teşekkür ederim. Ancak bir nokta var, 
elinizde eğer varsa 1969 yılından itibaren her yıl öde
nen meblâğ, yoksa 1974 yılında ödenen meblâğı öğ
renmek istiyorum? 

BAvŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) — Efendim, ilk olarak 1969 
yılında yapılan, yanılmıyorsam aylık 10 bin lira; ya
ni senelik 120 bin lira müteakip yıllar bu 1971 ile 
1972'de yıllık 150 bin lira, 1973 yılında 300 bin lira, 
1974 yılında ise 4 milyon liradır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bazı konuşmacılar bir 
hususu işaret ettiler, açıklanması için ben tavassut 
etmek zorunda kalıyorum. Bu Yunan adalarından 
Türkiye'ye günü birlik gelip götürülme hadiselerinin, 
Türkiye'nin aleyhine olduğunu beyan etti bazı arka
daşlarımız. Bu, anlaşma dışı bırakılamaz mı, gibi te
reddütler hâsıl oldu. Bu hususu aydmlatsanız iyi ola
cak zannederim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bu konuda 
henüz bir şey yok. Müsaade ederlerse tetkik edelim 
ve kendilerine bu konuda yazılı bir cevap hazırlaya
lım. Bu konu Bakanlığımızın dışında İçişleri Bakan
lığını da ilgilendirmektedir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Peki efendim teşekkür ederim. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1975 malî yılı Bütçe 

Kanunu tasarısının müzakeresi bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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D) TURİZM VE TANİTMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 15 112 453 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Ülke turizminin geliştirilmesi 135 578 633 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Ülkenin yurt içi ve yurt dı
şında tanıtılması 97 387 914 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 4 000 000 
•BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

A) BASİN * YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

11 774 405 101 Genel yönetim 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Haber alma ve değerlen
dirme hizmetleri 51 298 595 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Transferler 136 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1975 malî yılı Büt
çe kanun tasarısı hayırlı ve uğurlu olsun. 

Bugün saat 9,30'da toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 01,05 

»9<l 
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Ankara Üniversitesi 1975 yüı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acım er 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kamil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâihattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şcnccak 

AMASYA 
Macit Zeren 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

Üye sayısı 184 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

64 
30 

0 
84 

6 
[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Aiâeddin Yılnıaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçıık 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 

GÜMÜŞHANE 
Abba's C il ara 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkıan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

Ömer Ueuzal J MANİSA 
GİRESUN j A. Orhan Süersan 

Sabahattin. Orhon | Ruhi Tunsakan 

[Reddedenler] 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
tmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Ata sağun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİNOP 
Nâzıım İnelbeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANI N-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Naiım Talû 

Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Peyyat 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Suraı Ata'lay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KONYA 
Fakih Öz:len 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
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MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzını Kangal 

[Oya katılmayanlar] 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Cevdet Simav 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünal di 
(Bşk. V.) 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yefe 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Oemalettıin 'İnhaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
İ. Sabri Oağlayangil 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütf'i Doğan 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeeeıı 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Necip Mirkelânıoğlu 
(Bşk. V.) 
KAHRAMAN MARAŞ 

Adnan Karajküçük 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligii 
Sami Tuamn 

KIRŞEHİR 
Haili Özmen 

S KOCAELİ 
| Hikmet İsmen 
I KONYA 
jj Osman Nuri Canpolat 
I KÜTAHYA 
| Osman Albayrak 
I MALATY^A 
| Nurettin Ak yurt 
I Hamcli Özer 
I MANİSA 
t 
İ Oral Karaosmanoğlu 
I MUĞLA 
İ Haldun Mcnteşeoğiu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE Tekin Anburun (Başkan) * Hüseyin Avni Göktürk 
Rahmi Erdem 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 

! (D 
j ORDU 
| Selâhaddın Acar 
| Bekir Sıtkı Baykal (İ.) 
I RİZE 
9, 

î Talât Doğan 

SAMSUN 
Refet Rendeei 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şâkir Ağan oğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkı s 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
CUMHURBA ŞKANTN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Gihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu (B.) 
Muhsin Batur 
Zeyyat Bay kar a (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Halil Tunç. 
Bahri ve Ücok 

[Açıh irıeliklerj 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

1 
1 
1 
1 
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Ege Üniversitesi 1975 Ytlı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 65 
Reddedenler : 29 

Çekinserler : 0 
Oya ikatılmayanilar : 84 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal' Şenocak 

AMASYA ) 
Mac it Zeren i 

ANKARA j 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şer af ettin Paker 

AYDIN 
A] i Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâe'ddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlayangil 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

Şeref Kayalar | 
ÇANAKKALE [ 

İsmail Kutluk \ 
ÇANKIRI 1 

t 
Gürhan Titrek i 

ÇORUM f 
M. ŞeVket Ozeetin , i 
Safa Yalçuk [ 

EDİRNE | 
Mehmet Nafiz Ergeneli \ 

ERZURUM | 
Sakıp Hatunoğlu 1 

ESKİŞEHİR \ 
Ömer Ucuza 1 ! 

GAZİANTEP \ 
İbrahim Tevfik Kutlar [ 

GİRESUN [ 
Saıbahattin Orhon \ 

GÜMÜŞHANE j 
Abbas Cilâra : 

HATAY 
• Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
? Mustafa Gülcügil 
î İÇEL 
. Talip Özdolay 
| İSTANBUL 
i Erdoğan Adalı 
\ Ahmet Vefa Poyraz 

[Reddec 

1 BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
i Hüseyin Atmaca 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Miiımin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN MAKAS 
Adnan Karaiküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali A İkan 

KOCAELİ 
Lûtfi. T ok oğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mölumet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuna kan 

| MARDİN 
i Sait MehmetoğHı 

MUĞLA 
ı İlyas Karaöz 

Ienler] 

j ELÂZIĞ 
l Celâl Ertuğ 
1 
I ERZİNCAN 
| Niyazi Unsal 
îi 
l ERZURUM 
\ Hilmi Nalbantoğlu 

ORDU 
Beikiır Sıtıkı Bayikal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İneibeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertür'k 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Z al oğlu 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
! Ferid Melen 
i ZONGULDAK 
; Tarık Remzi Baltan 
İ Ahmet Demir Yüce 
ş CUMHURBAŞKANIN
C A SEÇİLEN ÜYELER 
1 Özer Deırbil 
\ Bahriye Üç ok 

j GAZİANTEP 
\ Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İSTANBUL 
| Fevzi Hakkı Esatoğlu 
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Mehmet Feyya t 
F i k r e t Güııdoğan 

K A R S 
Sırr ı Ata lay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KONYA 
Fa kili Özlen 

TABİÎ ÜYELER 
Kkrcm Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
M \ c i p Atakl ı 
Emaııul lah Celebi 
Vehbi Ersii 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğiu 
Sami Küçük 
Sezai Olvan 
F a h r i Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Selâhatt in özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
H a y d a r Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaku lc r 

ADANA 
M. Nur i Ademoğlu 
Mukadder özteidn f B ) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Turgu t Cebe 
Mahmut Yura l 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlı ı 

MARDİN 
Mehmet Ali Ar ıkan 

ORDU 

Sevüvet Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

Sİ İRT 
Süreyya Öner 
Kâzım Kanga l 

SİVAS, 
Âdil A l t ay 

[Oya Katılmayanlar] 

Cemalettdn I n k a y a 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
B İ T L İ S 

K â m r a n İnan 
BURSA 

Cahit Ortaç, 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgu t 
DİYARBAKIR 

Sefahattin Cizrelioğlu 
Azmi E r d o ğ a n 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağl ı 

ERZURUM 
Lütf i Doğan 

ESKİŞEHİR 
| Hasan Ergeçen 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtf i Bilgen 

İSTANBUL 
M. Tekin Ar ıburun 
(Başkan) 
Solmaz Belüi 
Rahmi Erdem 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağa tay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bs'k. V.) 

t KAHRAMAN MARAŞ 
\ Hilmi Soydan 
I K A Y S E R İ 
| Hüsnü Dikeçliıgil 
1 Hüseyin KaJpaklıoğlu 
I Sami Turan 
| K I R Ş E H İ R 
| Hali l Özmen 
S KOCAELİ 
l Hikmet İsmen 
İ KONYA 
e 

İ Fevzi Halıcı 
| KÜTAHYA 
i Osman Albayrak 

| MALATYA 
1 Nure t t i n A k y u r t 
1 H a m d ı Özer 
1 MANİSA 
I Oral Karaosmanoğlu 
\ MUĞLA 
i Ha ldun Metoteşeoğlu 
| _ _ MUŞ ^ 
;; İsmail İ lhan 

| N E V Ş E H İ R 
jj İ. Şevki Atasağun 

|! NİĞDE 
r Hüseyin Avni Göktürk (İ.) 

I ORDU 
;; Selâhat t in Acar 
•j R İZE 
jj Talât Doğan 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

' Samsun 
Tunceli 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

S İVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tar lan 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğhı 
Ö. Lûtf i Hoca oğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

UŞAK 
Mehmet Faik Aıayur t 

YOZGAT 
E. Süleyman Erg in 

C UMHURBAŞK ANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
(B.) 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Fe th i Çelikbaş 
Sait Naci Erg in 
Niha t Er im 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Talû (İ.) 
Hali l Tunç 

Yekûn 

»>>Q« 
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İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
yeldnserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

184 
95 
70 
25 

83 
6 

TABU ÜYELER 
Refat Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
'Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

.AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit ZereTi 

ANKARA 
Y'iğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR Ş İSTANBUL 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
\ M. ŞeVket Özçetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

HATAY 
Mustafa Delireli 

İÇEL 
Talip üzdolay 

E M. Erdoğan Adalı 
i Ahmet Vefa Poyraz 
| İZMİR 

Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karafküçük 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaıklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
i Osman Nuri Canpolat 

Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albay pak 
Ahmet özmumcu 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mcbmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Memtc-şeoğlu 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Beikiır Sıtkı Bayikal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Balhri Cömert 

SİNOP 
Nâzım İneibeyli 

SİVAS 
I Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Ay kan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Özer De«rbil 

I Naiım Talû. 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 
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İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Mehmet Feyyat 

KARS 
Sıraı Ata'lay 
Muzaffer Şamiloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğru 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanh 
Mahmut Vural 
İsmail Yetig 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

BALIKESİR 
Cemalettin îrikaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

KONYA 
Fakih özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğiu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

ORDU 
Şeviket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİVAS 
Adil Altay 

[Oya Katılmayanlar] 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalba.ntoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Erg ecen 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Ciiâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gün doğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 
KAHRAMAN MARAŞ 

Hilmi Soydan 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamhea 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeeUigil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 
Haindi özer 

MANİSA 
Oral Karaostmanoğlu • 

MUŞ 
| İsunair İlhan 

NEVŞEHİR 
I İ. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
[ Refet Rendeei 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

Tunceli 
Samsun 

Yekûn 

Kâzım Kangal 
YOZGAT 

Veli Uyar 

ZONGULDAK 
\ Mehmet Ali Pestilei 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(B.) 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Feri d Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selahaddin Babüroğlu (B.) 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Halil Tunç 
Bahrive Ücok 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ata'kh 
Emamıllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin Özgür 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Şer afettin Pakcr 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 73 
Reddedenler : 25 

Çeîkinserler : 0 
Oya 'katılmayanlar : 80 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

(Kabul edilmiştir.) 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özç/etin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Ahmet Vefa Poyraz 

I Ecddcdi 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküeük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali A]kan 

KOCAELİ 
Lııtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet üzmumcu 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 

nlerj 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

Haldun Menteşeoğlu 
NEVŞEHİR 

İ. Şevki Atasağun 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melon 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Nihat Erim 
Naim Talû 
Bahriye Uçok 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
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ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak (I. A.) 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 

Melımet Ünaldı (Bşk. V.) 

AFYON KARAHlSAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Gemalettin înkaya 

İSTANBUL | 
Solmaz Belül 
Mehmet Feyyat j 

KARS 1 
Sırrı Ata 1 ay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

[Oya Katılmayanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
I. Sabri Cağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Safa Yalçıık 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Nij^azi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Er.gec.en 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Ranmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğan j 
Ali Oğuz j 

[Açık uy 

Ankara 1 
istanbul 1 
Konya 1 
Niğde 1 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 
KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tuna kan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal (İ.) 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SİİRT 
Süreyya Öner 

elikler] 

Samsun 1 
Tunceli 1 

Yekûn 6 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

YOZGAT 

Veli Uyar 
ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şâ'kir Ağanoğiu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğİu 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Sait Naci Ergin 
Ecvet Güresin (I.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
(B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Halil Tunç 
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Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul «diilmiştâr.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğhı 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslaııoğlu 
ftaif Eriş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 96 

Kaîbnl edenler : 65 
Reddedenler : 31 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 82 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. ŞeYket Özeetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

8 İÇEL 
£ Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

\ Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karafeüçük 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Turaakan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

[Reddedenler] 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

Haldun Memteşeoğlu 
NEVŞEHİR 

t. Şevki Atasağun 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
SAMSUN 

Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nure&tin Entürk 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Nihat Erim 
Naim Talû 
Bahriye Üço'k 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
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Mehmet Feyyat 
Fikret .Gündoğan1 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak (t. Â) 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai OTCan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sıınay 
Haydar Tunç.kanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Unaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arakan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Adil Altav 

[Oya katılmayanlar] 

BİTLİS 
Kâmran inan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlıı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Rahmi Erdoııı 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 
KAHRAMAN MARAŞ 

Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
nüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUŞ 
Isımail ilhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykay (İ.) 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
istanbul 
Konya 
Niğde 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 

Kâzım Kangal 
Hüseyin öztürk 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şafcir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğiu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

UŞAK 
Mehmet Faik Ata.yurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhaddin Babüroğlu (B.) 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Denbil 
Sait Naci Ergin 
Ecvet Güresin (1.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 

- • • . . 
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İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1975 Yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aıksoyoğlu 
Emanıülah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakul er 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 96 

Kabul edenler : 66 
Reddedenler : 30 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 82 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özgetin 
Safa Yal'çuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
\ Beliğ Beler 

Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karafcüçük 

KAR9 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
O rai Kara o sim an oğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüsevin Atmaca 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

ORDU 
Bekir Sıtkı Bakkal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
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KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KONYA 
Fa kili Özlen 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğiu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdü ek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet özgüneş (E.) 
Cevdet Sun ay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 

Mehmet Ünal di (Bşk. V.) 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağacıi-
oğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Cemal ettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

10 . 2 . 1975 

I SİİRT 
f Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

O : 3 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Oya Katıhnayanlar] 

BİNGÖL I Tekin Arıburun (Başkan) 
A. Hikmet Yurtsever | Rahmi Erdem 

BİTLİS 
Kâmraıı İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gü3cz 
Alâeddin Yılınaztürk 

BURSA 
| Cahit Ortag 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
\ Lütfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
İ Ömer Ucuza! 
I Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
1 
8 ibrahim Tevfik Kutlar 

Salih Tanyeri 
GİRESUN 

I İhsan Topal oğlu 
İSPARTA 

, Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
; Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
\ Erdoğan Adalı 

Ali Oğuz 
I İZMİR 
i Nazif Çağatay 
S Necip Mirkelâmoğlu 

(Bşk. V.) 
| KAHRAMAN MARAŞ 

Hilmi Soydan 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tökoğhı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmıımcu 

MALATYA 
\ Nurettin Akyurt 
| Ha m d i Özer 

MUĞLA 
jj İlyas Karaöz 
j * MUS 

İsmail İlhan 
NİĞDE 

Hüsevin Avni Göktürk 
(î-> * 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
I Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hoca oğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhattin Babüroğhı 
(B.) 
Muhsin Batar 
Zeyyat Bay kara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer De-rbü 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Bahriye Üeok 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

[Acili üyelikler] 

Samsun 
Tunceli 

Toplam 

— 136 — 



C Senatosu B : 31 10 . 2 . 1975 O : 3 

Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanona tasarısına verilen oylann sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çeleibi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Ali Gelâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Re§at Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 72 
Reddedenler : 31 
öekins erler : — 

Oya katılmayanlar : 75 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Mustafa Deüveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 

Adnan KaraSküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca ' 
Ahmet Nuaret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali A İkan 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğhı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunıakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Nejat. -Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İraadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
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MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Memteşeoğkı 

NEVŞEHİR 
İ. Şevld Atasağum 

NİĞDE 
Hüseyin Avnı Göktürk 

ORDU 
Bekir- Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Cevdet Ay kan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 
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HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğhı 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret GüiKİoğara 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acur. er 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai 0*Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mufkadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V. 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kassım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Şejafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Cemalettin înkaya 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KONYA 

Fakih Özlen 

MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 

[Oya katılmayanlar] 

MARDİN 
Mehmet Ali An kan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Onaran İnan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek ~ 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Ab bas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Rahmi Erdeim 
Ali Oğuz 

l Ahmet Vefa Poyraz 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(B?jk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Hilmi Soydan 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MUŞ 
Isımail İlhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

[Açık üyelikler] 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öz t ürk 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
AH Şak ir Ağan oğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkı s 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

VAN 
Fericl Melon 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhattin Babüroğlu (B.) 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Namı Talû 
Halil Tüne 
Bahriye Ücok 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 

» e « 
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Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABÎt ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunckanat 

ADIYAMAN 
Mehmet. Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 97 

Kabul edenler : 66 
Reddedenler : 31 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 81 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip* özdolay 

İSTANBUL, 
Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoldar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lût-fi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğltı 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Monteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Nihat Erim 
Naitm Talû 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanveri 
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HAKKÂRİ 
Naci öidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Beliil 
Fevzi Hakkı Esaioğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğam 

TABİÎ ÜYE i 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
(t. D 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTCan l 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) ' 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuîer 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
Mukadder Öztekin (B.) 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AÖRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Befeata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

BALIKESİR 
Oemalettin In'kaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûfcfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Rahmi Erdemi 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

KAHRAMAN M ARAŞ 
Hilmi Soydan 
Nâzım İnebeyli 
Halil Tunç 
Bahriye Üç ok 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
Talât Doğan 

Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

YOZGAT 
VeSi Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeei 

SİNOP 
Sabahattin Özbek (B.) 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zilini Betti 
(Bşk, V.) 

TRABZON 
Ali Şafeir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melesi 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu 
(B.) 

Muhsin Batur 

[Oya katürtıayaMar] 

SİVAS 
Âdil Altay 
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Zeyyat Baykara (B.)) 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Gelikbaş 
özer D&rbil 

IM 
Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

Sait Naci Ergin 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak 
(Başkan) 

n& üyelikler] 

1 
1 
1 
1 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 

»>•« 
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1974 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde Değişiklik Yapılması 
verilen oyların sonucu: (S. Sayısı : 428) 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 95 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 83 

Açık üyelikler : (> 

Hakkında Kanun teklifine 

(Kabul edilmiştir.) 

[Kabıd edenler] 

TABİÎ ÜRELER 
Ekrem Aeımer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vekbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAMSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Macit Zercn 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıealı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gü'loz 

BURDUR 
Ekrem Kabav 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç, 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetm 
Safa Yakuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağh 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğln 
Hilmi Nalbant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Er geç en 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıooğlu 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fevzi Hakla Esatoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamil oğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Arkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumeu 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
11yas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağmı 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı -

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 
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TABİÎ ÜYELER 
Emantıllah Çelebi 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri Özclilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunç.kanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekîn (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AtfRI 
Kasım Küfre vî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bi'kata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
İsmail Yetij 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTYİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

YAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Yeli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muhsin Batur 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Naim T alıl 

[Oya katılmayanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayan gil 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca (İ.A.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Ci/.relioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. Y.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajkücük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ. 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
İ Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SÜRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

Samsun 
Tunceli 

SİYAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Memcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağamoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil B alkış 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(t- Â) 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu (3.) 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelobi 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

Yekûn 
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1974 Yılı Bütçe Kanununa Bağ!ı Cetvellerde Değişiklik yapılması Hakkında Kanun tasarısına verilen oy
ların sonucu: (S. Sayısı : 429) 

(Kabul edilmiştir.) 
üye sayısı : 184 

Oy verenler : 94 
Kabul edenler : 94 

Reddedenler : — 
Çekinserler : — 

Oyo katılmayanlar : 84 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Kara ağaçlı
ca ğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BALIKESİR 
Hikmet Asîaııoğlu 

Raif Eriş 
Cemalettin înkaya 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Aîâeddin Yrılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özce tin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergen eli 

ERZİNCAN 
Ni;vazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Ha tun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa D el ireli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

tÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler' 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

! Ahmet Nusret Tuna 
KIRKLARELİ 

£ Ali Alkan 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğhı 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osmajı Albayrak 
Ahmet Özmumeu 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait. Mchmeto.S'hı 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Meaıteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeei 

SİVAS 
Nurettin Ertür'k 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaioğlu 

URFA 
Kasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
özer Derbil 
Naim Talû 
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T A B İ İ Ü Y E L E R 
Suphi K a r a m a n 
Sezai O'Kan 
F a h r i Özdilek 
Melımet Özgüneş 
Cevdet Sunay 

A D A N A 
M. N u r i Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (3.) 
Mehmet Uııaldı (Bsk.V.) 

A Ğ R I j 
Kas ım Küfrevî 

A N K A R A 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
T u r g u t Cebe 
M a h m u t Vura l 

A R T V İ N 
Reeai Kocaman 

A Y D I N 
İ skender Cenap Ege 
Hal i l Goral 

BALIKESİR 
Neja t Sarlıcalı 

B İ L E C İ K 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. H ikme t Yur t sever 

B İ T L İ S 
K â m r a n İ n a n 

B U R D U R 
E k r e m K a b a y 

BURSA 
Saffet Ural. 

ÇANAKKALE 
İma d ettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin A.tmaca (î. A.) 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhatîin Cizrelioğîu 

ELÂZIĞ 
Celâl E r t u ğ 
Salim Hazerdağl ı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalban t oğlu 

G A Z İ A N T E P 
Salih Tanyer i 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

H A K K A R İ 
Naci Cidal 

H A T A Y 
Kemal Kılıç oğlu 

İÇEL 
-Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Ar ıbu run 
(Başkan) 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet F e y y a t 
F ik re t G ün d o ğ a n 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

[Oya katılmayanlar] 

j Necip Mirkeiâmoğlu 
(Bşk. V.) 
KAHRAMAN MARAŞ 

Hilmi Soydan 
K A R S 

Sır r ı Ata iay 
K A Y S E R İ 

H ü s n ü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpakl ıoğlu 
Sami Turpan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
F a k i h Özlen 

MALATYA 
Nure t t i n A k y u r t 
H a m d ı Özer 

MANİSA 
Doğan Baru tçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 

I Mehmet Ali Ar ıkan 
MUŞ 

\ İsmail İ lhan 
I ORDU 
\ Se lâhat t in Acar 
İ Bekir Sıt(kı Bavtkal 

\ (D 
I Şeviket Koksal 
İ SÜRT 
\ 
\ Süreyya Öner 
j SİNOP 
f Nâzım İnebeyli. 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İs tanbul 
Konya 
Niğde 

Samsun 
Tunceli 

S İVAS 
Âdil A l t ay 
Kâzım Kanga l 
Hüseyin Öztürk 

T E K İ R D A Ğ 
H a y r i Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet A y k a n 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şaİvir Ağanoğlu 
Ö. Lûtf i Hoeaoğlu 

U R F A 
İbrah im Hali l Balkıs 

YOZGAT 
E. Süleyman Erg in 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil e i 

C U M H U R B A Ş K A N I N 
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Cihat Alp an 
Selâhattin Babüroğlu (B.) 
Muhsin. B a t u r 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamet t in Çelebi 
Fe th i Oelikbas 
Sait Naci Erg in 
Niha t Er im 
Ecvet Güresin (!.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Bahattin Özbek (B.) 
Hali l Tunç 
Bah Ücok i'ive ÜCOK 

Toplam 
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Istabul Üniversitesi 1974 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (R) işaretli cetvelde Değişiklik Yapılması 
Kanun tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayısı 430) 

(Kabul, edilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çek in s eri er 

Oya katılmayanlar 
Acık üyelikler 

Hakkında 

184 
93 
93 

85 
6 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Haydar Tımçkanat 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KAR AHİ SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlıı 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şen ocak 

AMASYA 
Ma e it Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapaniı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskmıder Cenap Ege 

BALIKESİR 
Cem alettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeclclin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek. 

ÇORUM 
M. Şevket Özcetin 
Safa. Yaleuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlıı 
Hilmi Nalbantoğiu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza 1 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliydi 
Kemal Kılı e oğlu 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakla Eeatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Alım et Vefa Poyraz 

İZMİR 
Bdiğ Beler 
Mustafa Bozokiar 

Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük' 

KARS 
Sırrı At al ay 
Yusuf Ziya Ayrını 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lıitfi To'koğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
O s in a.n Alb a y ra k 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Ata sağun: 

NİĞDE 
Hüseyin Avııi Göktürk 

ORDU 
Beldir Sıtkı Baykal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğln 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refct Rended 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
I Nurettin Ertürk 

Kâzım Kangal 
Hüseyin Üztürk 

TOKAT 
Cevdet Ay kan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestil e i 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muhsin Batur 
Hüsamettin Celebi 
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[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ Ü Y E L E R 
E k r e m Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atak l ı 
E m a n u l l a h Çelebi 
Vehbi E r s ü 
Suphi Gürsoy t rak 
(İ. Â) 
Kadı i Kap lan 
Suph i K a r a m a n 
Kâmi l Karavel ioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O 'Kan 
F a h ı i Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Selâhat t in Özgür 
M. Şük ran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaku le r 

A D A N A 
M. Nur i Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ün aldı (Bşk. V.) 

