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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Bidesini üç oturum yapan Geniel Kurulda : 
1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üjzerind'e-

üfli görüşmelere dövaim olunarak; 
Ulaşltama Bakanlığı, 
IDjışiışileri Balkianlığı bütçeleri. Ikaibul edildi. 
Devlet Hava Meydanları İstetmesi Genel Müdür

lüğü '1982 Maili Yılı Bütçe Kanunu Ta sarısının ıbölüm 
ve maddeleri onaylandı, tümü açık oya sunuldu, oy
lanın ayrılma sonucunda Ikalbül edildiği bildirildi. 

Başbakanlığın, Cezaların İnfazı Halklkındaikıi 
12.7.1965 gün ve 647 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
İlavesine Dair Kanun Tasarısının yeniden incelen-
mıelk üzere geni veıriilImıesıinB, 

IBaşIkanıIığıın, 1982 Mali Yılı Bütçe Kanlunu Tasa
rısının Danışma Meclisi Genle! Kurulunda görüşül-
mesli'nde, 29 Ocalk 1982 Cuma günlkü Programa, bir 
sonralkli »günde Ibulunan «'Maliye Bakanlığı ve Gelir 

Bütçesi» niın ilave ödime&ine, valkrt kalırsa «Büıtçe 
Kanunu TaJsıarısunaın maddelerinin oıkünup ve oylan
ması işlemime aynı gün ıdövam ediılımesıine dair tez-
IkeMerti fcafoullı edildi. 

Yurt, 'dışında görevleri başında şehit olan Tünk 
ıDiplomatilaırıni'n ölmez hatıraları için saygı duruşun
da ibuluniuUldu.; 

26 Ocalk 1982 Salı ıgünıü saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşime saat 19.10'da son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
JBaşikan 

BaşkaıKvdkili 

Evliya PARLAK 
Kât'ip Üye 

Fenni ISL1MYELİ 
Başlkaın 

Başkanvekili 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

İmren AYKUT 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 447 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 

Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Halk-
Ikınlda Kanunun 52 nci Maddesinin Değişti niilmesliıne 
İlişkin Kanun Tasarısı. (1/131) (Başikanlığa geliş ta
rihi : 25.1.1982) (Adalet ve Milli Savunmıa, İçişleri 
ve Dışişleri Ikldmiisyonlarına) (26.1.1982) 

Teklif 
2. — Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer Sağışman 

ve 17 arlkadaşrnın, Yükseköğretimin Son Sınıfında 

Bulunup En Çolk İlki Dersten Başarrsızlıık Dolayısıyla 
Bıellge Alan Öğrencilere Yeniden Imıtiihan Hakkı Ve
rilmesi Ha'kkındia Kanun Tdk'Mi. (2/18) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 25 . 1 . 1982) (Milli Eğitimi Komisyonu
na) (26 . 1 . 1982) 

Rapor 

3. — Danışma Meclisli İçtüzüğünün 47 nci Mad
desi Gereğince Hazırlanan Anayasa Komisyonunun 
Ayhk Çalışma Raıporu. (3/77) (II) (S. Sayısı : 65) 

»>•-« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 

KÂTİPLER : Kamer GENÇ, îmren AYKUT 

/BAŞKAN — 45 nci Birieşdlmıi açıyoruımı.. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IIL — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1174) (S. Sa
yısı : 4) (1) 

A) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

») Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi : 

IBAŞjKAN — Bugünkü konumuz, Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanlığının Bütçesi ve arkasından 
ibununtfa birilikte Toprak ve İskân İşleri Genel Mü-
düriüğüdlür. 

Söz isteyen arkadaşların adlarını okuyorum efen-
ddım: 

Doğan Gürbüz, Alâeddin Aıksoy, Evliya Parlak, 
Mfchmelt Aydan-

Sayıını Doğan Günbüz, buyurun efendim. 

1, DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değer-
I üyeler, Sayını Balkanım, Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığının değerli yöneticileri; hepinizi say
gı ite sdamlarıımu 

Köy İşleri ve Kööperaltiıfler Bakanlığı fcurulma-
ıdan önce, ıbu (Bakanlığın ıgörevleri arasımda bulunan 
Ihlzmet ve yatarımlar, çeşitli 'bakanlıklar ve kuruluş
lar ıtaııafıradan tktöy ve Iköylüye götürülmekte ve bu 
meyamlda (köy yoları, Bayındırlık Balkanlığma bağlı 
Karayolları Genel Müdürlüğünce, İçme suları, Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına (bağlı Devlet Su 
İsteri Genel Müdürlüğünce, elektrik işleri, Enerji ve 
Talbid Kaynaklar Bakanlığına ıbağlı Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğünce, topralk muhafaza ve zirai su
lama dişleri, Tarım İBalkanlığına »bağılı Topralk - Su 
Genel Müdürlüğünce, Toprak ve İskân işleri,, Ifmar 
ve îslkâın ©alkanâğııııa Ibağlı Toprak ve İskân işleri 

(1) 4 S. Sayılı basmayazı, 14.1.1982 tarihli 3 ncü 
Birleşim tutanağına eklidir. 

Gendi Müdürlüğünde, gezici kurslar, Mili Eğitim 
Bakanlığınca, küçük sanayi ve el1 sanatları, Sanayi 
Bakanlığınca, köoperaitiıf hizmetleri lise, beş ayrı tba-
kanlık ve kuruluş (tarafından Ifcöy ve Iköylüye ulaş
tırılmaktaydı. Fakat 'bütün ıbu kuruluşlara ve yapılan 
çalışmalara rağmen, köyferimıiain çoğunlukla altyapı 
hizmetleri dediğiımfe; yol, içme suyu, elektrik ve su
lama 'teslislerinin yetersiz oluşu, köyde toprak - İn
san ilişkilerinin denlgesıizliği, Iköye giden hizmet ve 
yatırımların çeşiMi ibafcanhlklarMii bünyesinde bulun
ması, ıbu nedenle hizmetlerin mili ve köy 
'sve'viyesinlde dağınık ve Ibeli ibtir plan içeriısln!-
de yüırütülmemıesi, hiizmdtler için ayrılara devlet kay
naklarının yteterslizlliği, hizmetlerde köylü - devlet 
İşbirliğinin sağlanamaması, ıköye ıgiden hdzırnetlerin 
'beli Ibir mahalli planın gösterdiği hedeflere yönel
memesi, Ifcöy kalkınması İle sektör planlarımız ara
sında- etkili bir İlişkinin kurulamaması gifoî temel 
nedenlerle, iköye götürülen hizmıdtter gereği şekilde 
etakliıii olamamıştır. 

Halbuki nüfusumuzun 'büyülk çoğunluğunu teşkil 
öden köylerimizin sorunları, milli seviyede, ekono
mik ve sosyal yönleriyle özel Ibir anlam taşımaktadır. 
Bu nedenle, Hükümet içimde ıköy işleriyle sorumlu hir 
bakanlığın Ibuıluraması gereklıi olmuştur. 