A D İ Y A M A N 
Mehmet Sırrı Turanl ı 

Af MU 
Kasını Küfrevî 

A N K A R A 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
T u r g u t Cebe 

Mahmut Vura l I 

A R T V İ N 
Recai Kocaman 

A Y D I N 
Ali Cehalettin Coşkun 
Hali l Goral 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Aslan oğlu 
Raif Er iş 

B İLECİK 
Mehmet Orhan Tuğru l 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yur t sever 

B İ T L İ S 
Kâmran İnan 

B U R D U R 
Ekrem K a b a y 

BURSA 
Cahit Ortae 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhatt in Oizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celal E r t u ğ 

Salim Hazcrdağl ı 
ERZURUM 

Lüti'i Doğan 
E S K İ Ş E H İ R 

Ha Kan Ergce en 
GAZİANTEP 

Salih Tanyer i 
GİRESUN ! 

İhsan Topal oğlu 

İ S P A R T A 
Mustafa Giileügil 

[Açık üy 

Anka ra 1 
İs tanbul 1 
Konya 1 
Niğde 1 

İÇEL 
Lîıtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Ar iburun 
(Başkan) 
Rahmi E rdem 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağa tay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

K A H R A M A N MARAŞ 
Hilmi Soydan 

K A Y S E R İ 
Hüsnü Dikeçligil 

K I R Ş E H İ R 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nure t t i n A k y u r t 
Hamdi Özer 

MANİSA 
0 r a i Karaosnıanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 

MUS 
~* İsımail İ lhan 

ORDU 
Selâhat t in Acar 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Bahr i Cömert 

dikler] 

Samsun 1 
Tunceli 1 

Yekûn 6 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhaddin Babüroğlu (B.) 
Zeyyat Bay kara (B.) 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (i.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Ta İn 
Halil Time 
Bahriye Ücok 

tf9<i 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayısı: 431) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
AL m et Karayiğit 

AMASYA 
Maeit Zereıı 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
ilik m et As! an o ğl u 
Raif Eriş 
Cemal etti n İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Turgut Ya5ar Giilez 
Alâecldin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İmadeıtiu Elıjıas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

Uye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katılmayanlar : 
Aeık üyelikler : 

184 
93 
93 
— 
— 
85 
6 

[Kabul edenler] 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Celfd Ertuğ 
Salim Hazerdağiı 

ERZİNCAN 
'Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

C İRE SUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilam 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa D eli veli 
Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özclolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fevzi Hakkı Eyatoğlu 
Ahmet Yefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 

I Adnan Karalküçük 
KARS 

Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

I KIRKLARELİ 
' Ali Alkan 
S KOCAELİ 
I Lûtfi T ok oğlu 
\ KONYA 
1 Osman Nuri Canpolat 
\ Fevzi Halıcı 
î \ db'akih Özlen % 
t Mehmet \ arışlı 
I KÜTAHYA 
S Ahmet. Özmumcu 
! 

MALATYA 
1 Hamili Özer 
\ MANİSA 
1 Doğan Barateuoğlu 
\ A. Orhan Süersan 
\ Ruhi Tunakan 
j MARDİN 
I Sait Mehmet oğlu 
I MUĞLA 
İ İlyas Kara öz 

Haldun Meuteşcoğlu 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Şevket Koksal 
RİZE 

Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Reııdeei 

SİYA S 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Yeli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestile i 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Naim Talû 
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[Oya katılmayanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Rei'et Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanııllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
(İ. A.) . 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTvsn 
Fahri Özrlilek 
Mehmet özgüneş (B.) 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunekanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

Mahmut Vural 
ARTVİN 

Recai Kocaman 
AYDIN 

Halil Goral 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Kâmran İnan 
BURDUR 

Ekrem Kabay 
BURSA 

Saffet Ural 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Solmaz Belül 
Rahmi Er dom 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

[Açık Uy 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Niğde 1 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 
KAHRAMAN MARAŞ 

Hilmi Soydan 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Nurettio Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUŞ 
ismail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağuıı 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal (î.) 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

elikler] 

Samsun 1 
Tunceli 1 

— 
Yekûn 6 

SİVAS 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk.V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

VAN 
Feri d Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin. 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhattin Babüroğlu 
(B.) 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara (B.) 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Uçok 

•>»•-<« 
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Orman Genel Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun tasarısına verilen oyların sonucu (S. Sayısı: 432) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADrYAMAN ' 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Cehalettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğru 
Raif Eriş 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 97 

Kaibul edenler : 96 
Reddedenler : — 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 81 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Turgut Y^aşar Gül ez 
Alâeddin Yrılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yralçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

; Kemal Kılı e oğlu 

— 1 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlıı 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yrusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
1 Doğan Baratçuoğlu 

Oral Karaosîmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
İlyas Kara üz 

50 — 

Haldun Menteşeoğlu 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Bakir Sıtkı Baykal 
RİZE 

Talât Doğan 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya. Öner 

SİNOP 
Nâzını İn ebeyi i 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin üztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

Y^OZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
NaifliL Talû 
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(Çekinser) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukaddar Öztekin (B.) 

Mehmet Ünaldı 
(Bşk. Y.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

[Oya katılmayanlar] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
(î. A.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Rahmi Erdem 
Ali Oğuz 
Alııııet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

[Açık üy 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Niğde 1 

Necip Mirkelâmoğlu 
(Bş'k. V.) 
KAHRAMAN MARAŞ 

Hilmi Soydan 
KARS 

Muzaffer Şamiloğlu 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Halil Özmeri 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

. Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeei 

elikler] 

Samsun 1 
Tunceli 

Yekûn < 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 
(Bşk.-V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Melhmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhatdn Babüroğlu (B.) 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara (B.) 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattiin Özbek (B.) 
Halil Tunç 
Bahrive Ücok 

»>•« 
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Ankara Üniversitesi 1974 Tıh Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısına verilen oyların sonucu: (S. Sayısii 433) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kapları 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkaııat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMx\N 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karay iğit 
Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin Likaya 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı 
Oy ver ?nler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katlim ay anlar 

Açık üyelikler 

184 
93 
93 
CÛ 
CO 
85 
6 

[Kabul edenler] 

BOLU | 
Turgut Yaşar Gülez i 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Cağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
ismail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yaiçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağiı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 
Hilmi Nalbant oğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğîu 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaİküçük 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Zira Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu' 

KAYSERİ 
Hüseyin Kaipaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Nurettin A'kyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tuna kan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait: Mehmet oğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

VAN 
Feri d Melon 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Naim TaKı 
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[Oya Katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 

Mehmet Ün aldı (Bşk. V.) 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevî. 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Alâeddin Yrılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçeıı 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lfitfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Rahmi Erdemi 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN M ARAŞ 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nuaret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tdkoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Meihınıet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Oral Karaosmanoğlu 

MUĞLA 
Uya s Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

INIUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

[Açık üyelikler] 

SAMSUN 
Baihri Cömert 
Refet Rendeci 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğla. 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu (B.) 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara (B.) 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Halil Tunç. 
Bahriye Üç ok 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 
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(Çekinser) 

İSKİŞEH 
Hasan Ergeçen 

ESKİŞEHİR 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Kö'ker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Reşat Oğuız 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslamoğlu 
Raif Eriş 

[Oya Katılmayanlar] 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâ-hattin Cizre'lioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl E'rtuğ 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

GİRESUN 
Saibahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lût'fi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Tejkiıı Arıburun 
(Başkan) 
Rahmi Erdemi 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beleı* 
Nazif Çağatay 
Müırnin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(B*k. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Çaımbca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçli'gil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmeıı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin! Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
O rai Kanaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Sait Mebmetoğkı 

MUŞ 
İstmail İlhan 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

Samsun 
Tunceli 

ORDU 
Selâhattiıı Acar 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil (Bş%. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan O rai 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
( t Â) 

C UMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Gilhat Alp an 
Selâhaddin Babüroğlu (B.) 
Zeyyat Baykara (B.) 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Halil Tunç 
Bahrive Üco'k 

Yekûn 
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Ege Üniversitesi 1974 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karun 
Tasarısına verilen oyların sonucuı (S. Sayısı: 435) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şer af et tin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarhcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 95 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : G3 

Gekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 83 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülcz 
Alâ'eddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZLĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Solmaz Relül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
O iman Kor 

KARS 
S i m Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fa kili Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 
Haldun Metnteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüsevin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

URFA 
İbrahim Halil Balkış 
Hasan Oral 

UŞAK 
MelımetFaik At avurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pc-stilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYEI.E1 
Muhsin Batur 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Naim Talû 
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[Çekinser] 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

[0 ya Katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem A cim er 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara velioğlu 
Sezai OTvan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Cevdet Sımay 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 

Mclmıct Ünaldı (Bşk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 

AÛRI 
Kasını Küfrovî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka'ta 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
alalım ut Vural 

ARTVİN 
Ret* a i Ko e a m a n. 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
O m alet tin înkay a 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurt sever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizreTioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İ hs a ıı T o p alo ğlu 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

TSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. T tikin Arıburun 
(Başkan) 
Rahmi Erdemi 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Mehmet Oaimlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçliJgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYrA 
\ Nurettin Akyurt 
1 Hamdi Özer 

MANİSA 
I 
I Oral Karaosmanoğlu 
İ A. Orhan Süersan 
5 

| Ruhi Tun akan 
1 MARDİN 
S Sait Mehmet oğlu 
I M u $ 
I İslnıail İlhan 
| NEVŞEHİR 
| İ. Şevki Atasağun 

I ORDU 
h 
| Selâhattin Acar 
| Bekir Sıtkı Baykal (İ.) 
| SAKARYA 
1 Osman Salihoğlu 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

[Açık ili;elikler] 

1 j Samsun 
Tunoeli 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Satir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(İ. Â) 

C UMHURB A ŞK ANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhaddin Babüroğlu (B.) 
Zeyyat Baykara (B.) 
Özer De-rbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üç ok 

Yekûn 
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1974 Yıîı Bütçe Kanununun 49 ncu Maddesi ile Bağlı (A) işartlî cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun tasarısına verilen oylarm sonucu (S. Sayısı 436) 

(Kabul Edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 93 
Kabul edenler : 93 

Reddedenler : — 
Çekinserler : — 

Oya katılm ay anılar : 85 
Acık üyelikler : 6 

TABtî ÜYELER 
Ekrem Acuııer 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAIIİSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Kar ay iği t 

A M AS Y/A 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kaparın 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Seraf ettin Paker 

AYDIN 
Ali Celalettiıı Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Cemalettin İnfcaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâ;eddin Yrılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Oağlarangil 

[Kabul 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İma deftin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatuuoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergce en 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Delirdi 
Kemal Kılıç oğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülciigil 

İÇEL 
Lııtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

edenler] 

\ İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Ferzi Hakkı Esatoğlu 
Fikret Gündoğa.n 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Boz oklar 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalar 

i Yusuf Ziya Ayrım 
[ Muzaffer Şamiloğlu 
| KASTAMONU 
l Mehmet Camlıca 
i 
\ Ahmet Nusret Tuna 
| KAYSERİ 
I Hüseyin Kalpaklıoğlu 
[ Sami Turan 
l KIRKLARELİ 
| Ali Al kan 
İ KOCAELİ 
[ 
l Lûtfi Tokoğlu 
l KONYA 
j, Osman Nuri Canpolat 
I Ferzi Halıcı 
I Fakih Özlen 
I Mehmet Yarışlı 
j KÜTAHYA 
Jj Osman Albaynak 
i MALATYA 
l Nurettin Akyıırt 
I Ham di Özer 
İ MANİSA 

Doğan Barutçuoğiu 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Memteşeoğlu 

ORDU 
Be)kir Sıtikı Bayikal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSIN 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebey 11 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cer d et Arkan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

YOZGAT 
Veli U/yar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANİ N-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Naim Talû 
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[Oya Katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Kefe t AksoyoğliT 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
(i. A.) 
Suphi Karama il 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
^ Tuza f f er Ynrda kul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Şenocak 

"AÖRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Ralf Eriş 

BİNGÖL 
| A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
| Kâmran İnan 
I BURDUR 
| Ekrem Kabay 
I BURSA 

Saffet Ural 
I ÇORUM 
| Safa Yalçuk 

I DİYARBAKIR 
| Selâhattin Cizrelioğlu 

Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

! ELÂZIĞ i 
| Salim Hazerdağlı 
I ERZURUM 
> Lütfi Doğan 

| ESKİŞEHİR 
| Ömer Ucuzal 
j GİRESUN 
j İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cid,al 

İSTANBUL 
İ Tekin Arıburun 
İ (Başkan) • 
\ Rahmi Erdemi 
I Mehmet Fevvat 
> Ali Oğuz 
jj İZMİR 
I Nazif Çağatay 

Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalkücük 

I 

[ Hilmi Soydan 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçliıgll 
KIRŞEHİR 

Halil Özmen 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
KÜTAHYA 

I Ahmet Öznıumcu 
| MANİSA 
î Oral Karaosmanoğlu 
| A. Orhan Süersan 
fc Ruhi Tunıakan 
i MARDİN 
î Sait Mehmetoğlu 
İ MUŞ 
i İsmail İlhan 
\ NEVŞEHİR 
• 1. Şevki Atasağun 
t ' NİĞDE 
ş 
I Hüseyin Avni Göktürk 
j (t) 
İ ORDU 
r Selâhattin Acar 
t Sevlket Koksal 
I 
! SAKARYA 
\ Osman Salihoğlu 
j SAMSUN 
; Bahri Cömert 

[Açık üyelikler] 

SİVAS 
\ Âdil Altay 

Nurettin Ertürk 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu (B.) 
TOKAT 

Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğhı 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkı s 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhattin Babüroğlu (B.) 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 

İ Sabahattiin Özbek (B.) 
I Halil Tunç 
! Bahrive Üeok 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 

!>•-<« 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun tasarısına verilen oyların sonucu: (S.Sayısı: 437) 

(Kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 93 
Kabul edenler : 93 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 85 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâlmttiıı Özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurda kuler 

ADAXA 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Kartı yiğit 
Kemal Şen:>oak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turlıan Kapaniı 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Cehalettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cenıalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâedclin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İma d et t in Elmas 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sa.bahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Ab bas C il ara 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

j İSPARTA 
1 Mustafa Gülcügil 
I İÇEL 
I Talip özdolay 
I İSTANBUL 
I Solmaz Belül 
| Fevzi Hakkı Esatoğlu 
i Mehmet Fevvat 
I Fikret Güııdoğan 
I İZMİR 
I Beliğ Beler 
I Mustafa Bozoklar 
I Mümin Kırlı 
P Orhan Kor 
\ KARS 
I Sırrı Atalay 
'§ Yusuf Ziya Ayrını 
.- .Muzaffer Şamiloğlu 
İ KAYSERİ 
>' Hüseyin Kalpaklıoğlu 
]. Sami Turan 
İ KIRKLARELİ 
) Ali Alkan 
j KONYA 
\ Fakih Özlen 

! KÜTAHYA 
l Ahmet Özmumcu 

f MALATYA 
f Haindi Özer 
\ MANİSA 
'. Doğan Barutçuoğlu 
| Ruhi Tunakan 
I MARDİN 
l Mehmet Ali Arıkan 
I MUĞLA 

Haldun Menteşe oğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Belkir Sıtkı Bayikal 
Şevtket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman S alili oğla 
Mustafa Tığlı 

| SAMSUN 
| Ziya Gökalp Mülayim 
6 Refet Rendeei 
I SİİRT 
I Süreyya Öner 

SİNOP 
I Nâzmı İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertüı'k 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Ay kan 

TRABZON 
R-eşat Zaloğlu 

UŞAK 
1 Mehmet Faik Atayurt 
I YOZGAT 
| Veli Uyar 
j ZONGULDAK 
f Ahmet Demir Yüce 
j CUMHURBAŞKANİN-
[CA SEÇİLEN ÜYELER 
I Hüsamettin Çelebi 

i 
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[Oya Katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak (İ.A.) 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. Y.) 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaç! ı-
oğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köfcer 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Becai Kocaman 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tejkin Arıhurun 

I (Başkan) 
Rahmi Erdeni 

» Ali Oğuz 
! Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
\ Nazif Çağatay 
I Necip Mirkelâmoğlu 
' (Bşk.V.) 
| KAHRAMAN MARAŞ 
i Adnan Karalkücük 
İ Hilmi Soydan 

l KASTAMONU 
I Mehmet Çamlıca 
s Ahmet Nusıret Tuna 
1 KAYSERİ 
ş Hüsnü Dikeçligil 
j KIRŞEHİR 
î Halil Ö'zmen 
j KOCAELİ 
jj Hikmet İsmen 
j Lûtfi Tokoğlu 

1 KONYA 
I Osman Nuri Canpolat 
Ü Fevzi Halıcı 
ş 
| Mehmet Varışlı 
l KÜTAHYA 
l Osman Albayrak 
! MALATYA 
s Nurettin Akvurt 
jj MANİSA 
jj Oral Karaosmanoğlu 
Jj A. Orhan Süersan 
1 MARDİN 
g 
jj Sait Mehmetoğlu 
î MUĞLA 
| Uyas ıVaraoz 
| MUŞ 
l İsmail İlhan 
| NEVŞEHİR 
f İ. Şevki Atasağun 
| ORDU 
I Selâhattin Acar 

SAMSUN 

I" Bahri Cömert 
SİVAS 

8 Kâzım Kangal 
[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

Samsun 
Tunceli 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
| Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

VAN 
Feri d. Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

I ( î - Â ) 
i Mdhmet Ali Pestilci 
i 
l CUMIIUKBAŞKANIN-
! CA SEÇİLEN ÜYELER 
î Cihat Alpan 
İ Selahaddin Babüroğlu (B.) 
t Muhsin Batur 
I Zeyyat Baykara (B.) 
| özer Derbil 
İ Sait Naci Ergin 
1 Nihat Erim 
| Ccvet Güresin (İ.) 
I Sadi Irmak (Başbakan) 
j Sabahattin Özbek (B.) 
1 
jj Naim Talû 

Halil Tunç 
! Bahriye Üç ok 

Yekûn 

» • < » » 4» 
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1974 Yılı Büîçc Kanununa Bağlı (A) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına 
verilen oyîarm sonucu; (S. Sayısı: 438) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Küker 
Mahmut Yural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafetthı Paker 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cenıalettin înkaya 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekmserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

BOLU I 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâ'-eddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İ ma de t tin Elmas 

ÇORUM 
M. Şevket Öz çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeııeli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağh 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Hasan Er geçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

184 
96 
96 

I İSPARTA 
f Mustafa Gülciigil 
jj İSTANBUL 
f M. Erdoğan Adalı 
l Fevzi Hakkı Esatoğlu 
t Fikret Gündoğanı 
t Ahmet Vefa Poyraz 
f İZMİR 
l Beliğ Beler 
I Mustafa Bozoklar 
I Orhan Kor 
| KARS 
| Sırrı At alay 
I Yusuf Ziya Aynın 
| Muzaffer Şamiloğlu 
j KASTAMONU 
1 Mehmet Çaimlıca 
iş Ahmet Nusret Tuna 
j KAYSERİ 
l Hüseyin Kalpaklıoğhı 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lııtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Ha m di Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehsmetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

Halduaı Menıteşeoğlıı 
NEVŞEHİR 

İ. Şevki Atasağun 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Bökir Sıtkı Baykal 
Şevket Köiksai 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Ren de e i 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Vc4i Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilei 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Naim Talû 
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[Oya katılmayanlar] 

TABÎt ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Ak&oyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş (B) 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mufkadder öztekin 
(B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
AĞRI 

Kasım Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cobe 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

ÇANAKKALE 
ismail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıç oğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip» Özdolay 

İSTANBUL 
M. Tejkin Arıbnnın 
(Başkan) 
Solmaz Belli 1 
Rahmi Er dom 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

j KAHRAMAN MARAŞ j 
İ Adnan Karaiküçük l 
| Hilmi Soydan 1 

KAYSERİ 
t Hüsnü Dikeçligil 1 
jj Sami Turan 1 
( KIRŞEHİR 
! Halil Özmen i 

| KOCAELİ 
l Hikmet İsmen 
\ KONYA 
[ Osman Nuri Canpolat 
; Mehmet Varışlı 

l KÜTAHYA 
l Osman Albayrak 
I MALATYA 
; Nurettin Akyurt 
| MANİSA 
|i Doğan Barutçuoğhı 
i' Oral Karaosımanoğlu 
Ü Ruhi Tunakan 
\ MUŞ 
} İsmail İlhan 
ü 
jj ORDU 
5 Selâhattin Acar 
I RİZE 
\ Talât Doğan 
| SİVAS 
l Hüseyin Öztürk 
l TEKİRDAĞ-
) Hayri Mumcuoğlu 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

Samsun 
Tunceli 

TOKAT 
Cevdet Aj-kan 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayıırt 

VAN 
Feri d Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
CBhat Alp an 
Selâhaddin Babüroğiu (B.) 
Muhsin Batın* 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (i.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

Yekûn 
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m Genci Müdürlüğü 1975 Yılı Sütçe Kanunu tasansma verilen oyların sonucu : (S. Sayısı 424) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğiu 
Sami Küçük 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
AFYON KARAHİSAB 
M. Kâzım Karaağaçiı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Maeit Zeven. 

ANKARA 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Cehalettin. Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Alâeddm Yılmaztürk 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

| BURSA 
l Şeref Kayalar 
j Cahit Ortaç 

1 ÇANKIRI 
* Gürhan Titrek 
| ÇORUM 
\ M. Şevket Öze-etm 
| Safa Yaıçuk 
| DENİZLİ 
I Ali Kemal Turgut 
j ERZURUM 
| Sakıp Hatunoğlu 

| ESKİŞEHİR 
î Hasan Ergeçen 
jj Ömer Ucuzal 

\ GAZİANTEP 
I İbrahim Tevfik Kutlar 
i GÜMÜŞHANE 
l Abbas Cilâra 

HATAY 
jj Mustafa Deliveli 
I İSPARTA 
* Mustafa Gülcügil 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 59 
Reddedenler : 34 

Çekinserler : — 
Oya (katılmaya nılar : 85 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

I İSTANBUL 
l M. Erdoğan Adalı 
I Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
İ Mustafa Bozoklar 
I Mümin Kırlı 
i Orhan Kor 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Memteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

I ORDU 
l BeJkir Sıtkı Bayikal 

KAHRAMAN MARAŞ j SAKARYA 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

i Mustafa Tığlı 
| SAMSUN 
| Bahri Cömert 
\ Refet Rendeci 
İ SİNOP 
i 

l Nâzımı İne'beyl.i. 
1 TRABZON 
| Reşat Zaloğlu 
| URFA 
| İbrahim Halil Balkıs 
[ Hasan Oral 

ZONGULDAK 

[Reddedenler] 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

l ERZURUM 
[ Hilmi Nalbantoğlu 
\ GAZİANTEP 
>. Salih Tanyeri 
j HAKKÂRİ 
\ Naci Cidal 
l HATAY 
| Kemal Kılıçoğlu 
1 İSTANBUL 
f 
I Solmaz Belül 

| Tarık Renizi Baltan 
f CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

• Sait Naci Ergin 
f Nihat Erim 

Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sıınn Ataiay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KONYA 
Fakilı Özlen 

MALATYA 
İ Hamdi Özer 
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MANİSA 
Doğan Baratçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

ORDU 
Şeviket Koksal 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
(î. Â) 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sıınay 

"Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bkş. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapaniı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

RÎZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

I SİVAS 
g Âdil Altay 

Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

YOZGAT 
Veli Uyar 

[Oya Katılmayanlar] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlıı 
Raif Eriş 
Cemalettin İnhaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

DİYARBAKIR 
Solâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergen el i 

ELÂZIĞ-
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Rahmi Erdem 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çaimhca 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçİTigil 

I Hüseyin Kalpaklıoğlu 
I Sami Turan 
j KIRŞEHİR 
| Halil Özmen 

j KOCAELİ 
| Hikmet İsmen 
I Lûtfi Tokoğhı 
S KONYA 
f 
I Mehmet Varışlı 
| KÜTAHYA 
l Osman Albaynak 
I Ahmet Özmumcıı 
l MALATYA 
l Nurettin A'kyurt 
S MANÎSA 
I Oral Karaosmanoğlu 

MUŞ 
f İsmail İlhan 
) NEVŞEHİR 
l İ. Şevki Atasağun 
j ORDU 
l Selâhattin Acar 

SAKARYA 
1 Osman Salihoğlu 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

[Açık üyelikler] 

Samsun 
Tunceli 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Muhsin Batur 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Memcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Gihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu (B.) 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbas 
Özer Derbil 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattiin Özbek (B.) 
Nailm Talû 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

Yekûn 

»>a« 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe Kanunu Tasansma verilen oyların sonucu; 
(S. Sayış : 425) 

[Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAMSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Serafettin Paker 

ADANA 
M. Yılmaz Meıte 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarîıcalı 

Üye sayısı : İM 
Oy verenler : 96 

Kabul edenler : 64 
Reddedenler : 32 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 82 

Açık üyelikler : 6 

[Kabıd edenler] 

AYDIN 
AH Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
ismail Kutluk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMAN M ARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 

I Ahmet Özmumcu 
MANİSxi 

| A. Orhan Süersan 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
tmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Ün sal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbant oğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

| ORDU 
I Bekir Sıtkı Baykal 
I SAKARYA 
, Osman Salihoğlu 
jj Mustafa Tığlı 
j SİNOP 
| Nâzum İnebeyli 
j SİVAS 
jj Nurettin Ertürk 
I TRABZON 
! Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkış. 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Fethi Çelikbaş 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
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KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Haindi Özer 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O.'Kan I 
Fahri Özdilek | 
Mehmet Özgüneş (B.) S 
Cevdet Sunay S 

ADANA j 
M. Nuri Âdemoğlu \ 
Mukadder Öztekin (B.) jj 
Mehmet Ünaldı (Bsk. V.)] 
AFYON KARAHİSAR j 
M. Kâzım Karaağaclı-
oğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

x\YDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Oemalettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran inan 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE -
Talât Doğan f 

[Oya Katılmayanlar] 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özç-etin 
Safa Yralçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Telkin Arıbnrun 
(Başkan) 
Rahmi Erdem 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(ıBşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaiküçük 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

S KAYSERİ 
| Hüsnü Dikeçligil 
I KIRŞEHİR 
I Halil Özmen 
I KOCAELİ 
| Hikmet İsmen 
1 Lûtfi Tokoğlu 
| KONYA 
| Osman Nuri Canpolat 
\ Mehmet Varışlı 
l KÜTAHYA 
| Osman Albaynak 
j MALATYA 
I Nurettin Akyurt 
I 
S MANİSA 
t 

j O rai Karabsmanoğlu 
| Ruhi Tunakan 
İ MUĞLA 
| ti yas Karaöz 
I MUŞ 
| İsmail İlhan 
| NEVŞEHİR 
î I. Şevki Atasağun 
1 ORDU 
\ Selâhattin Acar 

J SAMSUN 
| Bahri Cömert 
I Refet Rendeci 

[Açık üyelikler] 

Kâzım Kangal 
Hüseyin öztüfk 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil (Bşk.V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oiıhat Alp an 
Selâhattin Babüroğlu (B.) 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (t.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

Ankara 
istanbul 
Konya 
Niğde 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

31 NCİ B RLEŞİM 

10 . 2 . 1975 Pazartesi 

Saat : 9.30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞL^R 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞMA 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 

TIRIL AN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR. DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1975 yılı Bütç? Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/210; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 2 . 1975) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Toplantı: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 428 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra

poru (M. Meclisi : 2 / 2 4 1 ; C. Senatosu : 2 /80) 

Millet Meclisi 
İdare Amirliği 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 731 

15 . 6 1974 

Yüksek Başkanlığa 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet Meclisi Bütçesinin 102 program, 01 altprogram, 001 Faaliyet 
proje, 400 harcama kalemi ve Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 103 Kara Savaş gücü programı 02 savaş 
gücü ve lojistik desteği altprogram 001 Savunma gücü faaliyetinin, 400 harcama kalemlerinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi gerekçesi ile birlikte takdim edilmiştir. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederiz. 