25 Aralık 1963 tarihinde kurulan Köy işleri Ba
kanlığı, Iköyün temıetl ekbnlomilk, sosyal ve fiziki alt
yapısı olan toprak - insan ilişkilerini düzenlemek, 
toprak vö su 'kaynaklarım yararlı hale 'getirmek, köy 
el sanatlarım ıgelişti'rmelk, köyde yerleşim imkânlarını 
kolaylaştırmak, kooperatifçiliği yaygınlaştırmak, köy
leri yol, içme ısuyu, etektriğe kavuşturmak için uygu
layıcı; köye dönük diğer kamu tozmetlerinin etıküli 
ve tutarlı olması (için koordinatör; köyde kallkınıma 
cafcaflarını olumlu yönde etibilemieık için; toptan (kal
kınması metodunun uygulanmasında ve köylünün 
teşklilatlanmasında öncü, idlesitlelfcleytid ve geliştirici gö
revlerle yükümlü kıîınimaştır. 
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Danışma Meclisi B : 45 26 ; 1 s 1982 O : 1 

Götürülen hizmetlerin 1963 ve 1981 envanterleri 
ise şöyledir: 

YSE Genle! Müdürlüğünde: Köy yolları çalışma
larımda, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığımın ku
ruluş tarihi olan 1963 yılına ikadar 13 011 ikiJoımetre 
stabilize Ikaplamalı yol yapılmış ülken, 1981 yılı so
nu itibariyle stabilize kaplamalı yol yapıımıı 1<18 190 
(kilometreye ulaşmıştır. Yine aynı şekilde 1963 yılın
da 9 694 lfcilometre 'olan tesviyell yol yapıimı 37 925 
kilometre olmuştur. 1963 yılına 'kadar hiç yapilma-
yan •asfalt kaplama, 1981 yuh sonunda 9 502 kilo
metreye ulaşmıştır. 185 912 kilometre olan köy ımer-
(keZleri ıfoaim yolu, 1963 yılından beri, Bakanlığın ku
mlusundan 1982 yılma kadar yapılan çalışmalarla 
43 Ibin öometreye' inmiştir. 

IKöy (içimle sularımda 1963 yılına ikadar sulu üni
te adedi 14 777 jiklen, IKöyiîşleri ve Kooperatifler ©a-
Ikîanlığmın kuruluşundan 1982 yuh başıma ikadar ya
pılan çalışmalarla ıbu miktar 56 167 üniteye yüksel
tilmiştir. Yine 1963 yılına İkadar suyu yetersiz ünite 
21 847 ilken, 1982 yılı başı itibariyle, 17 311 ünite
ye; 5li 929 olan susuz ünlıte sayısı ise, 15 075 ünite
ye ıindiırliıl!miişttiir.: 

Elektrik ik'onusunda; 1963 yılına İkadar elektrikli 
Iklöy adedi 236 iken, 1982 yılı başı itibariyle 18 264 
(köye ulaştırılmış ölüp, bunun 2 259 adedi YSE Ge
nel Müdürlüğünce yapılmıştır. 

Topralk Su Genel Müdürlüğünde; 1963 yılına 
İkadar tarla içi (geliış'tiınmıe hizmetleri, drenaj ve top
rak ıslahı, küçük sulama üsleri, havza ıslahı ve gö
letler lile Ikıredi çalışmalarında 52 999 hektar alana 
'hizmet ıgötüırüıllmüş ülken, 1982 yıl unun ilik ayına kadar 
yapılan çalışmalarla 1 716 123 hektar alana hizmet 
ulaştırıülmışıtır. 

Yine 1963 tarıihinie' İkadar sonuçlandırılan araş
tırma sayısı 155 ilkten, 1982 tarihine kadar 858'e, 
topralk analizi 1164 058'den 859 499'a, su analizi 
5 376'dan 129 900'e ulaşmıştır. Planlama etüdü 
1 018 160 hektardan 4 389 698 hektara, sulu ziraat 
'arazisi tesnlifıi 383 123 hektardan 2 696 298 hektara 
ulaşjtınllrnıştır. 

Topralk ve tslkân işleri Genel Müdürlüğünde: 
Ttopraklanldirima hizmetlerinde 1963 yılına kadar 
17 578 040 dekar arazi dağıtılmış ilken, toprak da
ğıtımının durdurulduğu 1971 yılı itibariyle bu meb
lağ 22 054 283 dekara; 20 884 113 dekar olan mera 
tahsisli ise, tahsislerin durdurulduğu 1978 itibariyle 
41 720 046 dekar olmuştur. 

tslkân hizmetlerinde: 1963 yılımda 313 735 aile
ye dış iskân sağlanımıış ilken, 1982 yıllı (başı (İtibariyle 
449 900 aileye dış İskân; aynı şekilde 1 216 aileyi 
kapsayan iç iskân hizmetleri 3 048 aileye ulaşmış
tır. 

Fizikseli yerleşim düzenlemesinde: 1963 yılına ka
dar Iköyleriımüzde konut ive tarım işletme tesis kre
disi yle sosyal ve ekonomilfc teslislerin yapımı yeterli 
düzeyde Ibulunmamıasana ikarşılılk, Baikanlhkça 1982 
yılı başı itibariyle 8 346 aüieye Ikonut, 6 812 aileye 
tarım işletme kredisi verillmliş Ve 1 407 adet muh
telif sosyal tesis yapılmıştır. 

(Deprem bölgelerindeki çalışmalarla deprem ku
şaklarındaki köylerde konutların depreme mukavim 
bir şekilde yenilertmesi için, 1980 - 19ı81 yıllarında 
851 aileyi kapsayan proje ele alınmış bulunmakta
dır. 

Kooperatifler Desltekleme Genel Müdürlüğünde 
lise; 1,1 847 tanımsal almaçla kuruılmuş kooperatiflere 
Ihilbe ve ikredi olaralk 2.6 milyar yardım yapmış, 1967 
yılından sonra açılan el sanatları kurslarından 5 434 
(kişiyi1 yarariamd inmiştir, 

Hedefler ve İkapasitelidr : 
Dördüncü ©eş Yıllık Kalkınıma Planında (köy 

yolu yapım ve onanım 5 bin (kilometre, yol kaplama 
yapımında 5 bin. Ikiloımetre, içme suyu yapımında 
6 20:3 adet içme suyu, yenilemede 2 bin adet, tarla 
içi geliştinme hizmetlerinde 34 'bin hektar, toprak 
muhafaza ve havza ıslahımda V6 ıbin helkîtar, münfe
rit sulamada 60 bin hektar, drenaj ve toprak ısla
hında 14 Ibin hektar alana hizmet 'götürülmesi yıllık 
hedef olaralk verilmiştir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı olarak yıl
lık Ikapasite ise; tesviye yapımında 8 600 kiloımet-
re, stabilize kaplamada 10 'bin kilometre, yol bakı-
ımında 30 bin kilometre, normal yol bakımında 92 060 
kilometre, İçme suları yapımında 3 bin ünite ve' hid-
roelelktrilk santrallan yapıımında 50 köydür.. 

Aynı şekilde (tada içi geliştirme hizmetlerinde 60 
bin hektar, münferit sulamada 89 bin hektar, drenaj 
ve toprak ıslahında 21 bin helktar, toprak muhafaza 
ve havza ıslahında 19 'bin hektardır. 

Görülüyor ki, daha fazla imkân sağlandığında 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı daha fazla 
hizmet götürecek güçtedir. 

Bakanlığın bu seneden itibaren iki önemli konu
ya el attığını da sevinerek görüyoruz. Bunlardan bi
rincisi, enterkonnekte şebekenin dışında enerji üre
timidir. Yüzlerce elektriksiz köyümüzün, heba olup 
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giden akarsu kaynaklarının değerlendirilmesiyle ku
rulacak 'hidroelektrik santrallarından üreteceği elek
trikle köylerimizi elektrik enerjisine kavuşturmaya 
başlayacağıdır. 

Biyogaz tesislerinin yaygınlaştırılması ülke eko
nomisine iki yönde tesir edecektir. Birincisi, tezek 
olarak yakılan gübre tarlaya atılacak; diğeri ise, ener
ji üretimi sağlayacaktır. Türkiye'de 140 milyon ton 
olarak talimin edilen yaş hayvan gübresinin 15 mil
yon tonu tarlaya atılmakta, 45 milyon tonu mera ve 
otlaklarda kalmakta, 80 milyon tonu tezek halinde 
yakılmaktadır. Yakılan bu 80 milyon ton yaş hay
van gübresi biyogaza dönüştürül'ürse, 4,8 milyar met
reküp gaz elde edilecek; bu ise, 72 milyar liralık 
döviz tasarrufuna sebep olacaktır. Geriye kalan güb
resi 'ise, 2,5 milyon ton suni gübreye tekabül eder. 
Bunun parasal ifadesi ise, 18 milyar liradır. Böyle
ce, senede 90 milyar liralık milli gelire bir katkı sağ
lanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bakanlığın bu hizmetlerini götürebilmesi için 13 

bin adet teknik personele ihtiyacı vardır. Şu anda 
4 341 adet teknik elemanı vardır. Bin teknik eleman 
kadrosunu, çeşitli zamanlarda imtihanlar açmasına 
rağmen, dolduramamaktadır. Yetişen teknik gücü de 
devamlı surette İktisadi Devlet Teşekküllerine, özel 
sektöre kaptırmaktadır. Merkezde ise, yönetici ve tek
nik eleman had safhadadır. Teknik elemanlığı maddi 
ve sosyal açılardan cazip hale getiremezsek, Devlet 
yatırımlarının durmasıyla burun buruna gelmemiz ya
kındır. 

Köyün ve köylünün yanında, yakınında, içinde 
olan 'bu Bakanlık, tecrübeleriyle ve yaptığı hizmetler
le kırsal alanın altyapısını oluşturabileceğini ispatla
mıştır; ama milli bir tarım politikası gütmediğimiz 
müddetçe köylünün altyapı sorunlarına köklü ve acil 
çözüm yolları getiremeyiz. Önce, Devlet Planlama 
Teşkilatının katı ve dogmatik görüşlerini bırakıp, ta
rımı itici !bir sektör olarak görmesi gerekir. 1960'!ı 
yıllarda, «Bir transistöre karşılık 1 ton buğday vere
ceğime, tarıma yatırım yapmam» zihniyetinde olan
lar, 1980'li yıllarda 1 ton buğdaya 1 tdn petrol den
gesinin içine girebildiler mi acaba?.. 5 - 10 yıl ötesi
nin ekonomik olaylarını tahmin edemeyen uzmanlar
la kırsal alanın sorunlarını çözmek imkânsızdır. 

Birinci Planda, tarım sektörüne büyüme hızı he
def olarak 4,2, İkinci Planda 4,1, Üçüncü Planda 3,7, 
Dördüncü Planda ise 5,3 verilmiştir. Elbette tarım 

, sekitöriine Bütçeden ayrılacak paralar da bu hedeflere 
göre olacaktır. 

I Sulanabilir arazilerimizin 1/10 kadarını Birinci, 
İkinci, Üçüncü planlarda sulamaya açtığımıza göre, 
12,5 milyon hektar arazimizi yüz senede ancak sula
nabilir duruma getireceğiz. 

Yurdumuz topraklarının % 58'i şiddetli ve çok 
şiddetli erozyonun etkisi altındadır. Bu şiddetteki eroz
yonun etkili olduğu arazide tarımsal üretim % 50 
- % 100 arasında düşüş gösterir. 

1950 - 1981 arasında 146 774 hektar arazide top
rak muhafaza çalışması yapılmıştır. Bu hızla Türki-

I ye'deki erozyon ıslahı 300 senede hallolabilecektir. 
BAŞKAN — Lütfen, toparlamanızı rica ediyo

rum. 

1. DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, konuş
mam tam 20 dakikalıktır. 

Tarım arazilerimizin 1 970 538 hektarında yaşlı-' 
lık, 837 405 hektarında çoraklılık problemi vardır. 
1979 yılı sonuna kadar 174 992 hektar arazinin dre
naj ve toprak ıslahı yapılmıştır. Ancak, 250 sene son
ra bu hızla drenaj ve toprak ıslahı çalışmalarım biti-

| rebileceğiz. 
Arazi toplulaştırma çalışmalarını da memnuniyet

le izlemekteyiz. İnşaat parseli niteliğine düşmüş ta
rım arazilerinin toplulaştırılmasının üretim artışına 
büyük katkıları olacaktır; ama Türkiye geneline bak
tığımızda karınca adımı ile ilerlediğimizi söylemek 
yalan olmasa gerekir. 

Köylerimizin içme ve kullanma suyunu tam hal
letmemiz için iki plan dönemini daha geride bırak
mak gerekiyor. «Elektriksiz köyümüz kalmadı.» diye
bilmemiz için, üç plan dönemini daha bitirmemizi 
beklememiz gerekiyor. 

Kırsal alanda 4 milyon civarındaki köy konutu-
I nun % 27'si onarılabilir, % 17'si de çürük durum

dadır. Dağınık yerleşim düzenine sahip 12 337 köy 
ve bu köylere bağlı ünite sayısı ise 34 740'tır. Fizik-

I sel yerleşimi düzenleme hizmetleri, bu hızla gittiğin
de, yüzlerce senede kırsal alanın konut ihtiyacına ce
vap veremeyecektir. 

Birinci derecede deprem kuşağındaki köylerin ko-
I nutlarının yenilenmesi için 1980 yılında 20 köy prog-
I rama alınabilmiştir. Elbette sevindirici bir husustur; 
I ama 3 885 birinci derece deprem kuşağı köyü kaç se-
I nede tamamlanacaktır?.. 

1976 - 1980 yılları arasında, köylerimizde 1 007 
I adet sosyal tesis tamamlanabilmiştir. Diğer köyleri-
I mizde de aynı imkânı sağlayabilmek için bir iki asır 
I sabretmemiz gerekiyor. 
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1982 Yılı Bütçesinde, şehirlerde yapılacak toplu 
konut projeleri için 20 milyar lira ayırıyoruz. Kırsal 
alanda yaşayanlara 2 milyar lira bile ayıramıyoruz. 
Köylerde yaşayan 25 milyona ayırdığımız bu ödenek, 
kentlerde yaşayan 20 milyona ayırdığımız ödenekle 
mukayese dahi edilemeyecek durumdadır. 

Toprak ve iskân, yalnız konut yapan Genel Mü
dürlük durumundan kurtarılarak, yeter gelirli tarım
sal işletmeler kurma görevine yeniden kavuşmalıdır. 
Böylece, hem elindeki teknik gücü daha iyi değerlen
dirmiş, hem de milli ekonomiye katkıda bulunma gö
revini sürdürmüş olacaktır. 

Köy kalkınma kooperatifleri istenen seviyeye ula
şamamıştır. Tarımsal ürünlerin depolanması, işlenme
si, ambalajlanması ve pazarlanması görevlerini bir tür
lü yerine getirememektedir. Yerine getirdiği tek gö
rev ise, yurt dışına işçi göndermek olmuştur. Bu kö
tü örnek binlerce başarısız kooperatifin doğmasına se
bep olduğundan köylü tarafından benimsenememek
tedir. 

Anayasanın 51 nci maddesi; «Devlet, kooperatif
çiliğin gelişmesini sağlayacak (tedbirleri alır.» demekte
dir. 

Şayet, alınan tedbirlere rağmen köy kalkınma koo
peratifleri yürütülemiyorsa, tarımsal ürünlerin değer
lendirilmesinde kooperatif şirketlere dönülmelidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Görülüyor ki; kırsal alana yeterince ödenek ayı

ramıyoruz. Sebep ise, milli bir tarım politikamızın 
olmayışından ileri geliyor. Dünya, hızla artan nüfus 
nedeni ile açlığa giderken, ülkemizin tarım potansiye
lini çok iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Nadası 
kaldırıcı, ikinci, üçüncü mahsullere gidici tedbirleri 
almak zorundayız. 

Köyün, insan onuruna yaraşır, yaşanılabilir bir 
yer haline getirilmesi gerekiyor. Bunu yapmadığımız 
takdirde sosyal patlamalara sebep olacaktır, köyden 
şehirlere göç durmayacaktır. Anarşinin yeşereceği ge
cekondular türeyecek ve büyüyecektir. Kır gerillaları 
köyde harmanladı, köyümüzde barındırılmadı, onun 
sağlam yapısını bozamadı. Şimdi, bize düşen görev, 
onun sosyal ve ekonomik yapısını sağlaml'aştırıcı ted
birleri almaktır. Bu da ancak milli bir tarım politi
kası ile gerçekleştirilebilir. 

Bu politika içinde yerini alacak Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığı kalkınma planı hedeflerini aştığı 
gibi, görevini sürdüreceği inancı içindeyiz. 