İdare Amiri 
Rize Milletvekili 

S. Kumbasar 

İdare Amiri 
Gümüşhane Milletvekili 

M. Karaman 

İdare Âmiri 
Van Milletvekili 

M. Görentas 

GEREKÇE 

Kadroya göre T. B. M. Meclisi Muhafız Tabur Komutanlığının masrafları Meclis Bütçesinden ödenir. 
Muhafız Taburunun 1974 malî yılı Bütçesinin 450 ve 471 nci bölümündeki ödeneklerden aşağıda zikredilen 

miktar üzerinden Millî Savunma Bakanhğuıın 1974 Bütçesine aktarılması gerekmektedir. 

1. Muhafız Taburunun er ve erbaşlarının bir yıl içerisinde günlük olarak kanunî istihkak tutarı üzerinden 
(sabah, öğle ve akşam) iaşe masraflarını günlük olarak karşılaması ve aylık sigara, sabun istihkaklarının da 
hesap edilerek daha ucuz ve ekonomik nedenlerle ve Silâhlı Kuvvetlerindeki günlük iaşe beraberliğini sağ
lamak nedeni ile Taburun 450 nci maddesinde mevcut 2 468 168 Tl. smdan Millî Savunma Bakanlığının 
103 Kara Savaş gücü programı 02 Savaş gücü ve lojistik desteği altprogram 001 Savunma gücü faaliyetin 
450 nci harcama kalemin yiyecek ve yem alımları bölümüne 1 917 000 TL. sının aktarılması gerekmektedir. 

2. Birliğimizin Sb., Assb., er ve erbaşlarının bir malî yıl içerisinde kanunî istihkaklarının (elbise, ayak
kabı, çamaşır, çorap v.s.) gibi melbusat ve teçhizatı karşılamak maksadı ile Muhafız Taburunun 471 nci 
bölümünden Millî Savunma Bakanlığının 103 Kara Savaş gücü programı 02 Savunma gücü ve lojistik desteği 
altprogramı 001 Savunma gücü faaliyetinin 471 nci harcama kalemi, giyim kuşam alım ve giderleri bölü
müne 500 000 TL. sının aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No.: 2/241 
Karar No .: 62 

3 . 2 . 1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun teklifi, ilgili temsilcilerinde katıldığı toplantıda incelendi, görüşüldü. 

Teklif, hakkında verilen bilgi ve gerekçeden T. B. Millet Meclisi Muhafız taburunun yiyecek ve giyecek gi
derlerini karşılamak üzere, 1974 bütçesinir (A) cetvelinle bulunan Millet Meclisi kısmından (2 417 000) liranın 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçelinin ilgili programına aktarılmasından ibaret olduğu anlaşılmış, maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Yapılan görüşmeler sonunda olumlu karşılanan kanun teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur 

Başkan 
Sivas 

V. Bozath 

Ağrı 
Muhalifim 
C. Erhan 

Denizli 
Muhalifim 

H. Oral 

Eskişehir 
S. Öztürk 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Muhalifim 

C. Karagözoğlu 

Kütahya 
A. M. A blum 

Niğde 
H. Özalp 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. 'Ege 

Ankara 
Y. Köker 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Gaziantep 
Muhalifim 

Y. Öztürkmen 

İstanbul 
Muhalifim 

A. N. Ölçen 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Malatya 
Muhalifim 

M. Delikaya 

Sivas 
Muhalifim 

K. Kangal 

Sözcü 
Adıyaman 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Unsal 

Aydın 
Muhalifim 

M. Ş. Koç 

Elazığ 
H. Buz 

Giresun 
E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
Muhalifim 

M. Tüzün 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
H. Abbas 

Kâtip 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur 
H. Tosyalı 

Çanakkale 
Muhalifim 

O. 0. Çaneri 

Erzurum 
R. Danışman 

Giresun 
Muhalifim 
0. Yılmaz 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. F. Atayurt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 428) 
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MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRLERİNİN 
TEKLİFİ 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
Millet Meclisi Bütçesinin 102 program, O1, altprogram, 
001 faaliyet - proje, 400 harcama kalemine mevzuu 
ödenekten 2 417 000 lira tenzil edilerek Millî Savunma 
Bakanlığı 1974 yılı Bütçesinin 103 Kara savaş gücü 
programı, 02 savaş gücü ve lojistik desteği altprogram 
001 Savunma gücü faaliyetin 400/450 yiyecek ve yem 
alımları harcama kalemine 1 917 000 lira ve 400/471 
giyim kuşam alımları harcama kalemine 500 000 lira 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. 
lüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde yürür-

MADDE 3. — Bu Kanunu Millet Meclisi Baş
kam, Millî Savunma Bakanı ve Maliye Bakanı yürü
tüp 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

Teklifin 1 nci maddesi aynen ka-

— Teklifin 2 nci maddesi aynen ka-

— Teklifin 3 ncü maddesi aynen ka-

)>G<i >.<. . 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 428) 





Toplantı: 14 
C U M H U R İ Y E T SENATOSU S. Sayısı : 

1974 yılı Eüt§e K K ^ Î I Ö I M I IAAAI* cetvel lerde değişiklik yapılması 
hakkvsîds. kamın t a sana : ve Bülee K a r m a Komisyonu raporu 

(M. Meclisi : 1/2-aaa C. Senatosu :'!/•! 

T. C. 
Ba,bd:anhk 23 . 1 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Daire;! Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1920147/ 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MrJîye LALnr^A'^a ha^rlamır. ve TAAiyo BAAk MAA f-.-lcclls'.ııc arzı Bakanlar Kurulunca 22 . 1 . 1975 
tarih'üde kai'arî^iî.nlaa A 974 y:A îAîAc Kaiiirüi-n AAA ecAe!krde değişiklik yapdması hakkında kanun 
ta?ar!3?"> ve gerekçesiyle eki cetvelAr ı-lşlı olarak sanuhîiiîşîur. 

Gereğinin yapıtenasmı saygı iîe aız etlerim, 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 



G E R E K Ç E 

Eklerin İ Z A 

Adalet Bakanlığı 
7 900 000 Adalet. Bakanlığı 1974 malî y 

altprogram 02, ödenek türü 2, 
kesimine (Ada'et binaian ve c 
harcama kalemi için 8 milyon 
.Bütçe Plan Karma Komisyonu 
Mcd isinde de teklif aynen kabul 
ş''902 sayılı Ro'srr.î Gazetede 1 
nr'""ke;ı "ehven (Adalet Binaları) 
zaevi yarimi için kamulaştırma) 

;:.iu. durum karşısında Ankara 
dclîerinü harcama yapılabilmesi 
bütçesin in 11 2 02 - 2 - 002 - 900 
bralık ödeneğin düşülerek (111) 
mi k türünde- yeniden açılan (002 
ma kalemine olağanüstü ödenek 



<< 

Üçüncü ve dördüncü madde : 
ili- Harca-
:t ma 

Düşülen Eklenen İ Z A H Program 

Alt 
prog
ram 

Öde
nek 
türü 

Faali
yet 

proje 

Harca
ma 

kalemi 

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı 
900 03 3 002 900 — 14 408 590 Kültür Müsteşarlığı Devlet O 

memurları için 8 901 590.- ve De 
memurları için de 5 507 000.-
14 408 590.- liralık 9 aylık maaş 

Q bulunmaktadır. 
g- 1974 yılı Bütçesinde Hazinede 
5. da mütalaa edilen ve ayrı bir gel 
S- farklarının ödenmesi neticesi bütç 
% masına Bakanlar Kurulunca kara 
3 
Di. nen 9 aylık maaş farkları Başbak 
o 
£ mektedir, 

Sözü edilen açığın kapatılabilm 
bütçesinin 950 - 04 - 3 - 004 faali 

V* 1790 sayılı Kanunla konulan öde 
<g rek, Kültür Müsteşarlığı 900 - 03 

kalemine 1973 yılı Bütçe Kanunu 
69 ncu maddesi gereğince aktarıl 

Millî .Savunma Bakanlığı 
•('H — ! 707 ÖOJ K?brıs Barış Harekâtı nedeni 
i 23 70 y. 7 000 —- sanelerinde 3 vardiye üzerinden 2 
r)S i 775 000 mesai ödenmesi için, 1974 yılı B 

(i 23) işçi ücretleri harcama kale 
mundaki personele yapılacak öd 
cevaz vermediğinden; adı geçe 
104 - 02 - 1 - 004 - 123 harcama ka 
nek düşülerek 1 0 4 - 0 2 - 1 - 0 0 1 - 1 
ve 104-02- 1 -004-198 harcama 
tarılmasına lüzum hâsıl olmuştur, 

!04 
104 
104 

02 
02 
02 

1 
1 
1 

001 
004 
004 



n 

Beşinci ve altıncı madde : 

Alt ö d e - Faali- Harca 
prog nek yet ma 

rogr?m ram türü proje i; alemi kklenen 

900 03 3 002 932 2:1 K'X) 000 

İ Z A 

Kü'viir Miiskşerikğı 
a) Kültür Müstoşarlığî Dev 

Türk sahne sanallarının gelişme 
nunda yeniden açacağı Çukurov 
ra - Trakya bölge merkezlerinde 
!••/:•. p'amrg-a yer aknaktad1 '*. 

Mezkûr Geneî Müdür lükçe 
gkJerleri 1974 y-Iı bütçelerinde 
-932 harcama kalemine 7 800 0 

b) Kül tür Müsteşarlığı Dev 
lüğü 1974 malî ysh bütçesinin 
idare'ere ödemeler faal>yetinin 9 
17 - ! 000.- liraf'k. ödenek tah 

Ancak Hazi ran 1973 yılı ba 
Î-'T- ebedeki K.araro'T.'cn'n ek. 
••T -~u< ^.-reğince <-bn .-'•'radde ka 
-• ' . -V-^T.: ' i M al i ve ' ' - 'ke^kğ 'mn 
- T r ; . '••;-.:••; gereğip:;.- 'V v !~ t O 
yv-a"^ . " r ' - ^ M a ı ı ;îe srk-sa uy 
;.•/--•>••!! r-'-•:•', •; :-;-o ve Bale ı'ek 
'•••"•"'';.•'•'•'nee y?"> i ••.!,"iVs'1erîdirmeleri 
v.v.d-i -o.-c^y. c e y . , ' , .. <-'vhV:\ 

" t ' - • = •'., •;;•••"••!•.•! \ ,-•; y y y n ^ • ' ' d m 

.-;;•;"iıcri. ve T ' , : ' ' '-'->.'i:--" îjrı n e m u r 
• l;-; "abaneı ean-ıd âr!a-'•''. vrri 'eeek 
;- ' 'hTı malî ydı vfvıp^. k-ular öd 

Bu nedenle K r i ü r M7'd'.ya 
900 - 03 - 3 - 002 - '•••''2 h a r m m a k 
üzere toplam ob=od; 23 "00 000.-



Harcama kalemi 

Ek ders görevi ücreti 

Ek ödenek 
miktarı 

845 OOO 

G E R E K 

Harçlıklar 

Yurt içi sürekli gü'ev yolluya 

Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yur dışı sürekli görev yolluğu 

Taşıma giderleri 

Bina küçük onarımları 

Yakacak alımları 
Akaryakıt alımları 

Elektrik, su, havagazı giderleri 

Yiyecek ve yem alımları 

Giyim - kuşam giderleri 

1 80.0. 000 

482 000 

50.0 000 
1 300 000 

7 717 000 

3 000 00ü 

90 000 000 
250 0,00 000 

5 0,00 000 

91 000 000 

165 000 000 

Eğitim ve öğretim kurumları ile cku! ve kursla 
tim üyeleri veya diğer personele saat başına ek 
daki miktarlara göre büiçclcnrrOşiir. 
1974 Bütçe Kanununun 34 ncO maddesiyle bu 
tanmış olduğundan ihtiyaç oriava çakmıştır. 
Askerî öğretim harçlıkları, 92.6 sayrU Kanunu 
men ve assubay çav ÜŞ rüıbeleri brüt ayhklan 
göstergelerinin değinmesi i b öğrenci harçlıkla 
nek ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
1974 yılı içinde meydana gelen plan d?şı atanm 
- - Yurt içi sürekli görev yolluguPoan 482 00 
—- Yurt dışı geçici görev yolluğundan 50,0 00 
Ödenek ihtiyacı doğmuştur. 
16 Temmuz 1974 gün ve 7/8822 sayılı Kara 
100 dolaylarında artırılması nedeni ile ihtiyaç 
22 Şubat 1974 gün ve 7/7855 sayılı Karar ile 
şıma giderlerini de etkilemiş ve ihtiyaç ortaya 
25 Şubat 1974 gün ve 7/7864 sayılı Kararnam 
1974 gün ve 7/7865 sayılı Kararname ekiyle ç 
artışlar nedeniyle ihtiyaç meydana çıkmıştır. 
Akaryakıt ayarlamasının uygulanması ile iht 
Akaryakıt fiyat ayarlamasının uygulaması ile 
dana gelmiştir. 
Mahallî idarelerin yereysel olarak elektrik, s 
rı ayarlamalar ihtiyacı doğmuştur. 
Yiyecek maddelerinde % 52 oranındaki (D. 
Haziran, Temmuz, Ağustos 1974) Haziran 197 
yat artışları ihtiyacı ortaya çıkarmıştır 
Sümerbank'taki fiyat artışları ile piyasada % 
meleri fiyat artışından dolayı ihtiyaç ortaya ç 



Ele ödenek 
Harcama kalemi miktarı G E R E K 

474 Savaş gereçleri 220 OıOO 000 Fiyat artışlarından en çok etkilenen kalemler 
lar ile yedek parçalardaki fiyat artışlarından do 

495 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları 998 000 İlâç hammaddelerindeki fiyat artışı ile sıhhi a 
yat yükselmeleri nedeni ile ihtiyaç ortaya çık 

710 Yap, tesis ve büyük onarımlar 103 600 000 Kararnamelerle çimento ve demir fiyatlarınd 
le asgari ücret uygulamasından ortaya çıkan 

982 Program uygulama karşılıklı borçlar ;S 674 000 i 800 sayılı Kanunla subay ve as subay maaş gö 
Şubat 1974 ayma ait Emekli Sandığına ödene 
tiyaç vardır. 

TOPLAM 957 916 000 



Alt Öde- Faali- Harca-
/ prog- nek yet ma 

Program ram türü proje kalemi Eklenen 

111 03 001 933 99 520 110 

910 
9!0 

001 9! ! 1 235 000 000 
002 J\I 265 000 000 

İ Z A 

İçişleri Bakanhğı 
İçişleri Bakanlığının 1974 yı 

sayılı Kanuna göre bekçi parası 
ek olarak; iş riski tazminatı için 
minat! için 15 616 110.- lira, asg 
ve 9 aylık maaş farkı için 4 
99 520 110.- liralık ödeneğin 
muştur. 

Bu ihtiyacın karşılanabilmes 
- 001 - 933 harcama kalemine 99 
lu görülmektedir. 

Maaüye Bakanlığı 
Kamu İktisadî Teşebbüslerin 

nansman Programı uyarınca k 
164,2 milyon, yatırımları 19 970 
temini gereken 20 134,5 milyon 
Yatırım Bankasının 4 172,0 m 
dış proje kredisinin 3 182,5 mily 
lık kaynaklarından karşılanması 

Ancak, 1974 yılının bilinen 
fiyat artışları ve dünya ekono 
maliyet artımına etkide bulunm 
nin mal ve hizmet arzındaki m 
kabil Kamu İktisadî Teşebbüsl 
pılmamasının tercih edilmesi 16 
nan kaynak ödeme açığının 3 
den teşkil etmiştir. Devlet Yatır 
20 sayılı fondan sağlanan ek ka 
meler sonunda temini gereken f 
inmiş bulunmaktadır. 



Program 

Alt 
Prog
ram 

Öde
nek 
türü 

Faali
yet 

proje 

Harca
ma 

kalemi Eklenen 

930 01 002 931 477 280 

O 
c 
B 

Ç/î 

in 

930 005 93 i 607 83 < 

930 007 708 37! Mi?. 

İ Z 

Mezkûr açığın kapatılabil 
bütçesinin ilgili tertiplerine 1 
görülmektedir. 

Ankara Üniversitesi bütçes 
mesine ilişkin Kanun tasarıs 
maktadır. Söz konusu tasarı g 
bir kuruluş olan Ankara Üniv 
zine yardımı yapılması gerekt 
Ankara Üniversitesine yapıla 
477 28D.- liralık ek ödenek ko 

B<~o Üniversitesi bütçesine 
sine ilişkin Kanun tasarısı Mi 
dır. 

Söz konusu tasarı gerçekle 
ruluş olan Ege Üniversitesi bü 
mı. yapılması gerektiğinden, M 
versitesine yapılan Hazine y 
liral'k ek ödenek konulmuş 

Karayolları Genel Müdürl 
ödenek verilmesine dair Kanu 
bulunmaktadır. 

S'-'vs. kom>::u. tasarı gerçekle 
ruluş oîan Karayolları Genel 
Ha~ine yardımı yapılması ger 
kanlığı bütçesinin Karayolları 
yardımına ilişkin tertibine 708 
muş bulunmaktadır. 



939 

Alt Ode- Faali- Harca-
prog- üe'; yet ma 
i'..;r.", türü proje kalemi 

009 93 i 

Fkienen 

62 220 000 

0!: 

930 04 oo:? 981 300 000 0(;(! 

İ Z 

Devlet Su işleri Genel M 
lık ek ödenek verilmesine da 
nulmuş bulunmaktadır. 

Söz konusu tasarı gerçek 
ruluş olan Devlet Su jşîeri G 
tarda Hazine yardımı yapıl 
Bütçesinin Devlet Su İşleri 
yardımına ilişkin tertibine 6 
muştur. 

Çukurova Üniversitesi B 
verilmesine dair Kanun tasa 
maktadır. 

Söz konusu tasarının ge 
kuruluş olan Çukurova Ün 
zine yardımı yapılması gere 
lığı Bütçesinin Çukurova Ü 
ilişkin tertibine 250 000.- li 
tedir. 

Millî Savunma Bakanlığ 
lara dahil akaryakıt ve Süm 
na ge*en arnştan, Petro! Ofis 
nel Müdürlüğüne ise 19 515 
borca bırakılmıştır. 

Ayrıca Kara Kuvvetleri 
dan bazı şahıslara da 3 634 8 
lira borcu olmuştur. 

Öte yandan, genel ve ka 
dî Devlet Teşekküllerine, be 
re olan karşılıklı, karşılıksız 
ulaşmakta ve Devletin uzun 
borcun ödenmesi gerekmekt 



klenen İ Z 

Aktarma ile karşılanmasın 
cın Maliye Bakanlığı Bütçesin 
karşılanması zorunlu görülmek 

Mim Eğitim B'.ıkaîJİığs 
2 000 000 30 .6 .1974 tarih ve 1493 

Tespit Komisyonu Kararı ile 
1 . 7 . 1974 tarihinden itibaren 

Atatürk Üniversitesine me 
sakat ve % 2 nispetinde de h 
rek asgarî ücretten ve gerekse 
doğan mebiâğ 1974 malî yıl 
2 000 000,- liralık açık husule 

Bu ihtiyacın karşılanabilm 
bütçesinin 102.02.1-002-123 h 
ödeneğin eklenmesi gerekmek 

2 322 !56 Sağlık ve Sosyal Yardım 
336 626 arasında yapılan Toplu İş Söz 

1 958 225 olan işçi adedi; bu işçilere tan 
dnnların artışını karşılamak üz 
çesinin ilgili tertiplerine 4 617 
runlu görülmektedir. 

1 500 000 Sağlık ve Sosyal Yardım 
sağlık kolejlerinde, aslî öğre 
için dışarıdan temin edilen ö 
ücreti ödenmesi gerekmektedir 

Adı geçen Bakanlık 1974 
2 574 000,- liralık ödenek ihtiy 
üransn daha eklenmesi zorunlu 



n 

Program 

111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 

İli 
ili 
111 

Alt 
prog
ram 

Ot 
01 
01 
03 
03 
03 
04 
04 
04 

05 
05 
05 

Öde
nek 
türü 

1 
1 
1 
î 
1 
1 
1 
1 
i 

s 
i 
t 

Faali
yet 

proje 

001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 

00 i 
001 
001 

Harca
ma 

kalemi 

123 
132 
198 
123 
132 
198 
123 
132 
198 

123 
132 
i 98 

Eklenen 

122 000 
14 000 
55 000 
350 000 
40 250 
270 000 

1 925 000 
221 375 

1 365 000. 

690 000 
79 350 
285 000 

1i! 
111 

01 
02 

i 
1 

001 
001 

212 
212 

321 800 
496 700 

İ Z A 

Tarım Bakanlığı 
31 Temmuz 1974 gün ve 14 

nan Çalışma Bakanlığının 30 . 
tarım işçilerinin asgarî ücretleri 

Bu nedenle asgarî ücret 1 . 
olarak kabul edilmiş olduğunda 
bütçesinin işçi ücretleri harcama 
rinden hesaplanarak konan ö 
bağlı olarak hesaplanan SSK ke 
kaleminde!;! ödeneğin sens son 
olamayacaktır. 

Ayrıca adı geçen Bakanlık i 
yeri seviyesinde Toplu İş Sözle 
rihinden, 1 işyerinde 1 .7 .1974 
tarihinden geçerli olmak üzere 
muştur. 

Bu nedenlerle Tarım Bakan 
Programında 01 - 0 3 - 0 4 - ve 0 
132 ve 198 harcama kalemlerin 
ödeneğin eklenmesi zorunlu gö 

Çalışma Hakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 1974 malî 

lerinin kadrolarının taşrada bulu 
lamak üzere 2 650 000.- liralık 
tibine konmuştu. Ancak tasarın 
sında bu ödeneğin tamamı 111 
Hizmetleri) faaliyetine aktarılmı 
1-001 (Çalışma Mevzuatının 
mesi) faaliyetindeki 212 (Yurtiç 
kaleminde ödenek kalmamıştır. 
nu gereğince 1 . 3 . 1974 ilâ 1.6 
tişlerinin yolluklarını karşılam 



Alt 
pro.s 

'rogram i an 

Ode 

türü 

Faali- Han/a
yet in a 

proje kalemi iklenen 

n 

i»;*. 

m". !2i 
002 132 
002 198 

i40 ()(){) 00:) 
24 000 000 
!40 000 000 

I Z 

(Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 
ge Müdürlükleri emrine 633 
fakat saymanlıklarca gönderil 
lerinden alınan malumata gör 
rülmüştür. Ru nedenle 111 -0 
gulanması, İşyerlerinin izlenm 
(Yuriiçi Geçici Görev Yolluğ 
1 . 6 . 1974 tarihinden itibaren 
tişleri için III -01 -1 -001 (Y 
fiyetindeki 212 (Yurtiçi Geçic 
mevcut 2 650 000.- liralık öd 
yeceKir. Şoylski; Çabşma Ba 
adobir. Bunlardan i 72'si 1.6 
siîula 270 gün devamlı yevm 
26 s? 5 nes uereeede buuınduk 
lar. Buna göre 2,6 x 70 x 270-
2 365 200.- lira. olmak üzere 2 
32 kadrodan t 6"SJ askerden dö 
rnasıyle 1 . ! 0 . 1974 tarihi itib 
bunlara da. 1 . 10. 1974 ilâ 28 
120: -115 200- lira. ödenm 
2 971 800.- liralık ödeneğe ih 
rıda, da denildiği gibi bu har 
ödenek mevcuttur. Bu nedenl 
U:k :--(i/;ınetleri i faaliyetinde 
Yoliuğu) harcama kalemine d 
G?arak o!o 500.- liranın adî ge 
tertiplerine eklenmesi gerekme 

Köy İşleri ve Kooperatifl 
metlerin <n bir program tahtın 
gözöntinue bulundurulmak su 



İ Z A 

\/;: _• duyulan işçi statüsüne tabi 
malî yılı bütçesinin altprogram v 
lemleri itibariyle toplam 600 00 
miştir. Ancak, 

a) Bütçe Kanununun 1 nc 
nmda 5 000 000.- liralık kesinti 

!)) 19774 yılı içinde YSE G 
tc-şk^âtı için yapılan toplu iş sözl 
a;'0s meydana gelmiştir. 

'971- yslı bütçesinden tefrik 
:,'• J. ^'î-cn 16 000 sigortalı perso 
iş :;ö/[eşmesinin getireceği malî 
mediğinden nazara alınmamıştır. 

c) YSE Genel Müdürlüğüne 
yar görevli personele önceki söz 
bağlı iücri hudutları dışına çıkın 
personel bölge merkezinin bulu 
çıkınca harcırah verileceği hükm 

Bu (Itırumda 1974 yılı bütçe 
fazladan 10 000 000.- liralık ma 

d) Ayrıca, transfer harcama 
dım) tertibine konulan ödenekle 
yüklü olması ve İzmir YSE İl 
sözleşmesinden doğan maaş far 
hasıl olmuştur. 

Bu nedenlerle Köy İşleri ve 
bütçesinin ilgili tertiplerine topla 
eklenmesi gerekmektedir. 

Eklenmesi derpiş olunan 4 13 
yılı reiir fazlass ve M'azinc imkân 
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Büke Karma ICüraîs.vemı rzcearu 

itrklyc Büyibk Miiier MccÜ: 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No .: 1 ;243 
Karar No. : 63 

1975 

C.unba.dye+ ders-eoan îdvdna;d-z;nrş 

i'-)74 yıl: Biiiçs Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik. yapdmns: hakkındaki kanun tasarısı, ilgili 
Hükümet temsacilerinhı de kniddıgâ toplauti.da incelendi. görüşüldü : 

Tasar;, gerekçelinde;"? ,c veniers bdgderdem 
1 ncl madde., maddeye bağlı (1 • sayıl- cetvelde gösterilen i"5 000 Ö00» liralık olağanüstü aktarma yapıl-

:mas;nu 
"1 ır:: ••:-.cNût. maddeye bu^U (2} szyk: a . \ O o : gbu.e: \kv. uygulama cet\ dizi. 
3 ne d madde. maddeye bağu (İd i yy-1; c:tve:d"; gldtebbzı tertipler arasında (34 990 d->3: Inaink aktarma 

yapılmasını. 
4 ned madde. maudeye bağlı (4/ eze. d- ee-e elde gldne: :'••:-:•! uygulama cee.eünk 
0 n ;1 madde. mzzbeye baoa (5: e.;.yd; eemeıde gesm'-lzn P;- i d .1 7'VP Urana ek ocienek verilmesini. 
d neı madde, maddeye •.-.ju pn savu. uygulama cezvennh engermekte olduğu anlaşılmış ve maddelerin 

müzakeresine gep ampir. 
Tasarı, olumlu görülerek ec'veJleriyle bddizıe aynen azam eddmhîir. 
Genel Kurulun tasviplerin: arz edilmek üzere m:z:-.ek Başkanlığa sunulur. 

Eaşmn dlaşkan V. Sözcü Kâtip 
Snas Ayan dddyranıan Kastamonu 

t', m.-:md d C, di e e ad:- hakkim mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 
A . (''•:•;•••! 11. Tosvnh 

Muhalif'i m 
O. O. Çamri 

Erzurum 
R. Dcmışı.-ıan 

Giresun 
Muhalifim 
O. Yılmaz 

İstanbul 
M. Parlar 

İzmir 
C. Karnçözoğ! 

K ucama 
M. 

izmir 
Y. F.rp-rı^rhnn 

Mak 

Kars 
Muhalifim 
K. Oky-ıy 

Manisa 
H. Obru 

Kayseri 
H. Nak^og'u 

Ordu 
B. Taranıbhı 

H. Ö:Np e-aaautun 
K. Ksuıea! 

Meal 
Ab ha? 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. F. AJpvurt 



H U K U M - : r TM. • PEE BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL "ETTİĞİ METİN 

1975 yılı Bütçe Kanununu bay/; cetvellerde değişiklik IkTd Ydı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapdma:ı k:;kk;rxh: Enam t esansı yapılması hakkında kan.ur. tasarısı 

MADDE 1. — 1974 yd< Bütçe Kanununa bağlı- MADDE î. — Tasarının 1 nci. maddesi aynen 
(A) işaretli cetvelin Adalet Bakanlığı karmada, ek- kabul ediimişur. 
li (1) sayılı cetvelde gösteriiubğ; üzere, (112-02-2-
002-900) köd numaralı tertipten; (111) kod numara- ; 
b proyramm (02! kod mam arak almrnpramm.ua 
(2) ödenek türü altında yeniden açılan (002- Adalet 
Binaları yapımı için kamula';t:rma) p"oba.ine 
7 000 000 liralık olağanüstü aktarma vapEmıştm 

MADDE 2. —• Birinci madde ile akranbm oda- MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynan 
neğin aynntilı harcama kademlerine danpErm ib.ik kabul edilmiştir. 
(2) saydı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — 19 74 yık bütçe ka;:anmrı bağlı MADDE 3. — Tasamı m 3 ncü madoesi aynen 
(A) işaretli cetvenn ilişik (i) sayıl; c.:Ee'be yaz:!: kabui edilmiştir. 
tertipleri arasında (34 990 590) UrMık aktarma ya
pılmıştır. 

MADDE 4. — Üçüncü mmbm ila ak bar d .m öde- MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
nekîerin ayrıntılı harcama kaEaade;"ine dnbb'-m" ili- kabul edilmiştir. 
sik (4) sayılı uygulama cet,'ak'.ide goEeEîmEdr. 

MADDE 5. — 197-1 yb i t a n Kanam a. Oaiy \ M b D D b 5, •• • Tasanmn 5 :mi maJd.oi aynen 
(A) işareti: ccbMin ilişik (:b snyE ..::.[ .c...c yan": : kE>ai cdikmyba 
tertiplerine (4 M2 7P4 890) brabk ak öden d, veril
miştir. 

İ 

MADDE 6. — Beşinci m mide na v a ' E ödene- \ MADDE d. - • lasnrmm. 6 nci madden' aynen 
ğin ayrmtıh hamama kalemine na ram: ;EM (ni ' k^bın edümapba 
savdı uvaulama cet\elinde aösmriirnEEr. I 

http://almrnpramm.ua


MADDE 
rüriüğe nuer. 

MADDE 

fiükikneî 

Bu Kanun vavım: 

u Kanunu Maline Ban 

Başbakan Raşbs.:;an Y;-
Oni. Prof. Dr. S. Irmak Z, Bavj 

v!et Bn!:3:u 
5. Y;Uhz 

Addet E 
7". jvf.vm-: 

DuAıeri Bak;,.;u Bakanı 
"a)} ir 

vi Kay. ÎAk-

Ckknru Bak??' ku K;ıy Baku 
r n-u 

j , i un-urun/ 

• v T? „ i , ; - . • . 

r ,̂U-



HİZMETİN TERTİBİ 
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TASARIYA BAĞLI CETVELLER 

(1) Sayılı cetvel 
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X « A Ç I K L A M A 

(A) 

Adalet Bakanlığı 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

111 
01 

YARGILAMA İŞLERİ 
BİRİNCİ DERCEDE YARGILAMANIN 
YÜRÜTÜLMESİ (MAHKEMELER) 

112 

02 

002 Adalet binaları yapımı için kamulaştırma 
900 Transferler 

HÜKÜMLÜLERİN CEZALARININ İN
FAZI VE EĞİTİMLERİ İLE TUTUK
LULARIN MUHAFAZASI 
HÜKÜMLÜLERİN EĞİTİMİ, CEZA
LILARIN İNFAZI VE TUTUKLULARIN 
MUHAFAZASI 

7 000 000 

7 000 000 

002 Cezaevi yapımı için kamulaştırma 
900 Transferler 

Toplam 

7 000 000 

7 000 000 7 000 000 

(2) Sayılı cetvel 

i l i 
01 

(U) 

Adalet Bakanlığı 

YARGILAMA İŞLERİ 
BİRİNCİ DERCEDE YARGILAMANIN 
YÜRÜTÜLMESİ (MAHKEMELER) 

7 000 000 

002 Adalet binaları yapımı için kamulaştırma 
900 Transferler 
901 Transferler 7 000 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 429) -
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HÜKÜMLÜLERİN CEZALARININ İN
FAZI VE EĞİTİMLERİ İLE TUTUK
LULARIN MUHAFAZASI 
HÜKÜMLÜLERİN EĞİTİMİ, CEZA
LARININ İNFAZI VE TUTUKLULA
RIN MUHAFAZASI 

Düşüler 
Lira 

Eklenen 
Lira 

7 000 000 

002 Cezaevi yapımı için kamulaştırma 
900 Transferler 
901 Transferler 

Toplara 

7 000 000 

7 000 000 7 000 000 

900 

.03 

(3) Sayılı cetvel 

(A) 

Başbakanlık 

Kültür Müsteşarlığı 

HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITI
LAMAYAN TRANSFERLER 
MALÎ TRANSFERLER 

14 408 590 

002 Bağımsız bütçeli idarelere ödemeler 
900 Transferler İ4 408 590 

950 
04 

Maliye Bakanlığı 

BORÇ ÖDEMELERİ 
ESKİ YILLAR BORÇLARI 

14 408 590 

004 1327 sayılı Kanunun 93 ncü maddesi gere
ğince Devlet memurlarına ödenecek 9 ay
lık maaş farkları karşılığı 

900 Transferler 14 408 590 

Toplam 14 408 590 14 408 590 

* Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 429) 
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02 

Millî Savunma Bakanlığı 
DENİZ SAVAŞ GÜCÜ 
SAVUNMA GÜCÜ, LOJİSTİK DESTEĞİ 

Düşülen 
Lira 

20 582 000 

Fklenen 
Lira 

20 582 000 

001 

004 

Savunma gücü 
100 Personel giderleri 

Savunma sanayii 
100 Personel giderleri 
100 Personel giderleri 

Toplam 

Genel toplam 

20 582 000 

20 582 000 

34 990 *90 

1 807 000 

— !S 775 000 

20 582 000 

34 990 590 

900 

03 

(4) Saydı cetvel 

(U) 

Başbakanlık 

Kültür Müsteşarlığı 

HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITI
LAMAYAN TRANSFERLER 
MALÎ TRANSFERLER 

U 408 590 

950 
(M 

002 Bağımsız bütçeli idarelere ödemeler 
900 Transferler 
932 Transferler 

Maliye Bakanlığı 
BORÇ ÖDEMELERİ 14 408 590 
ESKİ YILLAR BORÇLARI 

004 1327 sayılı Kanunun 93 ncü maddesi ge
reğince Devlet memurlarına ödenecek 9 
aylık maaş farkları karşılığı 

900 Transferler 
989 Diğer eski yıllar borçları ile ilgili ödemeler 14 408 590 

[4 408 590 

Toplam 14 408 590 14 408 590 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 429) 
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001 

004 

Düşülen Fklenen 
A Ç I K L A M A Lira Lira 

100 
190 
198 

100 
120 
123 
190 
198 

Millî Savunma Bakanlığı 
DENİZ SAVAŞ GÜCÜ 
SAVUNMA GÜCÜ, LOJİSTİK DESTEĞİ 

Savunma gücü 
Personel giderleri 
Diğer personel giderleri 
İşçi veya işçi durumundaki personele ya
pılan diğer ödemeler 
Savunma sanayii 
Personel giderleri 
Ücretler 
İşçi ücretleri 
Diğer personel giderleri 
İşçi veya işçi durumundaki personele ya
pılan diğer ödemeler 

Toplam 

20 582 000 

— 

20 582 000 

— 

20 582 000 

20 582 000 

1 807 000 

— 

İS 775 000 

20 582 000 
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(5) Sayılı Cetvel 

AÇIKLAMA 
Eklenen 

Lira 

(A) 

900 

03 

Başbakanlık 

Kültür Müsteşarîiğı 

HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
MALÎ TRANSFERLER 

23 800 000 

002 Bağımsız bütçeli idarelere ödemeler 
900 Transferler 

Toplam 23 800 000 

101 
01 

Miiîî Savunma Bakanlcğı 

GENELKURMAY HİZMETLERİ 
GENEL YÖNETİM 

2 900 000 

001 Karargâh ve karargâh destek hizmetleri 
200 Yolluklar 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 

1 300 000 
l 000 000 

02 

006 Program uygulama karşılıklı borçlan 
900 Trasferler 

SAVUNMA GÜCÜ VE LOJİSTİK DESTEĞİ 
440 000 

102 
01 

006 Program uygulama karşılıklı borçlan 
900 Transferler 

MİLLÎ SAVUNMA HİZMETLERİ 
GENEL YÖNETİM 

160 000 
635 600 000 

02 

006 Program uygulama karşılıklı borçları 
900 Transferler 

SAVUNMA GÜCÜ VE LOJİSTİK DESTEĞİ 
40 000 

001 Savunma gücü 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 630 000 000 

Cumhuriyet-Senatosu (S. Sayısı : 429) 
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Eklenen 
AÇIKLAMA Lira 

006 Program uygulama karşılıklı borçları 
900 Transferler 520 000 

03 SAVUNMA YATIRIMLARI 
2 

001 Savunma enfrastrüktür 
700 Yapı, tesis ve büyük onarımlar 5 000 000 

3 
006 Program uygulama karşılıklı borçları 

900 Transferler 40 000 

103 KARA SAVAŞ GÜCÜ 231 953 000 
01 GENEL YÖNETİM 

3 
006 Program uygulama karşılıklı borçları 

900 Transferler 9 254 000 
02 SAVUNMA GÜCÜ VE LOJİSTİK DESTEĞİ 

1 
001 Savunma gücü 

100 Personel giderleri . 1 000 000 
200 Yoluklar 982 000 
300 Hizmet alımları 7 717 000 
400 Tüketim mallan ve malzeme alımları 127 000 000 

002 Eğitim 
100 Personel giderleri 1 000 000 

03 SAVUNMA YATIRIMLARI 
2 

001 Savunma enfrastrüktür 
700 Yapı, tesis ve büyük onarımlar 85 000 000 

104 DENİZ SAVAŞ GÜCÜ 28 805 000 
01 GENEL YÖNETİM 

1 
001 Karargah ve karargah destek hizmetleri 

400 Tüketim malları ve malzeme alımları 8 200 000 
3 

006 Program uygulama karşılıklı borçları 
900 Transferler 160 000 

02 SAVUNMA GÜCÜ VE LOJİSTİK DESTEĞİ 
1 

001 Savunma gücü 
100 Personel giderleri 170 000 
400 Tüketim mallan ve malzeme alımları 12 000 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 429) 
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100 
400 

400 

100 
400 

Eğitim 
Personel giderleri 
Tüketim malları ve 
Sağlık 
Tüketim mallan ve 
Savunma sanayii 
Personel giderleri 
Tüketim malları ve 

AÇIKLAMA 

malzeme alımları 

malzeme alımları 

malzeme alımları 

Eklenen 
Lira 

450 000 
125 000 

75 000 

25 000 
2 600 000 

03 

006 Program uygulama karşılıklı borçları 
900 Transferler 

SAVUNMA YATIRIMLARI 
3 000 000 

105 
01 

001 Savunma enfrastrüktür 
700 Yapı, tesis ve büyük onarımlar 

HAVA SAVAŞ GÜCÜ 
GENEL YÖNETİM 

2 000 000 
58 658 000 

001 Karargah ve karargah destek hizmetleri 
300 H-imet alımları 1 000 000 

02 

006 Program uygulama karşılıklı borçları 
900 Transferler 

SAVUNMA GÜCÜ VE LOJİSTİK DESTEĞİ 
3 060 000 

03 

001 Savunma gücü 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 

002 Eğitim 
300 Hizmet alımları 

003 Sağlık 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 

004 Savunma sanayii 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 

SAVUNMA YATIRIMLARI. 

1 500 000 
39 665 000 

200 000 

90 000 
333 000 

210 000 
1 000 000 

001 Savunma enfrastrüktür 
700 Yapı, tesis ve büyük onarımları 11 600 000 

Toplam 957 916 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 429) 
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Eklenen 

AÇIKLAMA Lira 

İçişleri Bakanlığı 
111 MAHALLÎ İDARELER HİZMETLERİ 99 520 110 

03 ÖZEL İDARE VE BAĞLI KURULUŞLARIN YÖNE
TİM İŞLERİ 

3 
001 Özel idarelere yapılacak yardımlar (Bekçi parası) 

900 Transferler 99 520 110 

Toplam 99 520 110 

Maliye Bakanlığı 

910 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 1 500 000 000 
01 İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNE ÖDEMELER 

3 
001 Ticaret ve sanayi kesimine girenler 

900 Transferler 1 235 000 000 
002 Ulaştırma ve haberleşme kesimine girenler 

900 Transferler 265 000 000 
930 MALÎ TRANSFERLER 771 926 298 

01 KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIM
LARI 

3 
002 Ankara Üniversitesine 

900 Transferler 477 280 
005 Ege Üniversitesine 

900 Transferler 607 836 
007 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gere

ğince Karayolları Genel Müdürlüğüne 
900 Transferler 708 371 182 

009 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
900 Transferler 62 220 000 

018 Çukurova Üniversitesine 
900 Transferler 250 000 

950 BORÇ ÖDEMELERİ 300 000 000 
04 ESKİ YILLAR BORÇLARI 

3 
003 Genel ve Katma Bütçeli dairelerin şaahıslara, Kamu İktisadî 

Teşebbüslerine, belediyelere veya bunlara bağlı teşekküllere 
karşılıklı veya karşılıksız eski yıllar borçlan (Bu ödeneği 
ilgili dairelerin mevcut ve yeniden açılacak tertiplerine ak
tarmak için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir.) 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 429) 
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900 Transferler 

AÇIKLAMA 

Toplam 

Eklenen 
Lira 

300 000 000 

2 571 926 298 

102 
02 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Atatürk Üniversitesi 
DESTEK HİZMETLERİ 
DONATIM, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 

2 000 000 

002 Donatım, bakım ve onarım hizmetleri 
100 Personel giderleri 2 000 000 

102 
02 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

DESTEK HİZMETLERİ 
DONATIM (LEVAZIM) BAKIM, ONARIM 

6 117 007 

002 Anadepolar ve tamirhaneler 
100 Personel giderleri 

10 MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
4 617 007 

001 Yönetim 
1G0 Personel giderleri 

Toplam 

1 500 000 

6 117 007 

111 
01 

Tarım Bakanlığı 

TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ 
YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

5 416 975 

03 

001 Yönetim ve destek hizmetleri 
100 Personel giderleri 

BİTKİSEL - HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİK 
DEĞERLENDİRMENİN GELİŞTİRİLMESİ 

191 000 

001 Bitkisel - Hayvansal üretim ve teknolojik değerlendirmenin 
geliştirilmesi 

100 Personel giderleri 660 250 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 429) 
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AÇIKLAMA Lira 

Eklenen 

04 BİTKİSEL - HAYVANSAL VE TEKNOLOJİK UYGU
LAMALI ARAŞTIRMALAR 

1 
001 Bitkisel - Hayvansal ve teknolojik uygulamalı araştırmalar 

100 Personel giderleri 3 511 375 
05 ZİRAÎ ÖĞRETİM VE EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ 

1 
001 Ziraat okulları hizmetleri 

100 Personel giderleri 1 054 350 

Toplam 5 416 975 

Çalışma Bakanlığı 

İÜ ÇALIŞMA MEVZUATININ HAZIRLANMASI VE UY
GULAMASININ S AĞLANM ASİYLE İŞYERLERİNİN 
İZLENMESİ VE DENETİMİ 818 500 

01 YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
1 

001 Yönetim ve destek hizmetleri 
200 Yolluklar 321 800 

02 ÇALIŞMA MEVZUATININ UYGULANMASI, İŞYER
LERİNİN İZLENMESİ 

1 
001 Çalışma mevzuatının uygulanması, işyerlerinin izlenmesi 

200 Yolluklar 496 700 

Toplam 818 5M) 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 

111 KÖY YOLLARININ YAPIMI, ÎÇMESULARININ TEMİ
Nİ VE ELEKTRİK TESİSLERİNİN KURULMASI 465 250 000 

02 KÖY YOLLARININ YAPIMI 
2 

002 Köy yollarının yapımı 
100 Personel giderleri 304 000 000 

3 
001 Köy yolları yapımı için il özel idarelerine yardım 

900 Transferler (Aynî ve nakdî olarak) 5 000 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 429) 
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KÖY İÇMESUYU TESİSLERİ 

002 Köy içmesuyu tesisleri yapımı 
100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

001 îl özel idarelerine yardım (Aynî ve nakdî olarak) 
900 Transferler 

Eklenen 
Lira 

141 250 000 
10 000 000 

5 000 000 

Toplam 465 250 €00 

Genel Toplam 4 132 764 890 

900 

03 

6 Sayılı Cetvel 

(U) 

Başbakanlık 

Kültür Müsteşarlığı 

HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN 
TRANSFERLER 
MALÎ TRANSFERLER 

23 800 000 

002 Bağımsız bütçeli idarelere ödemeler 
900 Transferler 
932 Transferler 23 800 000 

Toplam 23 800 000 

101 
01 

Millî Savunma Bakanlığı 

GENELKURMAY HİZMETLERİ 
GENEL YÖNETİM 

001 Karargâh ve karargâh destek hizmetleri 
200 Yolluklar 
220Yurt dışı yollukları 
223 Yurt dışı sürekli grev yolluğu 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
470 Özel malzeme alımları 
471 Giyim, kuşam giderleri 

2 900 000 

1 300 000 

1 000 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 429) 
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Eklenen 
AÇIKLAMA Lira 

006 Program uygulama karşılıklı borçlan 
900 Transferler 
980 Borç ödemeleri 
982 Transferler 440 000 

C2 SAVUNMA GÜCÜ VE LOJİSTİK DESTEĞİ 
3 

006 Program uygulama karşılıklı borçlan 
900 Transferler 
980 Borç ödemeleri 
982 Transferler 160 000 

102 MİLLÎ SAVUNMA HİZMETLERİ 635 600 000 
01 GENEL YÖNETİM 

3 
006 Program uygulama karşılıklı borçları 

900 Transferler 
980 Borç ödemeleri 
982 Transferler 40 000 

C2 SAVUNMA GİJCÜ VE LOJİSTİK DESTEĞİ 
1 

001 Savunma gücü 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
430 Yakacak alımları 
431 Yakacak alımları . 90 000 000 
432 Akaryakıt ve yağ giderleri 250 000 000 
45Z Yiyecek ve- yem alımları 90 000 000 
470 Özel malzeme alımları 
471 Giyim, kuşam alımları ve giderleri 130 000 000 
474 Savaş gereçleri ve savaş stoklan alımları ve giderleri 70 000 000 

3 
006 Program uygulama karşılıklı borçlan 

900 Transferler 
980 Borç ödemeleri 
982 Transferler 520 000 

03 SAVUNMA YATIRIMLARI 

00 i Savunma enfrastrüktür 
70Ö Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 5 000 000 

3 
006 Program uygulama karşılıklı borçları 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 429) 
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900 
980 
''82 

Transferler 
Borç ödemeleri 
Transferler 

1C3 

AÇIKLAMA 

01 
KARA SAVAŞ GÜCÜ 
GENEL YÖNETİM 

Eklenen 
Lira 

40 000 

231 953 000 

0?. 