1982 Yılı Bütçesinin köyümüze ve köylümüze, 
Bakanlığımıza, milletimize hayırlı olması dileklerimle 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alâedd'in Aksoy'u rica ediyorum. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığının seçkin mensupları; hepini
zi saygı ile selamlarım. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, özellikle kö
ye, köylümüze ve çiftçilerimize hitap eden, köylüler 
ile çiftçiler ve tarım alanlarının altyapısı problemleri
nin çözümü ve ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle, 
nüfusumuzun % 55'inin yaşamakta bulunduğu kırsal 
alandaki vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik geliş
mesini hızlandırmak amacıyla, yol, su, elektrik, top
rak ıslahı, sulama, drenaj, kooperatifçilik, iskân gibi 
pek çok çeşitli hizmetler ve çalışmalar yapmaktadır. 

27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra, 1964 yıllarında, 
Cumhurbaşkanı rahmetli Orgeneral Cemal Gürsel'in 
direktifiyle, zamanın Başbakanı rahmetli İsmet İnönü' 
nün Hükümeti Döneminde kurulan bu Bakanlığın, 
kuruluşundan günümüze kadar yaptığı hizmet ve ça
lışmalar incelendiğinde, imkân ve ölçüleri oranında, 
cidden takdire değer başarı sağladığı ve büyük hiz
metler yaptığı görülmektedir. Bakanlık, çalışmaları 
ile kırsal alandaki köy ve köylülerin refah seviyeleri
nin yükseltilmesinde etkili olmuş, vatandaşlar arasın
da benimsenmiş, yani hizmetlerinin yürütülmesinde 
muvaffak olmuştur. Ancak, ekonomik kalkınmamıza 
etkili olan ve ihracata dönük üretim artışının sağlan
masına katkıda bulunan altyapı yatırımları yapan ve 
çok önemli diğer çalışmaları yürütmekte olan Bakan
lığın bugüne kadar kuruluş ve teşkilat yasasına ka
vuşmamış olması, büyük bir eksikliktir. Şüphe yok 
ki, görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen bir ya
saya kavuşturulması, Bakanlığın çalışmalarında ve 
fonksiyonlarının yapılmasında daha başarılı ve etkili 
olacak, daha yeni atılımlar yapabilecek güce kavuşa
caktır. 

Asrımızda kalkınmanın ve her konuda başarıya 
ulaşmanın anaunsurunun eğitim olduğundan şüphe 
yoktur. Dünyada ve özellikle yakın komşularımız ara
sında sınırsız maddi imkânlarına rağmen, eğitim ve 
bilgi yetersizliği nedeniyle yaygın refah ve kalkınma
yı sağlayamayan pek çok ülke bulunmaktadır. Onun 
için kırsal alanda tarımsal üretim potansiyelimizi ger
çekleştirecek ve nüfusumuzun çoğunluğunu oluşturan 
köylülerimizin özellikle yetişkinlerin etkin bir biçimde 
el sanatlarında, tarımsal faaliyetlerde, zirai alet ve 
ekipman kullanımında, kooperatifçilikte, elektrikli ve 
motorlu araçların kullanımı gibi benzeri alanlarda 
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eğitimlerine önem verilmelidir. Bu görevin bu Bakan
lıkça gerçekleştirilememiş olması gerekçesiyle, kurulu
şunda ve bünyesindeki Halk Eğitim Teşkilatının son
radan Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmasının doğru 
olmadığı kanısındayım. Bu bakımdan, Halk Eğiitim 
Teşkilatının bu Bakanlık çatısı altında ve sorumlulu
ğunda bulunması gerekmektedir. Halk eğitimi çalışma
ları, özellikle 'köylerle, küçük 'ilçe ve bucaklarda yo
ğunlaştı rılmalı, köylülerimiz muhafazakâr ve kanaat
kar tutumlarından vazgeçirilmeli ve onlara hayal ede
medikleri yeni amaçlar ve umutlar kazandırılmalıdır. 

Ayrıca, bu çalışmalarda toplum kalkınması metot
larından yararlanılması ihmal edilmemelidir. 

yetişkinler için en etkin eğitim metodu, yapmak 
ve görmek olduğuna göre, halen vaıtan sathında iz
lenebilirle imkânı bulunan televizyon programların
dan daha da çok faydalanmak yararlı olacaktır. Ka
nımca, Bakanlık, yukarıda ifade edilen eğitim fonk
siyonunu yürütmek için sorumlu bir birim oluştur
mak durumundadır. 

Köylülerin içmesuyu, elektriğe kavuşturulmasıyla, 
tarım alanlarının sulama, drenaj, toprak ve su mu
hafazası gibi ve benzeri altyapı tesislerinin ikmal ve 
inşası için yapılan yatırımlarda halk katkısının bulun
ması sağlanmalıdır. Zira, vatandaşların katkısı mad
di değerlerinden çok, o bölgedeki tesislerin bakımı, 
onarımı, korunması amacına uygun kullanılması ve 
işletilmesinde mahalli sorumluluğun yaratılması için 
gereklidir. Zira, geçmiş tecrübeler göstermiştir ki, 
halk katkısı bulunmayan tesislerin kullanılmasında, 
uzun ömürlü olmasında büyük problemler doğmakta, 
sürekli devlet gözetimine ihtiyaç duyulmaktadır. An
cak, halk katkısının temin edilmesinde, mahalli özel
likler, sosyal ve ekonomik şartlar gözönünde bulun
durulmalı, katı 'kural ve prensipler uygulanarak ya
pılacak işlerin geciktirilmesinden kaçınılmalıdır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı mensupla
rı yıl boyu tüm yurt sathında kırsal alanlarda köy ve 
köylülerle çok yakın ilişkiler içinde bulunmaktadırlar. 
Köy gerçeklerini, köylülerinin dertlerini ve ihtiyaçla
rını görmek, bilmek ve bunları en iyi şekilde değer
lendirebilmek durumundadırlar. Bu bakımdan, mev
cut ve normal çalışmalarının yanında, köy ve köy
lülerin sosyal ve ekonomik yaşantısını etkileyecek 
dertlerinin çözümünü ve ihtiyaçlarının karşılanması 
güvenini daha etkili olarak üstlenerek diğer ilgili 
bakanlık ve kurumlara 'tekliflerde bulunmalı ve bun
ların sonuçlandırılmasını takip etmelidir. 

Kanımca, Toprak ve Tarım Reformu Teşkilatı
nın da bu Bakanlık çatısı altında yer alması reform 
çalışmalarının süratli, başarılı ve etkin bir biçimde 
yürütülmesi için düşünülmelidir. Zira, hâlâ Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı bünyesinde bulunan 
dört genel müdürlüğün görevlen gereği, evvelce ol
duğu gibi, bundan sonra da reform çalışmalarına ka
tılmaları zorunludur. Bu.itibarla sıkı işbirliği ve koor
dinasyon içinde bulunmaları gereken bu 'kuruluşla
rın aynı bakanlık çatısı içerisinde yer almaları ka
dar tabii bir şey olamaz. Reformdan beklenen amaç
lara ulaşmanın yolu ve yöntemi böyle olmalıdır. 

Yurdumuzda orman köylerinin bellibaşlt sorunla
rından birisi de, Hazine ve orman arazisi ihtilafları
dır. Bu konuda 500 binden fazla davanın adliyeye in
tikal ettiği söylenmektedir. Bunların sonuçlandırılması 
yıllara vabestedir. Bu demektir 'ki, orman köyleriyle 
Devlet devamlı ihtilaf halindedir. Bu hal, ferdin Dev
lete karşı güvenini sarsar. İhtilafları asgari hadde in
dirmek için gerekli tedbirleri almak Devletin görevi
dir. Özellikle yurdumuzun batı ve güney sahil ku
şağında orman tahdit sınırları içerisinde bulunan; an
cak gerçekten orman vasfında olmadığı gibi, orman
cılık yönünden ekonomik bir değer taşımayan ma
kilik ve fundalık alanlar, bu konuyu inceleyen teknik 
elemanlarca ekolojik şartların uygunluğu nedeniyle ıs
lah edildiği takdirde çok büyük ve önemli bir tarım
sal üretim potansiyeline kavuşturulabilir. Böyle alan
lara sulama suyunu da getirdiğimizde; muz, narenci
ye, diğer meyveler yetiştirilebileceği gibi, turfanda seb
zecilik ve seracılık yapılarak, yurt ekonomisine çok 
önemli katkılarda bulunulabilir. 