006 Program uygulama karşılıklı borçlan 
900 Transferler 
980 Borç ödemeleri 
982 Transferler 

SAVUNMA GÜCÜ VE LOJİSTİK DESTEĞİ 

9 254 C00 

03 

001 Savunma gücü 
100 Personel giderleri 
190 Diğer personel giderleri 
192 Harçlıklar 
200 Yolluklar 
210 Yurt içi yollukları 
213 Yurt içi sürekli görev yolluğu 
220 Yurt dışı yollukları 
222 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
300 Hizmet alımları 
320 Ulaştırma giderleri 
323 Taşıma giderleri 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
470 Özel malzeme alımları 
471 Giyim, kuşam alımları ve giderleri 
474 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 

002 Eğitim 
100 Personel giderleri 
150 Ek çalışma karşılıkları 
154 Ek ders ücreti 
190 Diğer personel giderleri 
192 Harçlıklar 

SAVUNMA YATIRIMLARI 

1 000 000 

482 000 

500 000 

7 717 000 

27 000 000 
1C0 000 000 

500 000 

001 Savunma enfrastrüktür 
700 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 85 000 000 
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Eklenen 
AÇIKLAMA Lira 

DENİZ SAVAŞ GÜCÜ 28 805 000 
GENEL YÖNETİM 

001 Karargâh ve karargâh destek hizmetleri 
40ü Tüketim malları ve malzeme alımları 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 200 000 
470 Özel malzeme alımları 
474 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımlan ve giderleri 8 000 000 

006 Program uygulama karşılıklı borçları 
900 Transferler 
980 Borç ödemeleri 
98 ?. Transferler 160 000 

SAVUNMA GÜCÜ VE LOJİSTİK DESTEĞİ 

001 Savunma gücü 
100 Personel giderleri 
150 Ek çalışma karşılıkları 
154 Ek ders görevi ücreti 170 000 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 1 000 000 
450 Yiyecek ve yem alınılan 1 000 000 
470 Özel malzeme alımları 
474 Savaş gereçleri ve savaş stokları alilmarı ve giderleri 10 000 000 

002 Eğitim 
100 Personel giderleri 
150 Ek çalışma karşılıkları 
154 Ek ders grevi ücreti 150 000 
190 Diğer personel giderleri 
192 Harçlıklar 300 000 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 125 000 

003 Sağlık 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 75 000 

004 Savunma sanayii 
100 Personel giderleri 
150 Ek çalışma karşılıkları 
154 Ek ders görevi ücreti 25 000 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 600 000 
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W W AÇIKLAMA 

470 Özel malzeme alımları 
474 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 

Eklenen 
Lira 

2 000 000 

03 

006 Program uygulama karşılıklı borçları 
900 Transferler 
980 Borç ödemeleri 
982 Transferler 

SAVUNMA YATIRIMLARI 
3 000 000 

105 
01 

001 Savunma enfrastrüktür 
700 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

HAVA SAVAŞ GÜCÜ 
GENEL YÖNETİM 

2 000 000 

58 658 000 

001 Karargâh ve karargâh destek hizmetleri 
300 Hizmet alımları 
360 Onarım giderleri 
363 Bina küçük onarımı 1 000 000 

02 

006 Program uygulama karşılıklı borçları 
900 Transferler 
980 Borç ödemeleri 
982 Transferler 

SAVUNMA GÜCÜ VE LOJİSTİK DESTECİ 

3 060 000 

001 Savunma gücü 
300 Hizmet alımları 
360 Onarım giderleri 
363 Bina küçük onarımı 
440 Tüketim malları ve malzeme alımları 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 
470 Özel malzeme alımları 
471 Giyim, kuşam alımları ve giderleri 
474 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri 
490 Diğer tüketim malları ve malzeme alımları 
495 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları 

002 Eğitim 
300 Hizmet alımları 
360 Onarım giderleri 
363 Bina küçük onarımı 

1 500 000 

2 000 000 

7 000 000 
30 000 000 

665 000 

200 000 
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003 Sağlık 
300 Hizmet alımları 
360 Onarım giderleri 
363 Bina küçük onarımı 90 000 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
490 Diğer tüketim mallan ve malzeme alımları 
495 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları 333 000 

004 Savunma sanayii 
300 Hizmet alımları 
360 Onarım giderleri 
363 Bina küçük onarımı 210 000 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
440 Elektrik, su ve havagazı giderleri 1 000 000 

03 SAVUNMA YATIRIMLARI 
2 

001 Savunma enfrastrüktür 
700 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 11 600 000 

Toplam 957 916 000 

İçişleri Bakanlığı 

111 MAHALLÎ İDARELER HİZMETLERİ 99 520 110 
03 ÖZEL İDARE VE BAĞLI KURULUŞLARIN YÖNETİM 

İŞLERİ 
3 

001 Özel idarelere yapılacak yardımlar (Bekçi parası) 
900 Transferler 
933 Transferler 99 520 110 

Toplam 99 520 110 

Maliye Bakanlığı 

910 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 1 500 000 000 
01 İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNE ÖDEMELER 

3 
001 Ticaret ve sanayi kesimine girenler 

900 Transferler 
911 Transferler 1 235 000 000 
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Eklenen 
AÇIKLAMA Lira 

002 Ulaştırma ve haberleşme kesimine girenler 
900 Transferler 
911 Transferler 265 000 000 

930 MALÎ TRANSFERLER 771 926 298 
01 KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDİMLARİ 

3 
002 Ankara Üniversitesine 

900 Transferler 
931 Transferler 477 280 

005 Ege Üniversitesine 
900 Transferler 
931 Transferler 607 836 

007 5539 sayilı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Genel Müdürlüğüne 

900 Transferler 
931 Transferler 708 371 182 

009 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
900 Transferler 
931 Transferler 62 220 000 

018 Çukurova Üniversitesine 
900 Transferler 
931 Transferler 250 000 

950 BORÇ ÖDEMELERİ 300 000 000 
04 ESKİ YILLAR BORÇLARI 

3 
003 Genel ve katma bütçeli dairelerin şahıslara, Kamu İktisadî 

Teşebbüsicrine, belediyelere veya bunlara bağlı teşekküllere 
karşılıklı veya karşılıksız eski yıllar borçlan (Bu ödeneği ilgili 
dairelerin mevcut ve yeniden açılacak tertiplerine aktarmak 
için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

900 Transferler 
981 Transferler 300 000 000 

Toplam 2 571 926 298 
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AÇIKLAMA 

02 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Atatürk Üniversitesi 

DESTEK HİZMETLERİ 
DONATIM, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 

Eklenen 
Lira 

2 000 000 

002 Donatım, bakım ve onarım hizmetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İsd ücretleri 

Toplara 

2 oo? roo 

2 COG 000 

ıo; 
02 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

DESTEK HİZMETLERİ 
DONATIM (LEVAZIM) BAKIM ONARIM 

6 117 007 

10 

002 Anadepolar ve tamirhaneler 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 2 322 156 
130 Kesenekler 
132 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları 336 026 
190 Diğer personel giderleri 
198 işçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 1 958 225 

MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

001 Yönetim 
100 Personel giderleri 
150 Ek çalışma karşılıkları 
154 Ek ders görevi ücreti 

Toplam 

1 500 000 

6 117 007 

111 
01 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ 
YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

5 415 975 

001 Yönetim ve destek hizmetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
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Eldenen 
Lira 

122 

14 

000 

000 

123 işçi ücretleri 
130 Kesenekler 
132 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 55 000 

03 BİTKİSEL - HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİK 
DEĞERLENDİRMENİN GELİŞTİRİLMESİ 

i 
001 Bitkisel - Hayvansal üretim ve teknolojik değerlendirmenin 

geliştirilmesi 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 350 000 
130 Kesenekler 
132 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları 40 250 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 270 000 

04 BİTKİSEL - HAYVANSAL VE TEKNOLOJİK UYGU
LAMALI ARAŞTIRMALAR 

1 
001 Bitkisel - Hayvansal ve teknolojik uygulamalı araştırmalar 

100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 1 925 000 
130 Kesenekler 
132 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları 221 375 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 1 365 000 

05 ZİRAÎ ÖĞRETİM VE EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ 
1 

001 Ziraat okulları hizmetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 690 000 
130 Kesenekler 
132 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları 79 350 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 285 000 

Toplara 5 416 975 
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Eklenen 
AÇIKLAMA Lira 

Çalışma Bakanlığı 
111 ÇALIŞMA MEVZUATININ HAZIRLANMASI VE UY

GULANMASININ SAĞLANMASIYLE İŞYERLERİNİN 
İZLENMESİ VE DENETİMİ 818 500 

01 YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
1 

001 Yönetim ve destek hizmetleri 
200 Yolluklar 
210 Yurt içi yollukları 
212 Yurt içi geçici görev yolluğu 321 800 

02 ÇALIŞMA MEVZUATININ UYGULANMASI İŞYER
LERİNİN İZLENMESİ 

1 
001 Çalışma mevzuatının uygulanması işyerlerinin izlenmesi 

200 Yolluklar 
210 Yurt içi yollukları 
212 Yurt içi geçici görev yolluğu 495 700 

Toplam 813 500 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 

! I [ KÖY YOLLARININ YAPIMI, İÇME SULARININ TE
MİNİ VE ELEKTRİK TESİSLERİNİN KURULMASI 465 250 000 

02 KÖY YOLLARININ YAPIMI 
2 

002 Köy yollarının yapımı 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 140 000 000 
130 Kesenekler 
132 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları 24 000 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 140 000 000 

:> 
00! Köy yolları yapımı için il özel idarelerine yardım 

900 Transferler (Aynî ve nakdî olarak) 
933 Özel idarelere yapılacak yardımlar 5 000 000 
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Eklenen 
AÇIKLAMA Lira 

03 KÖY İÇME SUYU TESİSLERİ 
2 

002 Köy içme suyu tesisleri yapımı 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 71 250 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 70 000 000 
200 Yolluklar 
210 Yurt içi yollukları 
212 Yurt içi geçici görev yolluğu 10 000 000 

3 
001 İl özel idarelerine yardım 

(Aynî ve nakdî olarak) 
900 Transferler 
933 Özel idarelere yapılacak yardımlar 5 000 000 

Toplam 465 250 000 

Genel Toplam 4 132 764 890 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 

Tasarıya bağlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 429) 





Toplantı: 14 / ^ A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 ö U 

İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/250; C. Senatosu : 1/321) 

T, C, , 
Başbakanlık 23 . 1 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 71-1917/486 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 22 . 1 . 1975 
tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Üniversitesi 1974 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Ord. Prof: Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine, fakülte hizmetlerinde kullanılmak üzere (4 x 2) 40 kişilik 

otobüs verilmesine Bütçe Karma Komisyonunda karar verilmiş ve 1813 sayılıl 1974 yıh İstanbul Üniversi
tesi Bütçe Kanununun 137 (Veteriner Fakültesi) Programında yer alan 11 (Eğitim ve Öğretim) alt programı
nın 2002 (Makine ve teçhizat alımı) projesine 350 000 liralık ödenek tahsis edilmiştir. Ancak 237 sayılı Ka
nuna göre bu taşıtın 1974 yılı içinde alınabilmesi için (R) cetvelinde de yer alması gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 3.2. 1975 
Bütçe Karma 
Komisyonu 

Esas No. : 1/250 
Karar No. : 70 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı, ilgili hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantıda incelendi, görüşüldü : 

Tasarı, gerekçesinden ve verilen bilgilerden Veteriner Fakültesi için (R) cetveline 1 otobüs ilâvesini ön
görmekte olduğu anlaşılmış, maddelerin müzakeresine geçilerek aynen kabul edilmiştir. 
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Genel Kurulun tasviplerine 
Başkan 

Sivas 
V. Bozatlı 

Ağn 
Muhalifim 
C. Erhan 

Denizli 
Muhalifim 

H. Oral 

Eskişehir 
S. Öztürk 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Muhalifim 

C. Karagözoğlu 

Kütahya 
A. M. A blum 

Ordu 
B. Taranoğlu 

arz edilmek üzere 
Başkan V. 

Aydın 
/. C. Ege 

Ankara 
Y. Köker 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Gaziantep 
Muhalifim 

Y. Öztürkmen 

İstanbul 
Muhalifim 

A. N. Ölçen 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Malatya 
Muhalifim 

H. Gökçe 

Niğde 
H. Özalp 

yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sözcü 

Adıyaman 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Unsal 
Aydın 

Muhalifim 
M. £ Koç 

Elazığ 
//. Buz 

Giresun 
E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
Muhalifim 

M. T üzün 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Malatya 
Muhalifim 

M. Delikaya 

Sivas 
Muhalifim 

K. Kangal 
Uşak 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. F. Atayurt 

Kâtip 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur 
H. Tosyalı 
Çanakkale 
Muhalifim 

0. 0. Çaneri 

Erzurum 
R, Danışman 

Giresun 
Muhalifim 
O. Yılmaz 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
H. Kakiboğlu 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
H. Abbas 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 430) 
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HÜKÜMET TASARISI 

İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Eğitim 
Sektörü kısmına Veteriner Fakültesi hizmetinde kul
lanılmak üzere 1 adet (4 x 2) 40 kişilik otobüs ilave 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

22 . 1 . 1975 

Başbakan 
Ord. Prof. Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 
Devlet Bakanı 

S. Yıldız 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

M. Esenbel 
Millî Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. S. Reisoğlu 
Ticaret Bakam 

Prof. Dr. H. Cillov 
Güm. ve Tekel Bakanı 

Doç. Dr. B. Tuncer 
Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
San. ve Tek. Bakam 

M. Gölhan 
Turizm ve Tanıtma Bakam 

/. Evliyaoğlu 
Köy tş. ve Koop. Bakam 

/. H. Aydınoğlu 
Gençlik ve Spor Bakanı 

X. Baloğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Z, Baykara 
Devlet Bakanı 

M, Fer 
Adalet Bakam 

H. Mumcuoğlu 
İçişleri Bakam 

M. Öztekin 
Maliye Bakanı 

Prof. Dr. B, Gürsoy 
Bayındırlık Bakam 

Dr, V, Tanır 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 

Dr, K, Demir 
Gıda Ta. ve Hay. Bakanı 

Prof. Dr, R-. Aktan 
Çalışma Bakanı 

Prof, Dr. T, Esener 
En. ve Ta. Kay. Bakam 

E. Işıl 
İmar ve İskân Bakam 

S„ Babüroğlu 
Orman Bakanı 

Prof, Dr, F, Saatçioğlu 
Kültür Bakanı 

Nt Neftçi 
Sosyal Güvenlik Bakam 

S. Side 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarımn 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Toplantı: i4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 3 1 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/251; C. Senatosu : 1/322) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 23 . 1 . 1975 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-19141481 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 22 . 1 . 1975 
tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci ve ikinci madde : 
Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve bölgeler kuruluşunda çalışan 1475 sayılı İş Kanununa 

tabi yıllık ortalama 28367 adet daimî ve 7425 adet ge;!ci işçi olmak üzere 35792 işçi bulunmaktadır. 

Bu işçilerin bağlı bulunduğu Yol - İş Federasyonu ile Genel Müdürlük arasında aktedilen 1 nci işyeri 
toplu iş sözleşmesi ile 649 085 000 TL. ve 6 ncı işkolu toplu iş sözleşmesi ile 63 384 000 TL, matbaa işçile
rinin bağlı bulunduğu Türkiye Gazeteciler Sendikası ile aktedilen 6 ncı işyeri toplu iş sözleşmesi ile 
649 182 TL., İstanbul Deniz Ulaş - İş Sendikası ile yapûan 5 nci işyeri toplu iş sözleşmesi ile 3 000 000 TL. 
olmak üzere bu tarihteki işçi istihdam durumuna göre 1974 yılı bütçesine 716 118 182 TL. İrk bir malî artış 
getirilmiştir. 

Sözleşmelerin dayanağı olan artış nedenleri Asgarî Ücret Tespit Komisyonunun 19 . 10 . 1972 gün ve 
2 sayılı kararı ile ortalama 23 lira olarak tespit edilen asgarî ücretler (Resmî Gazetede 27 . 10 . 1972 - 14349 
sayı ) 26 . 6 . 1974 gün ve 6 sayılı kararı ile 40 liraya çıkarılmış (Resmî Gazete 30 . 6 . 1974 - 14931 sayı) 
olmasından asgarî ücretlerde iki yıl içinde % 74'lük bir artış meydana getirmiş, diğer taraftan 1963 = 100 iti
bariyle toptan eşya fiyat indekslerindeki artış Haziran 1973'te 231,6 iken Haziran 1974'de 310,4'e yükselmiş, 
bu suretle son bir yıldaki fiyat artışları % 34, son iki yıldaki (1972 - 1974) artışları ise % 56,8'e ulaşmıştır. 
1973 yılında bir işçinin ortalama çıplak gündeliği 53 TL. iken sözleşmelerin imzalanmasından sonra 76,25 TL. 
olmuş, diğer sosyal ve aynî haklarla birlikte 80,38 TL. olan gündelikler 107,49 TL.'ye yükselmiş, böylece çıp
lak gündeliklerindeki % 44'lük sosyal ve aynî yardımlardaki <% 34'lük artışla birlikte bir önceki yüa oranla 
% 78'lik bir artış olmuştur. 

İşyeri toplu iş sözleşmesi mevcut hakların artırılması yanında, yeni bazı haklar da getirmiştir. 
Örneğin : 
a) İş riski miktarı % l'den % 2'ye, 
b) Çocuk zammı 25 TL.'den 35 TL.'ye, 
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c) Yemek zammı 5 TL.'den 9 TL.'ye, 

d) Kıdem tazminatı 15 günden 30 güne çıkarılmış, bazı pozisyonların dereceleri ile ağır vasıta hizmet 
primi nispetleri yükseltilmiş olması nedeniyle, 3 ncü maddede de belirtildiği gibi çıplak gündeliklerdeki artış 
% 44'e yükselmiştir. 

Bu durumda; 
a) Yol - İşle yapılan 1 nci işyeri toplu iş sözleşmesi ile 6 nci işkolu toplu iş sözleşmesinin getirdiği 

ek malî artış sonucu : 

(1 000 TL.) 
olarak 

Çıplak gündelikler 
Ek ödemeler 
İş riski 
Sigorta primi 
Derece artış farkı 
Yemek zammı 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Hizmet primi 
Giyim eşyası 
Fazla mesai 
Seyyar görev tazminatları 
Kıdem tazminatı 
Hizmet ikramiyesi 

337 135 
48 083 
11 989 
50 434 
13 377 
32 000 

8 400 
17 896 
18 400 
17 199 
7 045 

35 311 
102 600 

12 600 

TOPLAM 712 469 

b) Yol - İş Federasyonu dışında Türkiye Gazeteciler Sendikası ile yapılan 6 ncı işyeri toplu iş sözleşmesinin 
getirdiği ek malî artış sonucu 649 182 TL.: 

c) Deniz Ulaş - İş Sendikasının 5 nci işyeri toplu iş sözleşmesinin getirdiği ek malî artış sonucu 3 000 000 
TL. ile toplam olarak 716 118 182 lira ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Ancak, ihtiyaç duyulan bu ödenekten 
7 747 000 TL. lık miktarın 1974 yılı bütçesinin özel tertiplerindeki ödeneklerden karşılanmış olmakla, geriye 
kalan 708 371 182 TL.'iık ödenek ihtiyacının ek ödenek alınması suretiyle karşılanması gerekmektedir. 

Üçüncü madde : 
Bu itibarla, Karayolları Genel Müdürlüğünün 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 

(1) sayılı ödenek cetvelinde yazılı tertiplerine, ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen program, alt program ve 
faaliyetler itibanyle harcama kalemlerine 708 371 182 TL.'iık ödeneğin ilâvesine, (B) işaretli cetvelin (3) kod 
numaralı (Özel gelirler) gelir türünün (1) kod numaralı (Hazine yardımı) kesimine aynı miktarın ilâvesine ih
tiyaç vardır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 431) 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No : 1/251 
Kamr No. : 71 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

3 . 2 . 197b 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı, ilgili hükümet temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi, görüşüldü. 

Tasarı gerekçesi ve verilen bilgilerden, 
1 nci madde, maddeye bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen (708 371 182) liralık ek ödenek verilmesini, 
2 nci madde, maddeye bağlı uygulama cetvelini, 
3 ncü madde 1 nci madde iîe eklenen ek ödeneğin (B) cetveline eklenmesini öngördüğü anlaşılmış ve 

olumlu görülerek tasarı ve bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozatlı 

Ağrı 
Muhalifim 
C. Erhan 

Denizli 
Muhalifim 

H. Oral 

Eskişehir 
S. Öztürk 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Muhalifim 

C. Karagözoğlu 

Kütahya 
A. M. Ablum 

Niğde 
// . Özalp 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
Y. Köker 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Gaziantep 
Muhalifim 

Y. Öztürkmen 

İstanbul 
Muhalifim 

A. N. Ölçen 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Malatya 
Muhalifim 

M. Delikaya 

Sivas 
Muhalifim 
K. Kangal 

Sözcü 
Adıyaman 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Unsal 

Aydın 
Muhalifim 

M. Ş. Koç 

Elazığ 
H. Buz 

Giresun 
E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
Muhalifim 

M. T üzün 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
H. Abbas 

Kâtip 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur 
// . Tosyalı 

Çanakkale 
Muhalifim 

O. 0. Çaneri 

Erzurum 
R. Danışman 

Giresun 
Muhalifim 
O. Yılmaz 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. F. Atayurt 
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HÜKÜMET TASARISI 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde yazılı tertiplerine 
(708 371 182) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde ile verilen ödene
ğin ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik (2) 
sayılı uygulama cetvelinde gösterilmiştir, 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
3 kod numaralı (Özel gelirler) gelir türünün 1 kod 
numaralı (Hazine yardımı) kesimine (708 371 182) 
lira eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü 
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Maliye ve Bayındır
lık Bakanları yürütür. 

22 . 1 . 1975 

Başbakan 
Ord. Prof. Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Ticaret Bakanı 
Prof. Dr. H. Cillov 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Z._ Baykara 
Adalet Bakanı 

H* Mumcuoğlu. 
Maliye Bakanı 

Prof. Dr. B. Gürsoy 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 

Dr, Kt Demir 
Çalışma Bakanı 

Prof. Dn T, Esener 
imar ve İskân Bakanı 

S._ Babüroglu 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Kültür Bakanı 
M Neftçi 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Miiiî Savunma Bakanı 
/ Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. S. Reisoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
Doç. Dr. B. Tuncer 
San. ve Tek. Bakanı 

M. Gölhan 
Köy İş. ve Koop. Bakanı 

/. H. Aydınoğlu 
Sosyal Güve 

S. 

Devlet Bakanı 
M. Fer 

İçişleri Bakanı 
M._ Öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
Dr V._ Tanır 

Gıda Ta. ve Hay. Bakanı 
Prof. Dr. R. Aktan 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
E. hıl 

Orman Bakanı 
Prof. Dr. F._ Saatçioğlu 

nîik Bakanı 
Side 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 431) 



— 5 — 
TASARIYA BAĞLI CETVELLER 

(1 Sayılı Cetvel) 

HİZMETİN TERTİBİ 
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AÇIKLAMA 

(A) 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

GENEL YÖNETİM 
SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ 

Eklenen 
Lira 

9 667 

102 
03 

001 Sivil savunma faaliyetleri 
100 Personel giderleri 

DESTEK HİZMETLERİ 
EVRAK, ARŞİV VE YAYIN İŞLERİ 

9 667 

30 773 453 

05 

001 Evrak, arşiv ve yayın faaliyetleri 
100 Personel giderleri 

BASKI İŞLERİ 
29 573 184 

09 

001 Baskı faaliyetleri 
100 Personel giderleri 

BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 
602 555 

10 

001 Bilgi işlem merkezi faaliyetleri 
100 Personel giderleri 

TAMAMLAYICI EĞİTİM HİZMETLERİ 
562 073 

103 
01 

001 Tamamlayıcı eğitim hizmetleri faaliyetleri 
100 Personel giderleri 

MAKİNE İKMAL VE AMBARLAMA HİZMETLERİ 
MAKİNE İKMAL VE AMBARLAMA HİZMETLERİ 

35 641 

81 459 879 

111 
01 

001 Makine ikmal ve ambarlama faaliyetleri 
100 Personel giderleri 80 166 379 
200 Yolluklar 1 293 500 

KARAYOLLARI PLANLAMA PROJE VE KEŞİF İŞLERİ 25 714 151 
KARAYOLLARI PLANLAMA PROJE VE KEŞİF İŞLERİ 

001 Karayolları planlama proje ve keşif işleri faaliyetleri 
100 Personel giderleri 24 658 251 
200 Yolluklar 1 055 900 
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HİZMETİN TERTİBİ 
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KARAYOLLARI YAPIM VE ONARIM İŞLERİ 
OTO VE EKSPRES YOL İŞLERİ 

Eklenen 
Lira 

288 020 587 

02 

001 Çevre yolları yapım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

003 Haliç köprüsü yapım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

004 Haydarpaşa - İzmit yolu yapım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

006 Tarsus - Pozantı oto yolu yapım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 

YOL YAPIM VE ONARIM İŞLERİ 

8 

4 

075 553 
403 500 

834 
1 300 

914 000 
142 000 

1 000 

113 
01 

001 Devlet yollan yapım ve onarım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

002 İl yolları yapım ve onarım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

003 Turistik yollar yapım ve onarım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

YOL TESİS BAKİM İŞLERİ 
YOL BAKIM İŞLERİ 

223 200 000 
10 000 000 

26 282 910 
817 490 

13 534 000 
648 000 

282 393 445 

02 

001 Devlet yolları bakım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

002 İl yollan bakım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 

TESİS BAKIM İŞLERİ 

270 233 445 
8 819 000 

2 381 000 

001 Tesis bakım işleri faaliyetleri 
100 Personel giderleri 960 000 

Toplam 708 371 182 
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(2 Sayılı cetvel) 

HIZMETIN TERTIBI 
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Eklenen 

AÇIKLAMA Lira 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
(U) 

101 GENEL YÖNETİM 
06 SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ 

1 
001 Sivil savunma faaliyetleri 

100 Personel giderleri 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 7 457 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 2 210 

102 DESTEK HİZMETLERİ 
03 EVRAK ARŞİV VE YAYIN İŞLERİ 

1 
001 Evrak arşiv ve yayın faaliyetleri 

100 Personel gideıleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 19 177 747 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 2 885 437 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi durumundaki personele yapdan diğer ödemeler - 7 510 000 

05 BASKI İŞLERİ 
1 

001 Baskı faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 516 650 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 85 905 

09 BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 
1 

001 Bilgi işlem merkezi faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri ! 414 883 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 62 190 
190 Diğer personel giderleri 
198 işçi durumundaki personele yapılan diğer 

ödemeler 85 000 
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HİZMETİN TERTİBİ 
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Eklenen 
AÇIKLAMA Lira 

10 TAMAMLAYICI EĞİTİM HİZMETLERİ 
1 

001 Tamamlayıcı eğitim hizmetleri faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 34 852 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 289 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi durumundaki personele yapılan diğer 

ödemeler 500 

103 MAKİNE İKMAL VE AMBARLAMA HİZMETLERİ 
01 MAKİNE İKMAL VE AMBARLAMA HİZMETLERİ 

2 

001 Makine ikmal ve ambarlama faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 44 813 694 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 9 227 783 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 26 124 902 
200 Yolluklar 
210 Yurt içi yollukları 
214 Yolluk karşılığı verilen tazminatlar 1 293 500 

1 i 1 KARAYOLLARI PLANLAMA PROJE VE KEŞİF İŞİ ERİ 
0> KARAYOLLARI PLANLAMA PROJE VE KEŞİF İŞLERİ 

001 Karayolları planlama proje ve keşif faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 14 932 876 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 2 626 185 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 7 099 190 
200 Yolluklar 
210 Yurt içi yollukları 
214 Yolluk karşılığı verilen taznrnatlar I 055 900 
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HİZMETİN TERTİBİ 
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£ < O . t£ a a AÇIKLAMA Lira 

112 KARAYOLLARI YAPIM VE ONARIM İŞLERİ 
01 OTO VE EKSPRES YOL İŞLERİ 

2 
001 

003 

004 

Çevre yolları yapım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 
200 Yolluklar 
210 Yurt içi yollukları 
214 Yolluk karşılığı verilen tazminatlar 

Haliç Köprüsü yapım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 
200 Yolluklar 
210 Yurt içi yollukları 
214 Yolluk karşılığı verilen tazminatlar 

Haydarpaşa - İzmit yolu yapım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 
200 Kesenekler 
210 Yurt içi yollukları 
214 Yolluk karşılığı verilen tazminatlar 

Tarsus - Pozantı oto yolu yapım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşıklan 

5 624 815 

953 000 

1 497 738 

403 500 

834 

1 300 

2 300 000 

519 000 

2 095 000 

142 000 

1 000 

006 

02 YOL YAPİM VE ONARIM İŞLERİ 
2 

001 Devlet yollan yapım ve onarım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
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AÇIKLAMA Lira 

123 İşçi ücretleri 123 000 000 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 21 100 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 79 100 000 
200 Yolluklar 
210 Yurt içi yollukları 
214 Yolluk karşılığı verilen tazminatlar 10 000 000 

002 İl yolları yapım ve onarım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 17 331 970 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 2 495 990 
390 Diğer personel giderleri 
198 işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 6 454 950 
200 Yolluklar 
210 Yurt içi yollukları 
214 Yolluk karşılığı verilen tazminatlar 817 490 

003 Turistik yollar yapım ve onarım faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 8 199 000 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 1 385 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 3 950 000 
200 Yolluklar 
210 Yurt içi yollukları 
214 Yolluk karşılığı verilen tazminatlar 648 000 

113 YOL TESİS BAKIM İŞLERİ 
ol YOL BAKIM İŞLERİ 

1 
001 Devlet yolları bakım faaliyetleri 

100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri i 50 133 445 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 26 000 000 
190 Diğer personel giderleri 
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13 

198 
200 
210 
214 

100 
120 
123 
130 
132 
190 
198 

100 
120 
123 
130 
132 
190 
198 

AÇIKLAMA 

İşçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 
Yolluklar 
Yurt içi yollukları 
Yolluk karşılığı verilen tazminatlar 
İl yolları bakım faaliyetleri 
Personel giderleri 
Ücretler 
İşçi ücretleri 
Kesenekler 
S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 
Diğer personel giderleri 
İşçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 
TESİS BAKIM İŞLERİ 

Tesis bakım işleri faaliyetleri 
Personel giderleri 
Ücretler 
İşçi ücretleri 
Kesenekler 
S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 
Diğer personel giderleri 
İşçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 

Eklenen 
Lira 

94 100 000 

8 819 000 

1 841 000 

10$ 000 

434 000 

945 000 

1 500 

13 500 

Toplam 708 371 182 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 

Tasarıya bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

t*>-»<i 
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Toplantı: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/252; C. Senatosu : 1/323) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 1 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1912/480 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 22 . 1 . 1975 
tarihinde kararlaştırılan «Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik ya
pılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci madde : 
Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçesinin 102-i 1-2-001 proje unvanı (Ankara - Artvin Baş. Md. B. l.Ks. 

Erzincan işletme idaresi binası ikmali) olması gerekirden bir maddî hata neticesi Bursa - Artvin Baş. Md. B. 
1. Ks. Erzincan işletme idare binası ikmali şeklinde kanunlaşmıştır. 

1974 yılı yatırım projelerinin uygulanabilmesi için adı geçen proje unvanının (Ankara - Artvin Baş. Md. 
B. 1. Ks. Erzincan işletme idare binası ikmali) şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir. 

İkinci ve üçüncü madde : 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası arasında Antalya projesinin uygulanması ile 

ilgili olarak yapılmış bulunan ve Resmî Gazetenin 17 . 4 . 1974, 9 . 5 . 1974 ve 14 . 5 . 1974 tarih ve 
14861-14881 ve 14886 sayılı nüshalarında yayınlanan ikraz anlaşmasının uygulama safhasına konulabilmesi 
için gerekli iç harcamaları karşılamak üzere Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının uygun 
mütalaasıyle plana alınan ve 1974 malî yılı içinde harcanması gereken 1 193 000 liranın Orman Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçesinin 115 program 02 altprog amında yeniden açılan 002 ve 001 projelerindeki har
cama kalemlerine eklenmesi zorunlu görülmektedir. 

Dördüncü ve beşinci madde : 
1974 yılında 38 fidanlıkda 96 milyon fidan üretil nekte ve ortalama 1 900 işçi çalıştırılmaktadır. Bu fi

danların sökülerek ağaçlandırma sahalarına intikalinin sağlanması gerekmektedir. 
1973 yılında işçi ücretleri 20 - 33 lira iken 1974 yılında % 60 nispetinde bir artış göstermekle, 35 - 43 Tl. 

olmuştur. Bu ücretler sendikalarla yapılan toplu sözleşmelere göre tespit edilmiş bulunmaktadır. 
Ödenek kifayetsizliği nedeniyle 96 milyon fidanın sökülerek ağaçlandırma sahalarına intikali olanağı kal

mamıştır. Bu hal bu günedek fidanlıklarda yapılan masrafların ve işlerin heder olmasına yol açacak ve ağaç
landırma programlarının da gerçekleşmesini önleyecektir. Bu itibarla 116-02-1-002-394 geçici hizmet ücretleri 
harcama kalemine 1 330 000 Tl. 04 altprogrammda ise 175 000 Tl. ki cem'an 1 505 000 Tl. ek ödeneğe ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

432 



Altıncı madde : 
Eklenmesi derpiş olunan (2 698 000) liralık ek ödenek Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu

na bağlı (B) işaretli cetvelin (2) kod numaralı (Vergi dışı gelirler) gelir türünün (1) kod numaralı (Döner 
sermaye yardımı) kesimine ilâvesi gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/252 
Karar No. : 72 

3 . 2 . 1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı, ilgililerin de katıldığı toplantıda incelendi, görüşüldü. 

Tasarı, gerekçesi ve verilen bilgilerden, 1 nci maddesiyle (2) ödenek türiinde mevcut 001 deki açıklamanın 
değiştirilmesini, 

2 nci madde, maddeye bağlı (i) sayılı cetvelde gösterilen (1 193 000) liralık olağanüstü ödenek verilme
sini, 

3 ncü madde ile maddeye bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen uygulama cetvelini, 
4 ncü madde, maddeye bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilen. (1 505 000) liralık ek ödenek verilmesi, 
5 nci madde, maddeye bağlı (4) sayılı cetvelde gös irilen uygulama cetvelini, 
6 ncı madde ile, 2 ve 4 ncü maddede belirtilen (2 69S 000) lira ödeneğin karşılığının (B) cetveline ek

lenmesini öngördüğü anlaşılmış, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
Olumlu karşılanan tasan, cetvel'-iriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

nel Kurulun tasviplerine 
Başkan 

Sivas 
V. Bozatlı 

Ağrı 
Muhalifim 
C. Erhan 

Denizli 
Muhalifim 

H. Oral 
Eskişehir 

S. Öztürk 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Muhalifim 

C. Karagözoğlu 
Malatya 

A. M. Ab!um 

Niğde 
H. Özalp 

arz edilmek üzere Y 
Başkan V. 

Aydın 
/. C. Ege 

Ankara 
Y. Köker 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Gaziantep 
Muhalifim 

Y. Öziürkmen 
İstanbul 

Muhalifim 
A. N. Ölçen 

İzmir 
;'. Er gençken 

Kütahya 
Muhalifim 

M. Delikaya 
Sivas 

Muhalifim 
K. Kangal 

ük:.ek Başkanhğa sunulur. 
Sözcü 

Adıyaman 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Unsal 
Aydın 

Muhalifim 
M. Ş. Koç 

Elazığ 
H. Buz 

Giresun 
E. Kılıçoğ'u 

İstanbul 
Muhalifim 

M. Tüzün 
Kars 

Muhalifini 
K. Okyay 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
H. Abbas 

Kâtip 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur 
H. Tosyalı 
Çanakkale 
Muhalifim 

O. O. Çaneri 
Erzurum 

R. Danışman 

Giresun 
Muhalifim 
O. Yılmaz 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
H._ Nakiboğlu 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. F. A tay ur t 
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HÜKÜMET TASARISI 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDF 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (U) işaretli cetvelle
rin 102 kod numaralı (Destek hizmetleri 1 programı
nın (11) kod numaralı (Bakım, onarım ve inşaat hiz
metleri) altprogramının (2) ödenek türünde -mevcut 
001 (Bursa - Artvin Baş. Md. B. 1. Ks. Erzincan 
işletme idare binası ikmali) faaliyetinin unvanı (An
kara - Artvin Baş. Md. 1. Ks. Erzincan İşletme idare 
binası ikmali) şeklinde düzeltilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı program, altprogram ve (2) öde
nek türünde yeniden açılan projelerine (1 193 000) 
liralık olağanüstü ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — İkinci madde ile verilen ödeneğin 
ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayılı 
uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (1 505 000) liralık 
ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 5. — Dördüncü madde ile verilen öde
neğin ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik 
(4) sayılı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (2) kod nu
maralı (Vergi dışı gelirler) gelir türünün (1) kod nu
maralı (Döner sermaye yardımı) kesimine (2 698 000) 
lira eklenmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü madesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 432l 
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Hükümet tasarısı 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Orman ba
kanları yürütür. 

22 . 1 . 1975 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Başbakan 
Ord. Prof. Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z^ Baykara 
Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
M.. Fer 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Millî Savunma Bakan* 
/. Sancar 

İçişleri Bakanı 
M._ Öztekin 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Maliye Bakanı 
Prof. Dr. B. Gürsoy 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. S. Reisoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
Dn V, Tanır 

Ticaret Bakanı 
Prof. Dr. H. CUİov 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Gıda Ta. ve Hay. Bakanı 
Dr. K, Demir Doç. Dr. B. Tuncer Prof. Dr. RL Aktan 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Es ener 

San. ve Tek. Bakanı 
M. Göl han 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
E. Işıl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy 1;. ve Koop. Bakanı 
/. Evliyaoğlu S, Babüroğlu İ. H. Aydınoğlu 

Orman Bakanı 
Prof^ Dr._ F. Saaiçioğlu 

Gençb'kve Spor Bakanı 
Z. Baloğtu 

Kültür Bakam 
N. Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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TASARIYA BAĞLI CETVELLER 

AÇIKLAMA 
Eklenen 

Lira 

(1) Sayılı cetvel 

Orman Genel Müdürlüğü 

(A) 

İŞLETMECİLİK MERKEZ HİZMETLERİ 
Programlama hizmetleri 

002 Antalya Orman Kullanım Projesi çalışmaları 
100 Personel giderleri S50 300 

900 

05 

001 Antalya Orman Kullanım Projesi 
200 Yolluklar 
300 Hizmet alımları 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 

HİZMET PROGRAMLARINA 
TRANSFERLER 
BORÇ ÖDEMELERİ 

DAĞITILAMAYAN 

66 900 
37 500 
138 300 

007 Faiz, acyo, para ve kur faikları 
900 Transferler 

Toplam 

100 000 

1 193 000 

02 

(2) Sayılı cetvel 

Orman Genel Müdürlüğü 

U — CETVELİ 

İŞLETMECİLİK MERKEZ HİZMETLERİ 

PROGRAMLAMA HİZMETLERİ 

1 093 000 

002 Antalya Orman Kullanım Projesi çalışmaları 
100 Personel giderleri 
110 Aylıklar 
111 Devlet memurları aylıkları 
120 Ücretler 
122 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları ücretleri 
130 Kesenekler 

507 544 
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140 
141 
144 
190 
197 

200 
210 
212 
300 
320 
322 
350 
351 
400 
410 
420 
430 
431 
432 
440 

900 
987 

AÇIKLAMA 

Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal yardımlar 
Aile yardımları 
Tedavi yardımları 
Diğer personel giderleri 
Yabancı uzmanlar ve yardımcılarına yapılacak diğer ödemeler 

Antalya Orman Kullanım Projesi 
Yolluklar 
Yurt içi yollukları 
Yurt içi geçici görev yolluğu 
Hizmet alımları 
Ulaştırma giderleri 
Posta - telgraf giderleri 
Kiralar 
Gayrimenkul kiralar 
Tüketim malları ve malzeme alımları 
Kırtasiye, basılı kâğıt defter ve benzeri alım ve giderleri 
Yayın alımları 
Yakacak alımları 
Yakacak alımları 
Akaryakıt ve yağ giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 
BORÇ ÖDEMELERİ 

Faiz, acyo, para ve kur farkları 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
Transferler 

Eklenen 
Lira 

71 056 

900 
1 200 

19 600 

66 900 

3 500 

34 000 

40 000 
5 600 

2 700 
60 000 
30 000 

100 000 

100 000 

Toplam 1 193 000 

3 Sayılı cetvel 

Orman Gene! Müdürlüğü 

(A) 

116 ORMAN ALANLARININ AĞAÇLANDIRILMASI VE 
EROZYONU KONTROL 1 505 000 

02 AĞAÇLANDIRMANIN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİ
RİLMESİ 
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Eklenen 

AÇIKLAMA Lira 

002 Fidan üretimi 
300 Hizmet alımları 1 330 000 

04 AĞAÇLANDIRMA VE EROZYONA İLİŞKİN ARAŞ
TIRMALAR 

1 
001 Kavak ve hızlı gelişen tür araştırmalar 

300 Hizmet alımları 175 000 

Toplam l 505 000 

4 Sayılı cetvel 

Orman Genel Müdürlüğü 

(U) 

llo ORMAN ALANLARININ AĞAÇLANDIRILMASI VE 
EROZYONU KONTROL 1 505 000 

02 AĞAÇLANDIRMANIN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİ
RİLMESİ 

1 
002 Fidan üretimi 

300 Hizmet alımları 
390 Diğer hizmet alımları 
394 Geçici hizmet ücretleri 1 330 000 

04 AĞAÇLANDIRMA VE EROZYONA İLİŞKİN ARAŞ
TIRMALAR 

l 
001 Kavak ve hızlı gelişen tür araştırmalar 

300 Hizmet alımları 
390 Diğer hizmet alımları 
394 Geçici hizmet ücretleri 175 000 

Toplam 1 505 000 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 

Tasarıya bağlı 1, 2, 3 ve 4 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

\^m<t 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 432) 





Toplantı: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporu (M. Meclisi : İ /247; C. Senatosu : 1/318) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 1 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1918/482 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet MecHs:sıe arzı Bakanlar Kurulunca 22 . 1 . 1975 
iarihJKde kararîaşirıslan «Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanonuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Birinci ve ikinci madde : 
Ankara Üniversitesi Fen, Eğitim ve Ziraat Fakültelerinde 1973 - 1974 ders yıllarında öğrenci sayısı art

mış bulunmaktadır. Artan bu öğretim kapasitesi karşısında zaten yetersiz olan öğretim üyesi ve yardımcı sa-
\ ışı daha da yetersiz duruma gelmiştir. Tatminkâr ve yeleni bir eğitim için öğretim üyesi bulunmayan ders
ler için geçici olarak veya herhangi bir -; sin ö/el bir bilgi ve uzmanlık isteyen konularının öğretim ve uygu
laman için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kimselerin geçici olarak görevlendi
rilmelerine zaruret hâsıl olmuştur. 

Fen Fakültesinde 1973 - 1974 ders yıhada 360 öğrenci eğitilmekte iken 1974 - 1975 ders yılında 374'e yük
selmiştir. Bu artışın ek ders ile görevlendirilen 14 Prof. ve 10 okutmana ek ders görevi verilerek karşılanılması 
zarureti doğmuştur. Bunlara ödenecek ek ders ücreti 430 000 lira olarak hesaplanmıştır. 

Eğitim Fakültesi için 1974 - 1975 yılmda 65'e çıkan öğrencilerin eğitimi için 2 Prof. ve 2 uzmanın görev
lendirilerek bunlara da 15 600 lira ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. 

Ziraat Fakültesi için bu oran daha da -yüksektir. 1973 - 1974'de 215 olan öğrenci sayısı 1974 - 1975 ders 
yılmda 265'e yükselmiştir. Bir Prof. la bir okutmana ek ders verilerek açığın kapatılmasına çalışılmıştır. Bun
lara ödenen ek ders ücreti de 31 680 lira olarak saptanmıştır. 

İlgili fakültelerde istihdam edilmelerinde mecburiyet bulunan bu öğretim üyelerinin görevlerinin karşılığı 
olarak hesaplanan ceman 477 280 lira ek ders görevi ücretine ihtiyaç bulunduğundan bu miktarın ek ödenek 
olarak verilmesi zaruri bulunmaktadır. 

Üçüncü madde : 
Eklenmesi derpiş olunan 477 280 lira Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet

velin (3) kod numaralı (Özel gelirler) gelir türünün (1) kod numaralı (Hazine yardımı) kesimine eklenmiştir. 

433 



T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1)247 
Karar No. : 67 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

3 . 2 . 1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı, ilgili hükümet temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi, görüşüldü. 

Tasarı, gerekçesi verilen bilgilerden 1 nci maddesi ile maddeye ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen (477 280) 
liralık ek ödenek verilmesi. 

2 nci maddesi ile, maddeye ekli uygulama cetvelinde bu ödeneklerin dağıtımı belirtilmiştir. 
3 ncü maddesi ve 1 nci madde ile verilen (477 280) liralık miktar (B) işaretli cetvele eklenmesi öngörül

müştür. 
Yapılan görüşmelerden sonra maddelerin müzakeresine geçilmiş, tasarı olumlu karşılanarak cetvelleriyle 

birlikte aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa.sunulur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozatlı 

Ağn 
Muhalifim 
C. Erhan 

Denizli 
Muhalifim 

H. Oral 

Eskişehir 
S. Öziürk 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Muhalifim 

C. Karagözoğlu 

Kütahya 
A. M. Ablum 

Niğde 
H. Özalp 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
Y. Köker 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Gaziantep 
Muhalifim 

Y. Özîürkmen 

İstanbul 
Muhalifim 

A. N. Ölçen 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Malatya 
Muhalifim 

M. Delikaya 

Sivas 
Muhalifim 

K. Kangal 

Sözcü 
Adıyaman 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Unsal 

Aydın 
Muhalifim 

M. Ş. Koç 

Elazığ 
H. Buz 

Giresun 
E. Kıhçoğlu 

İstanbul 
Muhalifim 

M. Tüzün 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Manisa 
//. Okçu 

Tokat 
H. Ahbas 

Kâtip 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur 
H. Tosyalı 

Çanakkale 
Muhalifim 

O. O. Çaneri 

Erzurum 
R. Danışman 

Giresun 
Muhalifim 
O. Yılmaz 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
H. Kakiboğlu 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. F. Atayurt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 433) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin, ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplerine (477 280) liralık ek öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde ile verilen ödeneğin 
ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayı
lı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod numa
ralı (Özel gelirler) gelir türünün (1) kod numaralı 
(Hazine yardımı) kesimine (477 280) lira eklenmiştir. 

MADDE 4. 
lüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

MADDE 5. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ord. Prof. Dr. S. Irmak 

22 . 1 . 1975 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kara 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

MADDE 4. 
bul edilmiştir. 

MADDE 5. 
bui edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen ka-

Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka-

Tasarmın 4 ncü maddesi avnen ka-

Tasarının 5 nci maddesi aynen ka-

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
M. Fer 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
H._ Mumcıoğlu 

Miiiî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

İçişleri Bakanı 
M._ Öztekın 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Maliye Bakanı 
Prof. Dr. B. Gürsoy 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. S. Reisoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. V, Tanır 

Ticaret Bakanı 
Prof. Dr. H. Cillov 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Gıda Ta. ve Hay. Bakanı 
Dr, K. Demir Doç. Dr. B. Tuncer Prof. Dr. R. Aktan 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T Esener 

San. ve Tek. Bakanı 
M. Gölhan 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
E. Işıl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
/. Evliyaoğlu S. Babüroğiu 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
/. H. Aydınoğlu 

Orman Bakanı 
Prof._ Dr, F. Saatçioğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Kültür Bakanı 
İV. Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 433) 
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TASARIYA BAĞLI CETVELLER 

(1 Sayılı Cetvel) 

HİZMETİN TERTİBİ 
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^ AÇIKLAMA 

Ankara Üniversitesi 
(A) 

F E N F A K Ü L T E S İ 
E Ğ İ T İ M V E Ö Ğ R E T İ M 

Eklenen 
Lira 

İ .13 
11 

001 Lisans eğitim ve öğretimi 
100 Prsonel giderleri 

E Ğ İ T İ M F A K Ü L T E S İ 
E Ğ İ T İ M V E Ö Ğ R E T İ M 

430 000 

184 

001 Lisans eğitimi ve öğretimi 
100 Personel giderleri 

Z İR A AT FAK ÜLTESİ 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

15 600 

001 Lisans eğitimi ve 5?:oıim! 
100 Personel aiderleri 31 680 

Toplam 477 280 

(2 Sayılı cetvel) 

111 
11 

Ankara Üniversitesi 

(U) 

FEN FAKÜLTESİ 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

ı ^ 

11 

001 Lisans eğitini ve öğretimi 
100 Personel giderleri 
150 Ek çalışma karşılıkları 
154 Ek ders görev ücreti 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

430 000 

001 Lisans eğitimi ve öğretimi 
100 Personel giderleri 
150 Ek ders görev ücreti 15 600 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 433) 
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AÇIKLAMA Lira 

184 ZİRAAT FAKÜLTESİ 
11 EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

001 Lisans eğitimi ve öğretimi 
100 Personel giderleri 
150 Ek çalışma karşılıkları 
154 Ek ders görev ücreti 31 680 

Toplam 477 280 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METNE BAĞLI CETVELLER 

Tasarıya bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

ı > - » - « ; S 3 ^ — < • • -
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Toplantı: 14 / O / 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 ü 4 

Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/248; C. Senatosu : 1/319) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 1 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1915/485 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 22 .1 .1975 
tarihinde kararlaştırılan «Çukurova Üniversitesi 1974 yıh Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Birinci ve ikinci madde : 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Ocak, Şubat 1975 aylarında hasat ve ekim hazırlığı yapılabil

mesi amacı ile çalıştırılması zorunlu olan 100 işçi için asgari ücretin 25 liradan 40 liraya çıkması nedeni de 
gözönünde bulundurularak, 1 8 4 - 1 2 - 1 - 0 0 1 - 1 2 3 işçi ücretleri harcama kalemine 200 000; 198 işçi veya işçi 
dunımundaki personele yapılan diğer ödemeler harcama kalemlerine de 50 000 lira olmak üzere toplam 250 000 
liralık ek ödeneğe gerek duyulmaktadır. 

Üçüncü madde : 
Eklenmesi derpiş olunan 250 000 liralık ödeneğin Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(B) işaretli cetvelin (3) kod numaralı (Özel gelirler) gelir türünün (1) kod numaralı (Hazine yardımı) kesi
mine eklenmesi gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 3 . 2 . 1975 
Esas No. : 1/248 
Karar No. : 68 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı, ilgili hükümet temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi, görüşüldü : 

Tasarı, gerekçesinden ve verilen bilgilerden, 
1 nci madde maddeye bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen (250 000) liralık ek ödenek verilmesini, 
2 nci madde, maddeye bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen uygulama cetvelini, 
3 ncü madde, 1 nci madde ile verilen (250 000) liralık ek ödeneğin (B) cetveline eklenmesini öngördüğü an

laşılmış ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 



- a — 
Olumlu görülen tasarı ekli cetvellerle birlikte aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozatlı 

Ağrı 
Muhalifim 
C. Erhan 

Denizli 
Muhalifim 

H. Oral 

Eskişehir 
S. Öztürk 

Gümüşhane 
T. Yücel 

îzmir 
Muhalifim 

C. Karagözoğlu 

Kütahya 
A. M. A blum 

Niğde 
H. Özalp 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
Y. Köker 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Gaziantep 
Muhalifim 

Y. Öztürkmen 

İstanbul 
Muhalifim 

A. N. Ölçen 

izmir 
Y. Ergenekon 

Malatya 
Muhalifim 

M. Delikaya 

Sivas 
Muhalifim 

K. Kangal 

Sözcü 
Adıyaman 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Unsal 

Aydın 
Muhalifim 

M. Ş. Koç 

Elazığ 
H. Buz 

Giresun 
E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
Muhalifim 

M. Tüzün 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
H. Abbas 

Kâtip 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur 
H. Tosyalı 

Çanakkale 
Muhalifim 

O. O. Çaneri 

Erzurum 
R. Danışman 

Giresun 
Muhalifim 
0. Yılmaz 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. F. Atayurt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 434) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (250 000) liralık ek 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde ile verilen ödeneğin 
ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sa
yılı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod nu
maralı (Özel gelirler) gelir türünün (1) kod numaralı 
(Hazine yardımı) kesimine (250 000) lira eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

22 . 1 . 1975 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Başbakan 
Ord. Prof. Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Ticaret Bakanı 
Prof. Dr. H. Cillov 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Z, Bay kar a 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu. 