Kanım odur ki, Türkiye'deki orman köylerinin 
tamamı, ıslah edilmiş ve ekonomik olarak üretime 
uygun hale getirilmiş orman vasfında olmayan bu 
arazilere yeter gelirli aile işletmeleri halinde parsel
lenerek iskân edilebilirler. Bu suretle de, senelerce de
vam eden orman ihtilafları azalır, orman tahribatı, or
man yangınları, orman açmaları ortadan kalkar. 

Şu husus bilinmelidir ki, orman olmayan orman 
sahalarını muhafaza etmekle ormanları 'korumak 
mümkün olmaz. Uykudan uyanmalı ve realiteyi gör
meliyiz. 

Bu arada, işlenen tarım arazilerinin veraset yoluy
la ekonomik ve verimli olarak işletilmesinin müm
kün olmayacağı ölçüde parçalanarak küçülmesinin, 
Medeni Kanunumuzda yapılacak düzenlemelerle ön
lenmesinin zorunlu hale geldiğini belirtmek isterim. 

Bu suretle, kırsal alandan kentlere doğru olan 
sağlıksız hızlı göç yavaşlamış olacaktır. 
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Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, halen bazı 
proje sahalarında halkın muvafakati ile ve münferit 
olarak yürüttüğü arazi ıtoplulaştırılrnalarının yaygın
laştırılmasına çalışmalıdır. Bu hizmetleri hızlandırmak 
ve toplulaştırmaya daha fazla önem verilmesi ge
rekir. 

Ayrıca, arazi sulaması 'için akarsuyu ve yeraltı 
suyu bulunmayan bölgelerde kış yağışlarını ve sel 
sularını toplayan göllerin inşaası çalışmalarıyla, Gü
neydoğu Anadolu bölgesinde çok yararlı olduğu tes
pit edilen taşlık arazilerin ıslahına ilişkin faaliyetlere 
daha da fazla önem verilmeli ve bu birimlerin yıllık 
iş kapasiteleri üç - beş misline çıkarılarak, milli ge
lirin artışında Bakanlık dana da etkin rol oynama
lıdır. 

Özellikle, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından 
elektro - pompajla yararlanan ve bu suretle sulama 
yapan kooperatiflerde köylü ve çiftçilerin kullandık
ları defctrük enerji tarifeleri,. evvelce yapıldığı gibi 
azaltılmalıdır. Yapılan yatırımlardan tam olarak ya
rarlanılması ve elektro - pompajlı sulama sabaların
dan beklenen üretimin sağlanması iç'in bu konuda 
Devlet sübvansiyonu gerekmektedir. 

Ayrıca, Bakanlık, gerek mevcut yeterli debili köy 
akarsularında ve gerekse inşa ettiği bazı göletlerin uy
gun olanlarında küçük hidro - elektrik santralleri 
tesis etmek suretiyle, kırsal kesime elektrik enerjisi 
tem'in edilmesi 'hususlarında imkânlarını seferber etme
lidir. 

Yaptığı görev ve hizmetlerin bir kısmına değindi
ğim Bakanlığın tüm çalışmalarının daha bilimsel, daha 
ekonomik ve daha memlekete yararlı olması ve daha 
başarılı çalışmalarda bulunmasını temenni eder, Büt
çeyle yapacağı yeni çalışmaları izleyeceğimizi belir
tir, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Evliya Parlak'ı rica ediyorum efendim. 

EVLİYA PARLAK — iSayın Başkan, Yüce Mec
lisin saygıdeğer biyeleri, Sayın Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanı ve Bakanlığın seçkin temsilcileri; 

iSözlerime başlarken hepinize en derin saygıları-' 
mı sunarını. 

Bugün, Devletimizin Kurucusu Büyük İnsan Ata
türk'ün Söylediği, «Türkiye'nin hakiki sahibi ve efen
disi gerçek müstahsil olan, herkesten çok refah, saa
det ve servete hak kazanan ve layık olanı köyüdür,» 
sekilideki direktiflerinin gerçekleştirilmesinde görevli 
sayılan bir Bakanlığın Bütçesini görüşmeye başladık. 

Bu Bakanlık kurulduğu 1963 yılından bu yana* 
her kurumun geçmişte düştüğü bunalımlar içine düş
mesine rağmen:, bu görevini azımsanmayacak derece
de yaptığını söyleyebiliriz. Bu Bakanlığımız, Türk 
köylüsüne bünyesindeki yol, su, elektrik, töprak-su, 
kooperatifler destekleme ve Toprak ve İskân Genel 
Müdürlükleri vasıtasıyla çok değişik; fakat o kadar 
da hayati önem taşıyan görevleri götürmektedir. 

Gerçekten, bu Bakanlık kurulduktan sonradır ki, 
Türk köylüsü yola, klöprüye, içme ve sulama suyuna 
ve özellikle son yıllarda da ışığa kavuşturulmaya 
başlanmıştır. Böylece, Büyük Önderimizin direktif
leri gereğince köylümüzün efendiliğini sağlayacak 
koşullardan sayılan bu insanca yaşama olanakları 
kendisine götürüldbilinmiştir. Bu kutsal hizmetler gö
türüldükçe, Türk köylüsü mutluluğa kavuşmakta ve 
uygarca yaşama tarzına geçmektedir. 

İSayın Başkan, değerli biyeler; 
Bütün bu kutsal hizmetleri yüklenmiş bulunan 

bu Bakanlığımızda, 12 Eylül 1980 öncesinde maalesef 
politik etkilerle gerçekçi bir planla ve programla hiz
met etmekten alıkonulmuş, her kademedeki görevli
si politik emirlere göre hizmet verme durumunda bı
rakılmıştır. İktidarların en çok pazarlık konusu yap
tıkları bir Bakanlık, hizmetleri ise, politikacıların! ge
leceğe yönelik hesaplamalarına göre planlanır olmuş
tur. Yıllarca uygarlık nimetlerinden uzak yaşayan ve 
bu nimetleri kente indiğinde büyük bir hasretle gö
rebilen Türk köylüsü, zorunlu olarak bu politik bas
kı ve isteklere boyun eğmek durumunda bırakılmıştır. 
Bu dönemlerdeki baskı ve etkilerle Bakanlık personel 
sayisı da çok dengesiz ve plansız tarzda şişirilmiştir. 
özellikle politikacılara, kendi yandaşlarına en kolay 
iş bulabilme olanağı bu Bakanlık birimleri ile sağ
lanmıştır, 

I198İ1 yılı kadrolarını incelediğimizde; 10 458'i 
memur, 38 380'i daimi işçi ve 162 1^5'i de mevsim
lik işçi olmak üzere, toplam 210 bini aşan bir sayıyı 
bulmasına rağmen, benden önce konuşan arkadaşı
mın belirttiği gibi, esas hizmetleri götüren teknik 
personel sayısındaki açıklık ise had safhadadır. Bu 
durum, bir bakıma sanayileşmemiş bölgelerimizde ilki 
bakışta çok önemli bir istihdam alanı olarak düşü
nülebilir. Ancak, ülkenin içine düştüğü ekonomik sı
kıntılar ile bu kadro tahsislerinin büyük çoğunlukla 
yoksul ve muhtaç vatandaş kitlesinin istihdamına yö
nelik değil de, politik tercihler için baskı unsuru ola
rak kullanıldığını düşündüğümüzde, ülkemizin uğra
tıldığı maddi ve manevi zararın büyüklüğü de orta
ya çıkmaktadır. 
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.12 Eylül 1980'den sonra görev başına gelen Sa
yın Bakanımız döneminde, her alanda olduğu gibi, 
bu kadroların kullanımında da büyük ölçüde tasar
rufa gidildiğini memnuniyetle görüyoruz. Yapılan 
incelemelerden; 2 089'u memur, 5 Îl9'u daimi işçi ve 
47 445'i de mevsimlik işçi kadrosu olmak üzere, 
1981 yılında toplam 54 653 kadroda tasarruf sağlan
dığı görülmektedir, 

12 Eylül 1980'den sonra kurulmuş Hükümetimi
zin Programında, kırsal alanda yaşayan vatandaşla
rımızın kamu hizmetlerinden azami ölçüde yararlan
dırılması ana hedef olarak alınmıştır. Ayrıca, aynı 
Programda, k'öylümüzun sorunlarına ve köye yönelik 
altyapı hizmetlerine ciddiyetle eğilinmesi ve bu amaç
la yurt çapında dengeli ve üretimi artırıcı bir köy 
yolu ağının oluşumu, köylerimize sıhhi ve yeterli iç
me suyunun götürülmesi, elektriğe kavuşturulması 
gibi, Özellikle geri kalmış yörelere ağırlığın verilece
ğini ifade eden hükümlerin mevcudiyetini de mutlu
lukla görüyorum, 

Aradan geçen 16 aylık dönemde de bu büyük Ba
kanlığı yönetenlerin gerçekten bu amaçlara en uygun 
bir sistem İçinde büyük bir inanç ve hızla çalıştıkla
rını görmekteyim. Bakanlık ilgililerinin bu düşünce
lerle gerekli görülen birtakım yasal düzenlemelere 
başladıklarını, bir program içinde makina parkları
nı yenilemeyi amaçladıklarını, personel dengelemesi
ne başladıklarını ve özellikle kalkınmada öncelikli yö
relere ağırlık verilmek üzere, bünyesindeki dört ge
nel müdürlük için personel, araç, gereç ve yatırım 
dengeleme projelerinin hazırlandığını büyük bir se
vinçle görüyorum. 

(Ayrıca, bu planlı hizmetleri yanında, özellikle 
100 ncü Yıl nedeniyle geçtiğimiz yıl içinde Türk köy
lüsüne Ata'sını saygı ve içtenlikle yaşatmasına vesile 
olacak kalıcı İÖÖ ncü Yıl hizmetlerini gerçekleştik 
mede en başarılı yerini bu Bakanlık Türk kamuo
yunda almıştır. Atatürk'çü düşünce ve inanç içinde 
başarılan ve planlanan bütün bu hizmetlerinden do
layı, başta Türk köylüsürfü ve sorunlarını çok iyi bi
len büyük idareci Sayın Bakanımıza ve yardımcısı 
bulunan yöneticilerine şükranlarımı bu, kürsüden su
nuyorum, 

(Bu arada, bu Bakanlığın gerçekleştirmeyi hedef 
aldığı ve Türk köylüsünün daha büyük bir kesimine 
yol, su, köprü ve özellikle ışık götürebilmesine im
kân tanımak amacıyla görüştüğümüz bu Bütçesine, 
çok değerli Bütçe - Plan 'Komisyonumuzun ödenek 
ilavesi sağladığını mufclıuîıulda görüıyorum. Bu se

beplerle de, Türkiye'mizi ve özellikle kırsal kesimde 
yaşayan ve yıllarca ihmal edilen Türk köylüsünü çok 
iyi tanıyan bir anlayışla bu olanakları sağlayan de
ğerli Komisyonun, başta Başkanına ve diğer tüm 
kıymetli üyelerine her İürtü altyapıdan yoksun ve 
sözünü ettiğim bu hizmetlerin tümünden uzak bir 
yörede yaşamış arkadaşınız olarak, en içten duygu
larla teşekkür eder, saygılarımı sunarım., 

S'ayın Başkan ve değerli üyeler; 
Atatürk'ümüzün direktifleri doğrultusunda Türk 

köylüsünü efendi yapacak hizmetleri veren bu Ba
kanlığın geçmiş durumunu, 12 Eylül 1980 tarihinden 
sonraki hizmet anlayışını sizlere sunmaya çalıştım. 
Dileğim ve temennim; 1981 yılı içinde, özellikle kal
kınmada öncelikli yörelerimizden başlayan ve Ata
türkçü bir anlayışla hızla neticelendirilen çalışma 
tarzının, 1'982 yılında ve daha sonraki yıllarda da de
vam ettirilmesidir, 

Özellikle bugüne kadar, yola ve suya bir ölçüde 
de olsa kavuşturulmuş bulunan Türk köylüsünü, bir 
an önce karanlıktan kurtarıp ışığa kavuşturma çalış
malarına aynı hız ve ağırlıkla devanı edilmesidir. 

Ayrıca, bugüne kadar toprak ve iskân hizmetle
riyle kooperatifçilik hizmetlerinin 'hissettirilemediği 
veya çok az hissetti riidiği illerimizdeki köylerimize 
bu hizmetlerin de bu yıl içinde götürülmesidir. 

IBu temennilerimle, hepinize en derin saygılarımı 
sunar, bu Bütçenin 12 Eylül 1980 tarihine kadar, 
efendi kılınacağı yerde, ilgililerce sürekli kandırılan 
ve köleleştirilen şerefli Türk köylüsüne hayırlı olma
sını dilerim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim, 
iSaym Mehmet Aydar'ı rica «diyorum. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

IKöy işleri Bakanlığımızın 1982 Mali Yılı Bütçe
sini görüşürken, hazırlığını sürdürmekte olduğumuz 
anayasa açısından önemli bulduğum bazı noktaları 
vurgulayarak bilgiler sunmak İstiyorum. 

(Bilindiği üzere, Türkiye'nin idari yapısı; merkezi 
ve mahalli olmak üzere iki kademede düzenlenmiş
tir. Merkezi idareyle mahalli idarelerin kendilerine 
ait olan görev ve fonksiyonel yapıları, 1961 Anaya
sasında, özellikle uyglamada birtakım politik tesirler 
altında kalınarak, Ülkemizin kalkınma planları çer
çevesinden, plansız dönemlere itildiği de müşahade 
edilmektedir, 
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Malhalli idareler, 1961 Anayasasının öngördüğü I 
çerçeve içerisinde, genel karar organları halk tara
fından seçilen kuruluşlardır. Kendilerinin yaşamını, ; 
sosyo - ekonomik varlıklarını kendi alacakları karar
larla (belirlemek görevini üstlenen malhalli idare bi
rimleri arasında, özellikle il genel meclislerinin za
man zaman ve ciddi ölçülere ulaşan müdahaleleri, 
politik 'karar verişleri, merkezi idarede- planlamayı 
güçleştirmiştir ve merkezde alınmış olan kararların 
değişmesine, ihtiyaçlarla imkânlar arasında kurulmak. 
îstenen ve özen gösterilen dengenin bozulmasına ne
den olmuştur* 

Malhalli idareler içinde il genel meclislerinin; ma
lumları olduğu üzere, başkanı velilerimizdir. Türki
ye'nin geride bırakmış olduğu politik hayatında, dev
leti temsil eden valilerimizin de bu politik tesirler al
tında kalmadığını iddia etmek kanımca doğru değil
dir» 

Burada Anayasa yapılırken, malhalli idareyle plan, 
mahalli idareyle merkezi idare ve merkezi idareyle 
taşra teşkilatı arasındaki olması gereken hayati iliş
kilerin çok ciddi ve Türkiye'nin şartlarına en uygun I 
biçimde düzenlenmesi lazım geldiğini noktalamak is
tiyorum* I 

ıKöy İşleri Bakanlığı kurulduğu günden beri hal
kımız üzerinde fevkalâde büyük 'bir hizmet imajı I 
oluşturmuş yatırımcı bir 'Bakanlığımızdır. Köye yol, 
köye su, köye elektrik, köye sulama suyu, köye ko
nut, köyde örgütlenerek küçük tasarrufların yine de- I 
mokra'tik birer araç olan kooperatifler yoluyla köy
de kalıcı birtakım etkiler bırakması da, yine bu Ba- I 
kanlığımızın temel hizmetleri arasındadır. Ne var kı\ 
çok iyi diye bildiğimiz ve Anayasadan kaynağını alan I 
'kooperatifçiliğin, demokratik olma özelliği, keza bir
takım politik müdahalelerle başka bir yöne götürül
mek istenmiştir* I 

Köy - Koop hadisesi, Türkiye'de Köy fşleri Ba
kanlığının başlatmış olduğu köy kalkındırma koope
ratiflerinin o heyecanını maatteessüf başka yola ka- I 
halize etmiştir., Bu da, yapılacak olan anayasamızda I 
önemle ve hassiyetle üzerinde durulması lâzım gelen I 
bir konudur. 