Maliye Bakanı 
Prof. Dr. B. Gürsoy 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
S._ Babüroğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. S. Reisoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
Doç. Dr. B. T ünce r 

San. ve Tek. Bakanı 
M. Gölhan 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
/. H. Aydınoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Fer 

İçişleri Bakanı 
M. Öztekın 

Bayındırlık Bakanı 
Dr, V% Tanıt 

Gıda Ta. ve Hay. Bakanı 
Prof. Dr. R. Aktan 

En. ve Ta. Kav. Bakanı 
E. Işıl 

Orman Bakanı 
Prof, DK F. Saatçioğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Kültür Bakanı 
N. Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 434) 
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HİZMETİN TERTİBİ 
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TASARIYA BAĞLI CETVELLER 
C/) Sayılı Cetvel 

AÇIKLAMA 
Eklenen 

Lira 

Çukurova Üniversitesi 

(A) 

ZÎRAAT FAKÜLTESİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

Kürsü ve bölüm araştırma faaliyetleri 
100 Personel giderleri 250 000 

12 

001 

(2) Sayılı Cetvel 

Çukurova Üniversitesi 

(U) 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

Kürsü ve bölüm araştırma faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 

200 000 

50 000 

Toplanı 250 «00 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 

Cetveller 

Tasarıya bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 434) 



Toplantı: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ege Üniversitesi 1974 ydı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapdması hakkmda kanun tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/249; C. Senatosu : 1/320) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 1 . 1975 

-Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1916/479 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 22 .1 .1975 
tarihinde kararlaştırılan «Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci ve ikinci madde : 
Ege Üniversitesi İnşaat Fen Heyeti Müdürlüğünde işçi statüsünde sigortalı ve sözleşmeli olarak çalıştırılmakta 

^bulunan sanat sınıfı personelin ödenekleri 1973 yılı rayiçlerine göre hesap edilerek bütçeye konulmuş idi. 

Bu personel için 1974 Temmuz ayında imzalanan 1974 - 1975 yılı toplu iş sözleşmesi gereğince 1.3.1974 
ten geçerli olmak üzere yeni saptanan ücretler için Rektörlük bütçesinin 101-04-2-001-123 harcama kalemine 
511 000 liranın, 

Ayrıca, 1974 yılı içinde asgari işçi ücretleri 40 liraya çıkarılmış olduğundan, 
a) Rektörlük 102-02-1-001-123 harcama kalemine 20 000 liranın, 

b) Mühendislik Bilimleri Fakültesi 181-11-1-001 123-132-198 harcama kalemlerine de cem'an 76 836 li
ranın, 

Eklenmesi gerekmektedir. 

Üçüncü Madde : 
Eklenmesi derpiş olunan (607 836) liralık ek ödeneğin Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

<B) işaretli cetvelin (3) kod numaralı (Özel gelirler) gelir türünün (1) kod numaralı (Hazine yardımı) kesi
mine eklenmesi gerekmektedir. 

435 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/249 
Karar No. : 69 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı'cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı ilgili hükümet temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi, görüşüldü : 

Tasarı, gerekçesi ve verilen bilgilerden; 
1 nci madde, maddeye bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen (607 836) liralık ek ödenek verilmesi, 
2 nci madde, maddeye bağlı (2) sayılı cetvelde uygulama cetvelini, 

3 ncü madde, 1 nci maddeye bağlı cetvele gösterilen (607 836) liranın (B) cetveline eklenmesini öngör
düğü anlaşılmış, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarı olumlu karşılanarak bağlı cetvelleriyle aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozatlı 

Ağrı 
Muhalifim 
C. Erhan 

Denizli 
Muhalifim 

H. Oral 

Eskişehir 
S. Öztürk 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Muhalifim 

C. Karagözoğlu 

Kütahya 
A. M. Ablum 

Niğde 
H. Özalp 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
Y. Köker 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Gaziantep 
Muhalifim 

Y. Öztürkmen 

İstanbul 
Muhalifim 

A. N. Ölçen 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Malatya 
Muhalifim 

M. Delikaya 

Sivas 
Muhalifim 
K. Kangal 

Sözcü 
Adıyaman 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Unsal 

Aydın 
Muhalifim 

M. §. Koç 

Elazığ 
H. Buz 

Giresun 
E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
Muhalifim 

M. Tüzütt 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Manisa 
IE Okçu 

Tokat 
H. Abbas. 

Kâtip 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur 
H. Tosyalı 

Çanakkale 
Muhalifim 

O. O. Çanerf 

Erzurum 
R. Danışman 

Giresun 
Muhalifim; 
O Yılmaz: 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
H. Nakiboğlw 

Ordu 
B, Taranoğlu 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. F, Ataymt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 435); 
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HÜKÜMET TASARISI 

Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanutvma bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine (607 836) liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde ile verilen ödeneğin 
ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik (2) sayılı 
uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 3. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin (3) kod numaralı 
(Özel gelirler) gelir türünün (1) kod nuTiarah (Ha
zine yardımı) kesimine (607 836) lira eklenmiştir. 

MADDE 4. 
lüğe girer. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

MADDE 5. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

12 . I . 1975 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Maliye Bakanı 
Prof. Dr. B. Gürsoy 

Başbakan 
Ord. Prof. Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Ticaret Bakanı 
Prof. Dr. H. Cillov 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. -
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

MADDE 4. 
bul edilmiştir. 

MADDE 5. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen ka-

Tasannın 2 nci maddesi aynen ka-

Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka-

Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka-

Tasarının 5 nci maddesi aynen ka-

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. S. Reisoğlu 

Sağ. ve Sos. Yır . Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
Dr. K. Demir 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. 7. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve Iskatı Bakanı 
/. Evliyaoğlu S. Babüroğlu 

Doç. Dr. B. Tuncer 

San. ve Tek. Bakanı 
M. Gölhan 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
/. H. Aydınoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Fer 

İçişleri Bakanı 
M. Öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
DK V, Tanır 

Gıda Ta. ve Hay. Bakanı 
Prof. Dr. R. Aktan 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
E. Işıl 

Orman Bakanı 
Prof. D/v. F. Saatçioğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Kültür Bakanı 
N, Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 435) 
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TASARIYA BAĞLI CETVELLER 

(1) Sayılı cetvel 

HİZMETİN TERTİBİ 
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Eklenen 
AÇIKLAMA Lira 

Ege Üniversitesi 

(A) 

Rektörlük 

101 GENEL YÖNETİM 
04 PLANLAMA - BUTÇELEME VE YAPI HİZMETLERİ 

2 
001 İnşaat kontrol faaliyetleri 

100 Personel giderleri 511 000 

102 DESTEK HİZMETLERİ 
02 DONATIM VE ONARIM HİZMETLERİ 

I 
001 Donatım ve onarım faaliyetleri 

100 Personel giderleri 20 000 

181 MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
11 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ 

001 Lisans eğitim ve öğretim faaliyetleri 
100 Personel giderleri 76 836 

Toplam 607 836 

(2) Sayılı cetvel 

Ege Üniversitesi 

(U) 

Rektörlük 

101 GENEL YÖNETİM 
04 PLANLAMA - BUTÇELEME VE YAPI HİZMETLERİ 

001 İnşaat kontrol faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 5i 1 W, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 435) 
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Eklenen 
AÇIKLAMA Lira 

102 DESTEK HİZMETLERİ 
02 DONATIM VE ONARIM HİZMETLERİ 

1 
001 Donatım ve onarım faaliyetleri 

100 Personel giderleri 
120 ÜcreÜer 
123 İşçi ücretleri 20 000 

181 MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
11 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ 

1 
001 Lisans eğitim ve öğretim faaliyetleri 

100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 
130 Kesenekler 
132 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi durumundaki personele yapılacak diğer ödemeler 

Toplam 607 836 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI 
CETVELLER 

Tasarıya bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

61 072 

7 340 

8 424 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 435) 





Toplantı: i4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 3 6 

1974 yalı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi ile bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu M. Meclisi : 1/245; C. Senatosu : 1/316) 

r. c, 
Başbakanlık 23 . 1 ,1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71 - 19111483 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 22 -.- 1 . 1975 
tarihinde kararlaştırılan «1974 Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu Maddesi ile Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci ve İkinci Maddeler : 
1974 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında (930 - 09 - 3 - 002) kod nu

maralı (Önemli Fiyat Artışlarının Gerektirdiği Giderler Karşılığı) faaliyetine, yine aynı kanunun 49 uncu mad
desinde belirtilen amaçlar için sarfedilmek üzere (661 500 Q0Q) liralık ödenek konulmuştur. 

1974 Yılı Bütçe Kanununun kanunlaşmasından sonra Kıbrıs'ta vukua gelen ve Kıbrıslı soydaşlarımızın can ve 
mal güvenliğini önemli ölçüde tehlikeye sokan ve Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşunu hazırlayan uluslararası anlaş
maları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya dönük olağanüstü gelişmeler sonunda Türk Silâhlı 
Kuvvetlerince Kıbrıs Barış Harekâtına girişilmiştir. 

Kıbrıs Barış Harekâtı ile birlikte, bu harekâtın gerektirdiği olağanüstü giderlerinde öncelikle ve ivedilikle 
karşılanması zorunluluğu doğmuştur. Bu konudaki ihtiyaç, zamanında, T. B. M. M.'nin yetkili organlarına ay
rıntılı olarak intikâl ettirilmiş; ancak, o sırada tatilde bulunan T. B. M. M.'nin gerekli ek veya olağanüstü ta
sarılarını müzakere etmek üzere toplantıya çağrılmasının uluslararası diplomasi yönünden mahzurlu olacağı so
nucuna varılmış ve bunun üzerine, Kıbrıs Barış Harekâtının gerektirdiği olağanüstü giderlerin mevcut malî mev
zuat çerçevesinde, 1974 Yılı Bütçesinin kendi iç imkânları ile karşılanmasının daha uygun olacağı kararına va
rılmıştır. 

Böylece, yukarıda belirtilen amaç için ilk anda ihtiyaç duyulan (900 000 00Q) liralık ilâve ödeneğin Maliye 
Bakanlığı bütçesindeki «Önemli Fiyat Artışlarının Gerektirdiği Giderler Karşılığı» faaliyetindeki ödenekten Mil
lî Savunma Bakanlığı hizmet programlarındaki muhtelif harcama kalemlerine yapılan aktarmalarla karşılanma 
sı yoluna gidilmiştir. Ancak, sözkonusu tertipteki ödenek asıl sarf mahalleri ile birlikte belirtilen amaca kâ
fi gelmeyeceği için; Millî Savunma Bakanlığı bütçesine yapılacak aktarmayı karşılamak üzere, önce yine Ma
liye Bakanlığı bütçesinin (930 - 09 - 3 - 001) kod numaralı (Devlet Memurları Kanununun ve Yönetmelik
lerin Gerektirdiği Giderler Karşılığı) faaliyetinden (Önemli Fiyat Artışları) fonuna iki seferde (900 000 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 
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Sözkonusu işlemlerin mevcut malî mevzuat açısından uygunluğu zamanında Sayıştay nezdinde açık
lığa kavuşturulmak ve çözümlenmek istenmişse de; o dönemde Sayıştay'ın adlî tatilde bulunması nedeniyle 
kesin görüş alınması mümkün olamamış ve işin ivediliğine binaen gerekli aktarma işlemlerinin is'afı zorunda 
kalınmıştır. 

Ancak, Sayıştay Genel Kurulu 5 . 12 . 1974 tarihinde almış olduğu (3751/1) sayılı istişarî kararda, gerek 
«Devlet memurları fonundan» «Önemli fiyat artışları fonuna» gerek «Önemli fiyat artışları fonundan» Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesine yapılan aktarmaların Muhasebei Umumiye Kanununun 56, 57 nci ve 1974 Yılı 
Bütçe Kanununun 6, 47 ve 49 ncu maddeleri muvacehesinde mümkün olamayacağı sonucuna varmış ve yapıl
mış olan aktarma işlemlerinin kanun istihsali suretiyle düzeltilmesinin uygun önerisinde bulunmuştur. 

Yukarıda yapılan açıklamalar muvacehesinde : 
A) «Devlet Memurları Fonundan» «Önemli Fiyat Artışları Fonuna» yapılan (900, 000 000) liralık aktar

ma işleminin iptali ile bu miktar ödeneğin eski yerine iadesi amacıyle «Fiyat Artışları Fonuna» ayni miktarda 
ek ödenek alınması zorunluluğu doğmuştur. 

Ancak, yine Kıbrıs Barış Harekâtı dolayısıyle Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine ayni şekilde yapıl
ması gereken (50 000 000) liralık ve MiL'î Savunma Bakanlığının Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında askerî 
amaçlarla kullanmak üzere elkoyduğu çeşitli deniz ulaştırma vasıtalarının kira bedellerini karşılamak üzere 
ihtiyaç duyulan (18 500 0OQ) liralık ilâve ödeneği karşılamak üzere, bu miktarın (1 000 000 00Q) liraya çı
karılması gerekli görülmektedir. 

B) «Önemli Fiyat Artışları Fonundan» Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı büt
çelerine yapılmış (ve yapılacak) aktarma işlemlerinin iptali bütçe uygulaması yönünden önemli güçlükler ve 
karışıklıklar yaratacağından, bu işlemlerin kanunî dayanağı sağlamak üzere, 1974 Yılı Bütçe Kanununun 
49 uncu maddesinin «... ve bütçe yılı içinde ortaya çıkan olağanüstü hallerin gerektirdiği giderler için Millî 
Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının...» ibaresi eklenmek suretiyle, tasarı metninde yer al
dığı şekilde, değiştirilmesi zorunlu görülmüştür. 

Üçüncü ve Dördüncü Maddeler : 
Tasarının yürürlük ve yürütme hükümlerinin yer aldığı maddelerdir. 
(900 000 00Q) milyon liralık ek ödenek bir düzeltme işlemi niteliğinde olup, tasarının kanunlaşmasından 

sonra ilâve bir malî yük getirmeyecektir. (100 000 000) liralık bakiye kısım gelir fazlası ve Hazine imkânları 
ile karşılanacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 3.2. 1975 

Esas No. : 1/245 
Karar No. ; 65 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1974 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi ile (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı, ilgili, Hükümet temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi; görüşüldü : 

Tasarı gerekçesinde belirtildiği gibi Maliye Bakanlığı Bütçesine, Kıbrıs harekâtının gerektirdiği giderler ile 
önemli fiyat artışlarının karşılanması için fona (1 000 000 000) liralık ek ödenek verilmesini, 

2 nci madde ile, yukarıda belirtilen hususların sağlanması için Bütçe Kanununun 49 ncu maddesinin değişti
rilmesi öngörüldüğü anlaşılmış, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu . (S. Sayısı : 436) 
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Tasarı olumlu ve zarurî görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozath 

Ağn 
Muhalifim 
C. Erhan 

Denizli 
Muhalifim 

H. Oral 

Eskişehir 
5. Öztürk 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Muhalifim 

C. Karagözoğlu 

Kütahya 
A. M. A blum 

Niğde 
//. Özalp 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
Y. Köker 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Gaziantep 
Muhalifim 

Y. Öztürkmen 

İstanbul 
Muhalifim 

A. N. Ölçen 

İzmit 
Y. r.rgenekon 

Malatya 
Muhalifim 

M. Delikaya 

Sivas 
Muhalifim 
K. Kangal 

Sözcü 
Adıyaman 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Unsal 

Aydın 
Muhalifim 

M. Ş. Koç 

Elazığ 
H. Buz 

Giresun 
E. Kıhçoğlu 

İstanbul 
Muhalifim 

M. Tüzün 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
H. Abbas 

Kâtip 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur 
H. Tosyalı 

Çanakkale 
Muhalifim 

0. 0. Çaneri 

Erzurum 
R. Danışman 

Giresun 
Muhalifim 
O. Yılmaz 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. F. Atayurt 
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HUKÜMET TASARISI 

1974 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi ile bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının (930) kod 
numaralı (Malî transferler) programının (09) kod nu
maralı (Diğer malî transferler) altprogramımn (3/002) 
kod numaralı (Önemli fiyat artışlarının gerektirdiği 
giderler karşılığı) faaliyetindeki (900) harcama kalemi
ne (1 000 000 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — 1974 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 49. — Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930 -
malî transferler) programının (-09 - diğer malî trans
ferler) altprograrrun'.n (3/002 - önemli fiyat artışları
nın gerektirdiği giderler karşılığı) faaliyetindeki öde
nekten, fiyatlarında önemli aıt^lar meydana gelmesi 
nedeni ile Maliye Bakanlığınca tespit olunacak mal ve 
hizmetlere ilişkin giderler için genel bütçeye dahil 
dairelerle katma bütçeli idarelerin ve bütçe yûı içinde 
ortaya çıkan olağanüstü hallerin gerektirdiği giderlet 
için Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma, Genel Ko
mutanlığının hizmet programlarındaki harcama kalem
lerine aktarına yapmaya Maliye Bakam yetkilidir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun 1 . 3 . 1974 tarihinden 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu M aliye Bakanı yürütür. 

22 . 1 . 1975 

Başbakan 
Ord. Prof. Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 
Devlet Bakanı 

S. Yıldız 
Millî Savunma Bakanı 

İ. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

M. Esenbel 
Millî Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. S. Reisoğlu 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. H. Cillov 

Deviet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Bay kar a 
Devlet Bakanı 

M._ Fer 
Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğiu 
içişleri Bakanı 

M, Öztekin 
Maliye Bakanı 

Prof. Dr. B. Gürsoy 
Bayındırlık Bakanı 

Dr^ V^ Tanır 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 

Dr. K. Demir 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1974 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi ile bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanım tasarısı 

MADDE 1, 
bul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen ka-

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi avnen ka-

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

MADDE 4. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi avnen ka-

Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka-

Güm. ve Tekel Bakanı 
Doç. Dr. B. Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 
San. ve Tek. Bakanı 

M. Göl han 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

/. Evliyaoğlu 
Köy İş. ve Koop. Bakanı 

/. H. Aydınoğlu 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Z. Baloğlu 

Gıda Ta. ve Hay. Bakanı 
Prof. Dr, R. Aklan 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr^ T, Esener 

En. ve Ta. Kav. Bakanı 
E. Işı} 

İmar ve İskân Bakanı 
İL Babüroğlu 

Orman Bakanı 
Prof,. Dn F._ Saatçioğlu 

Kültür Bakanı 
N, Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

n-e-o 
Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 436) 



Toplantı: 14 
CUMHURİYET SEMÂTOSU S, Sayısı : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu M. Meclisi : 1/246; C. Senatosu : 1/317) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 23 . 1 . 1975 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-1913/484 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 22 .1 .1975 
tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

GEREKÇE 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanlıkları ve bölge müdürlükleri ku
ruluşunda 1475 sayılı İş Kanununa tabi emanet işçilerimizin dışında 15 bin daimî işçi çalışmaktadır. 

Madde 2. — Bu işçilerin bağlı bulundukları TES - İŞ, GES - İŞ ve BASIN - İŞ sendikalarıyle işyeri se
viyesinde yapılan 6 ncı Dönem Toplu İş Sözleşmesi nedeniyle 1974 malî yılı Bütçesinin işçi ücretleri ve buna 
ilişkin harcama kalemlerine 182 500 000.- TL.'lık ilâve ödenek ihtiyacı meydana gelmiştir. 

Madde 3 . - 6 ncı Dönem Toplu İş Sözleşmesinin meydana getirdiği 182 500 000 TL.'lık artışların deta
yı şöyledir : 

1973 yılında bir işçinin ortalama çıplak yevmiyesi 61.10 TL. iken sözleşmenin imzalanmasından sonra 81.10 
lira olmuştur. Sosyal ve aynî haklar ile birlikte 1973 yıLnda 84.86 TL. olan ortalama miktar 1974 malî yılında 
111.80 TL.'ya yükselmiştir. 

Madde 4. — 3 ncü maddede sayılan zamlar dışında 6 ncı Dönem işyeri Toplu İş Sözleşmesi ile aşağıda 
açıklandığı üzere bazı yeni haklar da getirilmiştir. 

Örneğin : 
a) Ağır vasıta zammı : Bu zammın uygulandığı pozisyonların kapsamı genişletilerek zamdan 1 690 işçinin 

faydalanması sağlanmış ve 5 TL. olan miktarda 6 TL.'ya yükseltilmiştir. 

b) Giyim eşyası : İşçilere ödenen elbise dikiş parası 50 TL. artırılmıştır. 
c) Tahsil yardımı : İşçilerin ilkokul çağındaki çocuklarına yılda 100.- TL., ortaokul çağındakilere 200.-

TL., lise çağındakilere 300.- TL. ve yüksek tahsil çağındakilere de 500.- TL. tahsil yardımı yapılması kabul 
edilmiştir. 

d) Eğitim uzmanlarının kademe terfii : Eğitim uzmanlarının yıllık kademe zammı 3 liradan 5 liraya çıka
rılmıştır. 

e) Skalaya 2 kademe ilâvesi : Carî yevmiye skalasında 16 olan kademe sayısı 18'e çıkarılmıştır. 
f) Tavan derecesi artırılan pozisyonlar : 11 adet pozisyonun tavan dereceleri birer derece yükseltilmiştir. 
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Madde 5. — Bu durumda : 
TES - İŞ, GES - İŞ ve BASIN - İŞ sendikaları ile yapılan 6 ncı dönem işyeri Toplu Sözleşmesinin getir-

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

—• Çıplak gündelikler 
— İlâve tediye 
— İşveren sigorta hissesi 
— Yemek parası 
—• Ağır vasıta zammı 
— Elbise dikiş parası 
— Kasa tazminatı 
— Vardiya zammı 
—• Derecesi artırılan pozisyonlar 
— Tahsil yardımı 
—• Seyyar görev tazminatı 
— Yolluklar 
— Fazla mesai 

111 251 000.-
15 600 000.-
15 001 500.-
7 020 000.-
1 623 000.-

415 000.-
276 500.-

2 083 000.-
1 115 000.-
4 352 000.-

10 354 000.-
7.411 000.-
6 000 000.-

TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL, 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL. 

TOPLAM : 182 500 000.- TL. olmuştur. 

Bu miktarın 120 280 000 TL. sı Genel Müdürlüğümüzün Î974 rnalî yılı bütçesi ödeneklerinden tasarruf 
edilen miktarla karşılanacaktır. Ancak bu miktarın 45 000 000 TL. sı programlar arası aktarma olduğundan 
kanunî ödenek aktarmanın yapılması icabetmektedir. Bakiye 62 220 000 TL. ise ek ödenek temin edilmek su
retiyle karşılanacaktır. 

Madde 6. — Bu itibarla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün i974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin ilişik (1) sayılı ödenek cetvelinde yazılı tertipleri ve ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen program, 
alt program ve faaliyetler itibariyle harcama kalemleri arasında 45 000 000 TL, lık aktarma yapılmasına, lü
zum görülmüştür. 

Madde 7. — Aynı zamanda, yine 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı öde
nek cetvelinde yazılı tertiplerine, ilişik (4) sayılı cetvelde gösterilen program, alt program ve faaliyetler itiba
riyle harcama kalemlerine 62 220 000 TL. lık ödeneğin ilâvesine (B) işaretli cetvelin (3) Kod No. lu (ÖZEL 
GELİRLER) gelir türünün (1) Kod No. lu (Hazine yardımı) kesimine aynı miktarın ilâvesine ihtiyaç vardır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu $ . 2 . 1975 

Esas No. : 1/246 
Karar No. : 66 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı, ilgili hükümet temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi, görüşüldü : 

Tasarı, gerekçesinden ve verilen bilgilerden, 

1 nci madde, maddeye bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen (45 000 000) liralık aktarma yapılmasını, 
2 nci madde, maddeye bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen uygulama cetvelini, 

3 ncü madde, maddeye bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilen (62 220 000) liralık ek ödenek verilmesini, # 
4 ncü madde, maddeye bağlı (4) sayılı cetvelde gösterilen uygulama cetvelinin, 
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5 nci madde ise 3 ncü madde ile verilen (62 220 003) liralık ek ödeneğin (B) cetveline eklenmesini öngör
düğü anlaşılmış, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Olumlu karşılanan tasarı ekli cetvelleriyle aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozath 

Ağrı 
Muhalifim 
C. Erkan 

Denizli 
Muhalifim 

H. Oral 

Eskişehir 
S. Öztürk 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Muhalifim 

C. Karagözoğlu 

Kütahya 
A. M. A blum 

Niğde 
H. Özalp 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
Y. Köker 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Gaziantep 
Muhalifim 

Y. Öztürkmen 

İstanbul 
Muhalifim 

A. N. Ölçen 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Malatya 
Muhalifim 

M. Delikaya 

Sivas 
Muhalifim 

K. Kangal 

Sözcü 
Adıyaman 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Unsal 

Aydın 
Muhalifim 

M. Ş. Koç 

Elazığ 
H. Buz 

Giresun 
E. Kılıçoğhı 

İstanbul 
Muhalifim 
M. Tüzün 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
H. Abbas 

Kâtip 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur 
H. Tosyalı 

Çanakkale 
Muhalifim 

O. O. Çaneri 

Erzurum 
R. Danışman 

Giresun 
Muhalifim 
0. Yılmaz 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. F. Atayurt 
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HÜKÜMET TASARISI 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin. 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
45 000 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Birinci madde ile yapılan aktar
manın ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı (2) sa
yılı uygulama cetvelinde gösterilmiştir, 

MADDE 3. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin, 
ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 62 220 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — Üçüncü madde ile verilen öde
neğin ayrıntılı harcama kalemlerine dağıtımı ilişik 
(4) sayılı uygulama cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 3 
kod numaralı (Özel gelirler) gelir türünün 1 kod nu
maralı (Hazine yardımı) kesimine 62 220 000 Jira 
eklenmiştir. 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 

22 . 1 . 1975 

Başbakan 
Ord. Prof. Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Ticaret Bakanı 
Prof. Dr. H. Cillov 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet Su işler: Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

MADDE 4. 
bul edilmiştir. 

MADDE 5. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen ka-

Tasarımn 2 nci maddesi aynen ka-

-Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka-

— Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka-

Tasannm 5 nci maddesi aynen ka-

MADDE 6. 
buî edilmiştir. 