<Bir Türk ailesini 5 kişi kabul edersek, 5 milyon 
ailemiz, fertleriyle birlikte 25 - 27 milyon kişi kırsal 
alanda yaşamaktadır, ©una götürülen hizmetlerin el
bette ki yaygın ve yoğun olması arzumuzdur. Devle
timizin imkânlarıyla fevkalade geniş ihtiyaçlar ara- I 
sındaki denge kurulurken, özen gösterilmek lazım 
geldiğini de ifade etmek istiyorum* İ 

Sanıyorum ki, iyi bir hizmettir; ama zamanı gel
meden başlamış olan bir hizmet olması bakımından, 
köy yollarında asfaltlama programının mutlaka dur
durulması lazımdır. Köye açılmış bir iz yokken, kö
ye altyapısı noksan bir stabilize yol varken, bunun 
bütün Türkiye ölçeğinde dengeli bir 'hizmet sunama
mak bakımından hatalı bir politika olduğunu ifade 
etmek istiyorum. Bundan vazgeçilmelidir, oraya har
canacak olan paralarla, yol bekleyen köylümüzün, 
stabilize de olsa, toprak yol da olsa bu ihtiyacı 'gide
rilmelidir* 

•Sayın üyeler; 
IKöy - kent ilişkileri açısından, köyde birikmiş 

olan büyük sorunlar insanımızı şehre doğru itmek
tedir. Çarpık bir kentleşme olgusuyla karşı karşıya 
bulunduğumuzun gerçeğini de ifade edersek, aslında 
sanayişmiş toplumlarda olması gereken bir olay, 
henüz kırsal alandan yeterince kendisini çekemem iş 
bir ülkede, yatay nüfus hareketliliğinin hızlanarak 
çarpık bir ketnleşmeye dönüşünün de köye yeteri de
recede ekonomik ve sosyal hizmetlerin götürüleme
diğini vurgulamaktadır* 

IKöy İşleri Bakanlığının 1981 yılındaki başarıliı 
hizmetlerini yürekten kutluyorum. Hele bunların 
içinde birisi var ki, yıllar yılı devam edegelen bir
takım işlemlerle ancak sonuçlandırılmış; hatta sanı
yorum 5 - 6 il, çok zor koşullar altında tamamlan
mıştı. Kısa bir sürede çok güzel, çok ciddi bir or
ganizasyonla hedefe götürülmüş ve verileri toplan
mış köy etüt envanterleri, Türkiye'nin bir hazinesi 
şeklindedir ve Köy fşleri Bakanlığının bu fevkalade 
büyük hizmetini, Türk Ulusuna armağan edeceği 
doneleri, fevkalade değerli sayıyor ve kendilerini bir 
kez daha kutluyorum* 

Sabrınızı taşırmamak için, bir önerimi daha su
narak konuşmamı tamamlayacağım. 

İdare ile halk arasındaki ilişkilerin çok iyi bir şe
kilde organize edilmesi lazım geldiğini de ifade et
mek istiyorum. Köy fşleri Bakanlığımız, yaygın ör
gütleriyle ve yurt çapındaki hizmet alanıyla bu ko
nuda da önderlik etmelidir ve merkezde kurmuş ol
duğu halkla ilişkiler birimine, taşra örgütlerinde de 
yer vermek suretiyle, vatandaştan gelen dilek ve te
mennileri orada göğüsleyip derledikten sonra merke
ze intikal ettirilmesi lazım geleceğine inanıyorum ve 
öncülüğünü yapacak Köy fşleri 'Bakanlığının başa
rıya ulaştığı takdirde, tüm Devlet dairelerinin, tüm 
Bakanlıkların aynı modeli benimseyip, bu konuda 
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ciddi bir organizasyona girmelerini temenni ediyo-
rumı 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim-
Sayın Salih înal'ı rica ediyorum, buyurunuz efen

dim* 
SALİH İNAL — Sayın Başkan, Danışma Mecli

sinin sayigideğer üyeleri, Sayın Bakan ve Bakanlığın 
değerli yetkilileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

'Benden evvel konuşmuş bulunan Bingöl Delege
miz Mehmet Aydar Bey, Bingöl Delegesi olmak İti
bariyle bana «ıBingöT Çobanları» şiirini; bir pastoral 
şiiri hatırlattı. 

'Malumları olduğu veçhile pastoral şiir, köyü sev
diren, köye dönük düşünce ve görüşleri iyi yönleriyle 
dile getirmeye çalışan bir şiir türüdür. Biz köyümü-' 
zü daima bu yönüyle tanımaya çalıştık; fakat köyü
müzün bir de ıstıraplı, sıkıntılı yönü vardır; aslında 
«yön» sözcüğünü çoğul olarak söylemek gerekir. 

Görüyoruz ki, o ıstıraplara bir çare bulmak ama
cıyla, bir çözüm getirmek amacıyla bugün bir Köy; 
işleri ve Kooperatifler Bakanlığı kurulmuş ve çözünı 
getirilmesi istenen sorunlar bu değerli Bakanlığımız 
elinde çözüme ulaştırılma yönüne sokulmuştur. 

Bakanlığın yaptığı hizmetler İtibariyle hakikaten 
mutluyuz. Tarım alanın'da çalışan bir kişi olarak bu
nu gururla belirtmek istiyorum; ancak bazı konular 
var ki, tenkitlerimi yapıcı olmak için dile getirmek 
istiyorum, Lütfen inanın zedelemek yolunda değil. 

Yıllar önce Köy İşleri Bakanlığımız bir terasla
ma faaliyetine girdi, inanır mısınız, 779 bin kilo
metrekarelik alanda bugün yapılan teraslama faali
yetlerinden bir tek eseri bir yerde göremezsiniz. De
mek ki, burada teknik yönden bir hata yapılmıştır 
veyahut idari yönden bazı aksaklıklar olmuş ki bu 
durum müspet bir sonuç vermemiştir, 

Dinamik Bakanımızdan ve O'nun etrafında bulu
nan değerli arkadaşlarından istirham ediyorum : 
Kendilerinin bizlere sunmuş oldukları erozyon hari
tasında belirtilen ve büyük ölçüde zarara uğrayan 
topraklarımızın bir an evvel erozyondan kurtarılma
sında yapılması lazım gelen işlerin başında bu teras
lama 'faaliyetlerinin olması itibariyle belirtmek isti
yorum ki, bunu mutlaka ele almak icap ediyor. Bu 
yönde Bakanlığımızın çalışmaları nedir? Bunu en iyi 
şekilde çözüme ulaştırabilmek için neleri planlamış
lardır? Bunu lütfederlerse çok memnun olacağım. 