MADDE 7. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 6 nci maddesi aynen ka-

Tasarınm 7 nci maddesi avnen ka-

Devlet Baksnı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Z._ Bay kar a 
Adalet Bakanı 

H, Mumcuoğlu 
Maliye Bakanı 

Prof. Dr. B. Gürsoy 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 

Dr, K, Demir 
Çalışma Bakanı 

Prof. Dı\ Tı Es ener 
İmar ve İskân Bakanı 

5 t Babüroelu 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Z. Baloğlu 
Kültür Bakanı 

N* Neftçi 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Mîllî Eğitim Bakanı 
Pruf. Dr. S. Reis oğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
Doç. Dr. B. Tuncer 
San. ve Tek. Bakanı 

M. Gölhan 
'.'•.':"/ h . vs Koop. Bakam 

1. H. Aydınoğlu 
Sosvaî Gir 

Devlet Bakanı 
M. Fer 

İçişleri Bakanı 
M, Öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
Dn V, Tanır 

Gıda Ta. ve Hay. Bakanı 
Prof, Dr. R, Aktan 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
E, Işıl 

Orman Bakanı 
Prof._ Dr^ FL Saatçioğlu 

/enlik Bakanı 
'. Side 
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TASARIYA BAĞLI CETVELLER 

(1) Sayılı cetvel 

HİZMETİN TERTİBİ 
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101 
01 

Ç I K L A M A 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
(A) 

GENEL YÖNETİM 
ÜST YÖNETİM VE KOORDİNASYON 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

4 264 000 

02 

001 Üst yönetim ve koordinasyon 
Programı 

100 Personel giderleri 

DANİŞMA VE ARAŞTIRMA 

31 000 

04 

001 Danışma ve araştırma projesi 
100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

PLANLAMA VE BÜTÇE 

331 000 
172 000 

07 

001 Planlama ve bütçe projesi 
100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

MUHASEBE 

498 000 
100 000 

08 

001 Muhasebe projesi 
200 Yolluklar 

MERKEZ DJSI YÖNETİM 

491 000 
350 000 

102 
01 

001 Merkez dışı yönetim 
100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

DESTEK HİZMETLERİ 
ÖZLÜK, EVRAK VE ARŞİV HİZMETLERİ 

154 000 
137 000 

?:? 631 000 

02 

001 Özlük, evrak ve arşiv projesi 
100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

DONATIM VE BAKIM 

[3 963 000 
'i 500 000 

001 Donatım ve bakım projesi 
100 Personel giderleri 
200 Yolluklar 

'.? 448 000 
3 726 000 
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05 

A Ç I K L A M A 
Düşülen. 

Lira 
Eklenen 

Lira 

BASKI YAYINI 

09 

001 Baskı yayın projesi 
100 Personel giderleri 

BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 

792 000 

103 

03 

001 Bilgi işlem projesi 

MAKİNE - TEÇHİZAT SATINALINMASI 
DESTEK HİZMETLERİ 
TEÇHİZAT - YEDEK PARÇA VE Dİ
ĞER SATINALMA 

202 000 

8 105 000 

112 

02 

001 Teçhizat - yedek parça ve diğer satınalma 
100 Personel giderleri 
2<X) Yolluklar 

BÜYÜK SU İŞLERİ (BARAJ BÜYÜK 
SULAMA VE İÇMESUYU TESİSLERİ 
YAPIMI) 

BARAJ BÜYÜK SULAMA VE İÇME
SUYU TESİSLERİ YAPIMI 

7 380 000 
725 000 

023 Aşağı Ceyhan - Aslantaş projesi 
700 Yapı, tesis ve büyük onarımlar 

Toplam 

45 000 000 

45 000 C00 45 000 000 

101 
01 

(2) Sayılı cetvel 

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü 

(U) 

GENEL YÖNETİM 
ÜST YÖNETİM VE KOORDİNASYON 

264 000 

001 Üst. yönetim ve koordinasyon programı 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 

31 000 

25 000 
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Düşüler 

Lira 

02 

130 Kesenekler 
132 Emekli keseneği karşılıkları 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele ya 

pılan ödemeler 

DANIŞMA VE ARAŞTIRMA 

E)lenen 
Lira 

3 000 

3 000 

04 

001 Danışma ve araştırma projesi 
10Û Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılığı 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele ya 

pılan ödemeler 
200 Yolluklar 
212 Yurt içi geçici görev yolluğu 
214 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

PLAN VE BÜTÇE 

o 

1 

331 000 

607 000 

2S4 000 

440 000 
172 000 
100 000 
72 000 

07 

001 Planlama ve bütçe projesi 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim kan=,:ıkk 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki persor 

pılan diğer ödemeler 
200 Yolluklar 
212 Yurt içi geçici görev yolluğu 

MUHASEBE 

ya-

498 000 

250 000 

44 000 

204 000 
100 000 
100 000 

001 Muhasebe projesi 
100 Personel giderleri 
123 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 
190 Diğer personel giderleri 

491 000 

277 000 

91 00C 
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198 

200 
212 
214 

Dûşültr Eki en en 
A Ç I K L A M A Lira Lir* 

154 000 

100 000 

20 000 

34 000 
137 000 
100 000 

37 000 

?2 631 000 

İşçi veya işçi durumundaki personele ya
pılan diğer ödemeler 123 000 
Yolluklar ' 350 000 
Yurt içi geçici görev yolluğu 100 000 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 250 000 

0P MERKEZ DIŞI YÖNETİM 
2 

001 Merkez dışı yönetim projesi 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele ya

pılan ödemeler 
200 Yolluklar 
212 Yurt içi geçici görev yolluğu 
214 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

102 DESTEK HİZMETLERİ 
01 ÖZLÜK, EVRAK VE ARŞİV HİZMETLERİ 

2 
001 Özlük, evrak ve arşiv projesi 

100 Personel giderleri 13 963 000 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 9 205 000 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 1 804 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele ya

pılan ödemeler 2 954 000 
200 Yolluklar 1 500 000 
212 Yurt içi geçici görev yolluğu ] 000 000 
214 Yolluk karşılığı verilen tazminat 500 000 

02 DONATIM VE BAKIM 
2 

001 Donatım ve bakım projesi 
100 Personel giderleri ı?. 448 000 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 6 832 000 
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214 

A Ç I K L A M A 

Kesenekler 
S.S.K. Kesenek ve prim karşılıkları 
Diğer personel giderleri 
îşçi veya işçi durumundaki personele yapılan ödemeler 
Yolluklar 
Yurt içi geçici görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 

Düşülen 
Lira 

ı ödemeler 

Eklenen 
Lira 

1 406 000 

4 210 000 
3 726 000 
1 744 000 
1 982 000 

05 BASKI YAYIN 

103 

001 Baskı yayın projesi 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 îşçi ücretleri 
130 Kesenekler 
132 S.S.K. Kesenek ve prim karşılıkları 
190 Diğer personel giderleri 
198 îşçi veya işçi durumundaki personele yapılan ödemeler 

09 BİLGÎ İŞLEM MERKEZİ 
2 

001 BİLGİ İŞLEM MERKEZİ PROJESİ 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 îşçi ücretleri 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 
190 Diğer personel giderleri 
198 îşçi veya işçi durumundaki personele ya

pılan diğer ödemeler 

MAKİNE - TEÇHİZAT SATINALIN-
MASI DESTEK HİZMETLERİ 

03 TEÇHİZAT YEDEK PARÇA VE Dİ
ĞER SATINALMA 

792 000 

540 000 

75 000 

177 000 

202 000 

149 000 

19 000 

34 000 

8 105 000 

001 Teçhizat yedek parça ve diğer satınalma projesi 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 
190 Diğer personel giderleri 

7 380 000 

î 558 000 

220 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 4371 
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198 İşçi veya işçu durumundaki personele ya
pılan diğer ödemeler 

200 Yolluklar 
212 Yurt içi geçici görev yolluğu 
214 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

112 BÜYÜK SU İŞLERİ 45 000 000 
02 (BARAJ BÜYÜK SULAMA VE İÇME-

SUYU TESİSLERİ YAPIMI) 
2 

023 Aşağı Ceyhan - Aslantaş projesi 
700 Yapı, tesis ve büyük onarımlar 
710 Yapı tesis ve büyük onarımlar 45 000 000 

Eklenen 
Lira 

5 602 000 
725 000 
50 000 

675 000 

Toplam 45 000 000 45 000 000 

3 Sayılı Cetvel 

Devlet Su îşieri Gene! Müdürlüğü 

(A) 

102 DESTEK HİZMETLERİ 25 016 000 
02 DONATIM - BAKIM 

2 
001 Donatım - bakım projesi 

100 Personel giderleri 23 119 000 
200 Yolluklar 1 897 000 

111 İŞLETME 7 248 000 
01 POMPAJ SULAMALARI İŞLETMESİ 

1 
001 Pompaj sulama işletme faaliyetleri 

100 Personel giderleri 940 000 
02 CAZİBE SULAMALARI İŞLETMESİ 

1 
001 Cazibe sulamaları işletme faaliyetleri 

100 Personel giderleri 6 025 000 

03 TAŞKIN İŞLETMESİ 
1 

001 Taşkın işletmesi faaliyetleri 
100 Personel giderleri 283 000 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 437) 



HİZMETİN TERTİBİ 

- 1 1 -

§ 
s bO 
O 
1-1 

0* 

£j d U( 
bO 
2 o, 

A
lt-

:=J 
t j :S -t-> 

M 

Ö
de

ne
 

0> 
o 
u, 
O* 

"S 
>. 

Fa
al

 

s T3 O 

ı-ı 

H
ar

e 
K

al
e Eklenen 

AÇIKLAMA Lira 

112 BÜYÜK SU İŞLERİ (BARAJ BÜYÜK SULAMA VE IÇ
MESUYU TESİSLERİ YAPIMI) 20 722 000 

01 ANADONE PLANLAMA VE PROJE 
2 

001 Harita yapımı projesi 
100 Personel giderleri 2 262 000 

004 Yeraltı suyu etütleri projesi 
100 Personel giderleri 7 255 000 

005 Planlama ve Done projesi 
100 Personel giderleri 274 000 

02 BARAJ BÜYÜK SULAMA VE İÇMESUYU TESİSLERİ 
YAPIMI 

2 
001 Diğer tarım projeleri 

100 Personel giderleri 2 520 000 
011 Aşağı Seyhan II nci merhale projesi faaliyetleri 

100 Personel giderleri 704 000 
021 Keban projesi 

100 Personel giderleri 6 301 000 
022 Oymapınar projesi 

100 Personel giderleri • 826 000 
024 Karakaya projesi 

100 Personel giderleri 580 000 

113 KÜÇÜK SU İŞLERİ (SULAMA TESKİN KONTROLÜ 
DRENAJ VE KURUTMA TESİSLERİ YAPIMI) 7 475 000 

01 ANADONE PLANLAMA VE PROJE 
2 

001 Anadone planlama ve proje 
100 Personel giderleri 2 032 000 

02 YERALTI - YERÜSTÜ SULAMA VE GÖLET TESİS
LERİ YAPIMI 

2 
001 Yeraltı - yerüstü sulama ve gölet tesisleri projesi 

100 Personel giderleri 3 748 000 

03 TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLUNA İLİŞKİN TE
SİS YAPIMI 

2 
001 Taşkın ve rusubat kontroluna ilişkin tesis yapımı projesi 

100 Personel giderleri 1 695 000 
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Eklenen 

AÇIKLAMA Lira 

114 YARDIMCI TESİS YAPIMLARI VE HİZMETLERİ 1 759 000 
01 BİNA YAPIMI 

2 
001 Bina yapımı projesi 

100 Personel giderleri 367 000 
02 AĞAÇLANDIRMA - PARK - FİDANLIK TESİSLERİ 

2 
001 Ağaçlandırma - park - fidanlık tesisleri projesi 

100 Personel giderleri î 313 000 
03 Balıkçılık 

001 Balıkçılık projesi 
100 Personel giderleri 79 000 

Toplam 62 220 000 

(4) Sayılı cetvel 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

(U) 

102 DESTEK HİZMETLERİ 25 016 000 
02 DONATIM BAKIM 

2 
001 Donatım ve bakım projesi 

100 Personel giderleri 23 119 000 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 14 613 000 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılığı • 2 922 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 5 584 000 
200 Yolluklar 1 897 000 
214 Yolluk karşılığı verilen tazminat 1 897 000 
132 İŞLETME VE ONARIM 7 248 000 

01 POMPAJ SULAMALARI İŞLETMESİ 
1 

001 Pompaj sulama işletme faaliyetleri 
100 Personel giderleri 940 000 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 5S3 000 
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130 
132 
190 
198 

Eklenen 
AÇIKLAMA Lira 

Kesenekler 
S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 136 000 
Diğer personel giderleri 
îşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 221 000 

02 CAZİBE SULAMALARI İŞLETMESİ 
1 

001 Cazibe sulamaları işletme faaliyeti 
100 Personel giderleri 6 025 000 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 3 876 000 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 688 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 1 461 000 

03 TAŞKIN İŞLETMESİ 
1 

001 Taşkın işletmesi faaliyetleri 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 
130 Kesenekler 
132 SSK. Kesenek ve primler 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 

112 BÜYÜK SU İŞLERİ (BARAI BÜYÜK SULAMA VE İÇ-
MESUYU TESİSLERİ) YAPIMI 

01 ANADONE PLANLAMA VE PROJE 
' 1 

001 Harita yapımı projesi 
100 Personel giderleri 2 262 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 2 262 000 

004 Yeraltı suyu etütleri projesi 
100 Personel giderleri 7 255 000 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 1 537 000 

''•"'• 130 Kesenekler 
132 SSK. Kesenek ve prim karşılıkları 1 628 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 4 090 000 

283 000 

130 000 

33 000 

120 000 

20 722 000 
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Eklenen 

AÇIKLAMA Lira 

005 
100 Personel giderleri 274 000 
130 Kesenekler 
132 SSK. Kesenek ve prim karşılıkları 274 000 

02 BARAJ BÜYÜK SULAMA VE İÇMESUYU TESİSLERİ 
YAPIMI 

2 
001 Diğer tarım projeleri 

100 Personel giderleri 2 520 000 
130 Kesenekler 
132 SSK. Kesenek ve prim karşılıkları 450 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 2 070 000 

011 Aş. - Seyhan II. Merhale Projesi faaliyetleri 
100 Personel giderleri 704 000 
120 Ücrelter 
123 İşçi ücretleri 577 000 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılığı 62 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 65 000 

021 Keban Projesi 
100 Personel giderleri 5 301 000 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 2 805 000 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılığı 951 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi ve işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler ? 545 000 

022 Oymapınar projesi 
100 Personel giderleri 826 000 
120 Ücrelter 
123 İşçi ücretleri 757 000 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. kesenek ve prim karşılığı 69 000 

024 Karakaya Projesi 
100 Personel giderleri 580 000 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 100 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi ve işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 480 000 
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Eklenen 
AÇIKLAMA Lira 

113 KÜÇÜK SU İŞLERİ (SULAMA TAŞKIN KONTROLÜ 
DRENAJ VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI) 7 475 000 

01 ANADONE PLANLAMA VE PROJE 
.2 

001 Anadone planlama ve proje 
100 Personel giderlrei 2 032 000 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 1 032 000 
130 Kesenekler 
132 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılığı 250 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 750 000 

02 YERALTI YER ÜSTÜ SULAMA VE GÖLET TESİSLE
Rİ YAPIMI 

2 
001 Yeraltı yer üstü sulama ve gölet tesisleri projesi 

100 Personel giderleri 3 748 000 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 2 348 000 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. Kesenek ve prim karşılıkları 400 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 1 000 000 

03 TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLUNA İLİŞKİN TESİS 
YAPIMI 

2 
001 Taşkın ve rusubat kontroluna ilişkin tesis yapımı projesi 

100 Personel giderleri 1 695 000 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 995 000 
130 Kesenekler 

S. S. K. Kesenek ve prim karşılıkları 300 000 
190 Diğer personel giderleri 
198 işçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer Ödemeler 400 000 

1 1 4 YARDIMCI TESİS VE YAPIMLARI HİZMETLERİ 1 759 000 
01 Bina yapımı 

2 

001 Bina yapımı projesi 
100 Personel giderleri . 367 000 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 437) 
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02 

120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. Kesenek ve prim karşılıkları 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 

AĞAÇLANDIRMA - PARK - FİDANLIK TESİSLERİ 

Eklenen 
Lira 

200 000 

58 

109 

000 

000 

03 

001 Ağaçlandırma - park - fidanlık Tesis. Pro. 
Personel giderleri 1 313 000 
Ücretler 

123 İşçi ücretleri 898 000 
130 Kesenekler 

S. S. K. Kesenek ve prim karşılıkları 151 000 
Diğer personel giderleri 
İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 264 000 
BALIKÇILIK 

100 
120 

132 
190 
198 

001 Balıkçılık projesi 
100 Personel giderleri 
120 Ücretler 
123 İşçi ücretleri 
130 Kesenekler 
132 S. S. K. Kesenek ve prim karşılıkları 
190 Diğer personel giderleri 
198 İşçi veya işçi durumundaki personele yapılan diğer ödemeler 

Toplam 62 

79 000 

56 000 

8 000 

15 000 

220 000 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVELLER 

Tasarıya bağlı 1, 2, 3, ve 4 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı: 14 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1974 yılr Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi : 1/244; C. Senatosu : 1/315) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 23. 1 . 1975 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1919/478 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 22 . 1 . 1975 
tarihinde kararlaştırılan «1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Birinci madde : 
25 . 6 . 1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel yasasının 19 ncu maddesi, «Bu kanunun aylıklar

la ilgili malî hükümleri 1 . 3 . 1970 tarihinden, aylıklar dışındaki ödemelerle ilgili hükümleri bu kanunun 
yayımını takibeden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere uygulanır. 

Şu kadar ki, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu itibariyle ve bu kanun hükümlerine göre yapı
lan intibak sonucunda tespit edilen yeni derece ve kademe aylığı ile 1 . 3 . 1970 tarihinden bu kanunun yü
rürlük tarihine kadar, bu kanun gereğince yapılacak intibaka esas olan eski görevinden dolayı kaldırılan hü
kümlere istinaden ödenen aylık, ücret 819 sayılı Devlet Memurlarına Avans suretiyle ödeme yapılmasına 
dair Kanun uyarınca ödenen avanslar ile aynı kanunun 1 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
30 . 12 . 1971 tarih ve 1508 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre avans suretiyle yapılan ödemelerle bu 
gibi ödemeler toplamı mahsup edildikten sonra, noksan ödeme yapılmış ise, fark ilgiliye ödenir. Fazla ödeme 
yapılmış ise ilgiliden tahsil olunur. (Ek görev ücreti, vskâlet ücreti, fazla mesai ücreti ve 6245 sayılı Kanuna 
göre yapılan ödemeler bu mahsupta dikkate alınmaz.) 

1 . 3 . 1970 - 1 . 6 . 1973 dönemi için yapılan noksan ödemelerin tediye şekli ve tarihleri Bakanlar Kuru
lunca tespit olunur.»» hükmünü getirmektedir. 

Bu hüküm uyarınca, 1765 sayılı Üniversite Personel yasasına tabi kuruluşların öğretim üyelerine ve yar
dımcılarına 1 . 3 . 1970 - 1 . 6 . 1973 tarihleri arasındaki 39 (Otuzdokuz) aylık maaş farklarının, üç eşit tak
sitte ve 1974, 1975, 1976 yıllarında ödenmesi, Bakanlar Kurulunca 16 . 9 . 1974 tarih ve 7/8918 sayı ile ka
rarlaştırılmıştır. 16 . 9 . 1974 günlü ve 7/8918 sayılı kararnamenin eki karar da belirtilen esaslar çerçevesin
de ve bakanlığımızın 25 . 10 . 1974 tarih, KY - 18 BÜMKO : 115823 - 5/29355 - 48 No. lu genel tebliği esas
larına göre 1765 sayılı yasa kapsamına giren kuruluşlarda çalışmalar yapılmıştır. Kuruluşlarca yapılan çalış
ma sonuçlarının değerlendirilmesinde üniversiteler, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri, Devlet Mühendislik 

438 



— 2 — 

ve Mimarlık Akademileri, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Aka
demisinde görevli öğretim üye ve yardımcılarına ödenecek 39 aylık maaş farklan brüt tutarının 1 200 000 000 
liraya yaklaşacağı saptanmıştır. Bu miktarın yaklaşık olarak 480 000 000 lirasının net olarak ilgililere ödene
ceği ve yaklaşık olarak 720 000 000 lirasının da vergi ve diğer kesintiler şeklinde Hazineye döneceği tahmin 
edilmektedir. 

İkinci Madde : 
Tasarı ile istenen ödenek bu konudaki bütçeleme işlemlerinin - yukarıda belirtilen kararname ile sapta

nan ödeme şekil ve zaman mahfuz kalmak şartıyle - 1974, tasarının geç kanunlaşması halinde 1975 malî yılı 
içinde yapılmasını ve bitirilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle, ödeneğin gereğinde müteakip yıla devrini sağla
yacak özel bir hüküm getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur., 

Eklenmesi derpiş olunan (1 200 000 000) liralık ek ödenek, 1974 yılı gelir fazlası ve Hazine imkânları ile 
karşılanacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 3.2. 1975 

Esas No. : 1J244 
Karar No. : 64 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, ilgili hü
kümet temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi; görüşüldü : 

Tasarı, gerekçesinden ve verilen biligilerden, 
1 nci madde ile Maliye Bakanhğı Bütçesine, 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanunun gereği 1 . 3 . 1970 

tarihinden sonraki ödeme farklarının karşılanması için (1 200 000 000) liralık olağanüstü ödenek verilmesini, 
2 nci madde, 1 nci madde ile verilen ödeneğin 1974 yılı için malî yılı içinde ödemenin bitirilememesi halin

de 1975 yılında ödenmesine devam olunması için 1974 yılı bütçe kanununun 42 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi öngörülmekte olduğu anlaşılmış, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarı olumlu ve zarurî görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozath 

Ağrı 
Muhalifim 
C. Erhan 

Denizli 
Muhalifim 
H. Oral 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
Y. Köker 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Sözcü 
Adıyaman 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Unsal 

Aydın 
Muhalifim 

M. Ş. Koç 

Elazığ 
H. Buz 

Kâtip 
Kastamonu 

Söz hakkım mahfuzdur 
H. Tosyalı 

Çanakkale 
Muhalifim 

O. O. Çaneri 

Erzurum 
R. Danışman 
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Eskişehir, 
S. Öztürk 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Muhalifim 

C. Karagözoğlu 

Kütahya 
A. M. Ablum 

Niğde 
H. Özalp 

Gaziantep 
Muhalifim 

Y. Öztürkmen 

İstanbul 
Muhalifim 

A. N. Ölçen 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Malatya 
Muhalifim 
M. Delikaya 

Sivas 
Muhalifim 
K. Kangal 

Giresun 
E. Kılıçoğ/u 

İstanbul 
Muhalifim 
M. Tüzün 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
H. Abbas 

Giresun 
Muhalifim 
0. Yılmaz 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. F. A t ay ur i 
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HÜKÜMET TASARISI 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının (930) 
kod numaralı (Malî transferler) programının (09) kod 
numaralı (Diğer malî transferler) altprogrammda ye
niden açılan (3 - 008) kod numaralı (1765 sayılı Üni
versite Personel Kanununun 19 ncu maddesi gere
ğince ödenecek 39 aylık maaş farkları karşılığı) 
faaliyeti (900) harcama kalemine (1 200 000 000) lira
lık olağanüstü ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — 1974 yılı Bütçe Kanununun 42 nci 
maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«III - Maliye Bakanlığı Bütçesinin (930) kod nu
maralı (Malî transferler) programının (09) kod nu
maralı (Diğer malî transferler) aitorogrammın (3 - 008) 
kod numaralı (1765 sayılı Üniversite Personel Ka
nununun 19 ncu maddesi gereğince ödenecek (39) aylık 
maaş farkları karşılığı) faaliyetinde mevcut ödenekten 
genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarele
rin ilgili hizmet programlarında yer alan veya yeni
den açılacak «Diğer eski yıllar borçlan» faaliyetine, 
yılı bütçesinde karşılığı bulunsun veya bulunmasın, 
1765 sayılı Kanununun 19 ncu maddesine göre öden
mesi gereken (39) aylık maaş farklarının karşılanması 
amacıyie aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Söz konusu, (39) aylık maaş farklarının bütçeleş
tirilmesi ile ilgili işlemlerin 1974 malî yılı içinde ta
mamlanamaması halinde, 1 nci maddede belirtilen ter
tipteki ve genel bütçeye dahil dairelerle katma büt
çeli idarelerin bütçelerindeki «Diğer eski yıllar borç
ları» faaliyetlerinde yer alan ödenek bakiyelerini 1975 
yılı Bütçesine devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

(39) aylık maaş farklarının bütçeleştirilmesi ile il
gili işlemler 1975 malî yılı içinde bitirilir. 

Cumhuriyet Senatosu 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1974 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Hükümet tasarısı 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

22 . 1 . 1975 

Başbakan 
Ord. Prof. Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 
Devlet Bakanı 

S. Yıldız 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

M. Esenbel 
Millî Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. S. Reisoğlu 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. H. Cillov 
Güm. ve Tekel Bakanı 

Doç. Dr. B. Tuncer 
Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
San. ve Tek. Bakanı 

M. Gölhan 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

/. Evliyaoğlu 
Köy iş. ve Koop. Bakanı 

/. H. Aydınoğlu 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Z. Baloğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

M. Fer 
Adalet Bakanı 

H. Mumcuoğlu 
İçişleri Bakanı 

M. Öztekin 
Maliye Bakam 

Prof. Dr. B. Gürsoy 
Bayındırlık Bakanı 

Dr. V,. Tanır 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 

Dr, K. Demir 
Gıda Ta. ve Hay. Bakam 

Prof. Dr. B, Aktan 
Çalışma Bakanı 

Prof. Dn T, Esener 
En. ve Ta. Kay. Bakam 

E. İşıl 
İmar ve iskân Bakanı 

S^ Babüroğlu 
Orman Bakam 

Prof. DrL F, Saatçioğlu 
Kültür Bakanı 

İV. Neftçi 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
5. Side 

»G<i 
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