'İkinci bir konu : Sulama mevzuunda hakikaten 
büyük atılımlar vardır; ancak bazı yerlerde aşırı su

lamanın, bilinçsiz sulamanın toprakta tuzlanmaya, 
tuzluluğa ve dolayısıyle çoraklaşmaya (büyük ölçüde 
etkili olmak durumu doğmaktadır. Bunun da gereği
nin yapılmasını yine Sayın 'Bakanımızdan ve Bakan
lık erkânından istirham ediyoruz, 

Diğer bir konu; Siirt yöresinde müşahade edili
yor. Bir tarafta antepfıstığını bir proje çalışması ola
rak Köy İşleri Bakanlığı üstlenmiş, yürütmeye çalı
şıyor; diğer taraftan bakıyoruz Tarım' Bakanlığının 
büyük ölçüde araştırma ve üretimi 'geliştirme projesi 
vardır aynı konuda. iBana Öyle geliyor ki, aynı konu 
üzerinde yapılan bir çalışma tam manasıyla bir dü'b-
likasyoridur. Ben bu çalışmanın mümkün mertebe 
Tarım Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığınca tam bir 
koordinasyon halinde yürütülmesini ve geliştirilmesi
ni diliyorum. 

Ayrıca, diğer bir konuya değinmekte yarar müta
laa ediyorum : Köylerimize giden yollar hakikaten 
YSE Teşkilatımız tarafından güzel bir şekilde yapıl
makta; ancak yapılan bu çalışmalar, tarım arazisi 
arasın'daki yollarda gereği gibi intaç ettirilememekte-
dir. Ayrıca, tarımsal kuruluşlara ve tarımsal kuru
luşlar içerisindeki ünitelere de bu hizmetler götürüle-
memektedir, 

'Dileğimiz odur ki, YSE Teşkilattı bünyesindeki 
çal ışmaliar hatır - gönülle değil, arkadaşlık haltırıyla de
ğil, bir programa sokulmak suretiyle, mutlak surette 
tarımsal kuruluşlara giden yolların, tarımsal araziler 
arasındaki yolların en iyi şekilde, YSE Teşkilatı ta
rafından yapılmasının realize edilmesidir-

Eğer bu yollar bu şekilde, dediğimiz biçimde 
oluşturulacak olursa, tozdan mütevellit üretim zayi
atımız, % 8 - lO'luk zayiatımız önlenmiş olacaktır-
ki, bu küçümsenecek hir rakam değildir arkadaşlar. 
Bu konu üzerinde YSE Teşkilatı tarafından gereken 
hassasiyetin gösterilmesinde büyük yarar görüyorum. 

Sözlerime burada son verirken, hepinize teşekkür 
ederirru (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
(Bu suretle Bütçe üzerindeki1 görüşmeler tamam

lanmış bulunuyor. Sayın Bakanı rica ediyorum... 
MEHMET HAZBR — Sayın Başkanım, müsaade 

buyurursanız söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hazer, 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Fırsat düştüğü için konuşuyorum; daha evvel bir 

hazırlığım yottu. 
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Saiyın Köy İşleri Bakanlığı ile ilgili, 'hem birkaç 
noktalda 'bilgi istirhamım, hem 'de bazı 'temennilerim 
'olacaktır. 

ISon günlere bir biyogaz konusu ortaya atıldığı
nı biliyorsunuz. Bu biyotgaz işi ciddi 'bir konu İse, 
(bu ancak köylerde gerç'dkleştirilebiltecektir. Köylerde 
imkânlar müsaittir, 'bu daha çok dağınık kırsal alan 
işJdlir, Acaba Köyişleri Bakanlığının bu konuda bir 
hazırlığı, bir araştırması, ibir çalışması var mıdıır? 

IBu ikbnu 'tek başına Koy İşleri 'Bakanlığının ça
lışmasıyla da bitecek bir iş gibi görünmüyor. Bu, bir 
koordinasyon isteyen konudur. Yani, bir taraftan Ta
rım Bakanlığı, bir taraftan, 'belki de Sanayi Bakan^ 
lığı 'ile beraber çalışılarak 'bu mesele ancak 'gerçek
leştirilebilir. 

'Bu her şeyden evveli bir alet, ibir cihaz işidir. Bu 
cihazı, eğer konu ciddiyse, eğer gerçekleştirilmesi 
mümkünse, 'bizim Ankara ıhalva kirliliği gibi mev
simden mevsîime söylenip unutulmayacak 'bir konuy
sa, buna şimdlJden 'başlamak, şimdiden hazırlık yap
mak lazım/dır. Zaten IKöy işleri Bakanlığının kuru
luş nedenlerinden birisi de, köyün her yönüyle kal
kınmasını sağlamaktı. Bu köiy (kalkınmasında biyogaz 
konulşunun Önemli olacağını tekrar etmeye lüzum 
görmüyorum. 

Bir başka konuya daha »temas edeceğim; grup köy
leri su .İhtiyaçları. 'Birkaç köyün müşterek sularını, 
bildiğiniz gilbi, 'Köy işleri Bakanlığı projelendirmekte 
ve yapmaktadır; fakat bu grup köyleri sularının ço
ğu kontrolsüzlükten, disiplinsizlikten çok kere mak-
sa'da göre işlememektedir, bozulmakta, yıkılmakta, 
yolları tahrip olmaktadır. 

Yalnız ısu yolları değil, köy yolları da iböyledir. 
Köiy yollarını da herkes ihtiyacına göre bir yerinden 
yarmakta, bir taraftan öbür tarafa kanal geçirmekte 
've böylece umumun hizmetine tahsis edülen bu yollar 
harap olmaktadır. Bunları önleyecek mevzuatımızda 
hükümler var, Ceza Kanununda var; fakat bunlar ye
terli değildir, aynı zamanlda işlemiyor. 

Köy işleri 'Bakanlığı bu konuları maksada uygun 
şekilde yürütebilmek için yeni bir düzenleme, yeni 
bir hazırlık yapıyor mu? Yani, Köy işleri Bakanlığı 
köy yollarını, köy su yollarını tahrip edenlerin takibi 
için İbir ihltliyaç duyuyor mu, bir hazırlığı var mıdır? 

IKöy ilişlerinde bir başka konu da; sular bulunuyor, 
yol'Iar yapılıyor, hizmetler görülüyor; fakat kontrol 
edilemliyor. Sadece, zaman zaman oraya uğrayan ele-
ımanllar, mlüfettişler bakıp rapor vermekle yetiniyoriar. 
Halbuki, o yerler'dle, köylerde vanası bozulan, taksim 
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yeri tahrip edilen, borusu kırılan suların bir elden 
hemen kontrol edilip, onarılması lazımdır, ©u da bir 
merkezi teşkilata ihtiyaç göstermektedir. Köylerin 
böyh imkânları yoktur. Köy idareleri birleşerek de, 
tek başına da bunu yapamıyorlar, yapamazlar da. 
Böyle olunca, kontrolda aynı zamanda ekipman da 
göndererek, alet de göndererek, mütehassıs da gön
dererek, yetişmiş teknisyen de göndererek bu Slhtiyaç-
lar karşılanmalıdır. 

Köy işleri Bakanlığının en faal unsurlarından biri
si olan YSE'nin elektrik kısmı, zannediyorum daha 
çok TEiK'e intikal etmiştir, fazla bir şey kailımamış-
tır. 'Demek ki, simidi o YSE'n'in E'si yok, yalnız YS's'i 
var. 'Bu iki unsur iyi işliyor bazı yerlerde; fakat arz 
ettiğim gibi, yapılanların çoğu bakımsızlıktan, disip-
linSizİkten tahrip ediliyor. 

'Bu, 'yeni bir ihtiyaç değildir, bu çalışmalar baş
ladığı günden beri mevcuttur. Biliyorum, bir köye 
3-5 defa su götürülmüştür, hepsi de işlememiştir. Ya' 
köylü arasındaki ihlüilafitan işlememiştir, ya Devlet oto
ritesi za'yuf olduğu için işlememiştir veya köy birlikleri 
arasındaki ihtiyaçlar iyi tespit edilmemiş, iyi anlaşıl-
marnıış, anlaştırılamaımıştır. 

Bu bakımdan, Köy işleri IBalkanlığınıır faaliyetle
rinim halk tarafından [benimsenmesi ve devamlılığı 
için bu tedbirlerin alınması gerektiğüne inanıyorum; 
acaiba Sayın Köy işleri Bakanlığı da bu inançta mı
dırlar ve düşünüyorlar; bu hususlarda bilgi verir
lerse memnun olurum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ıSayın 'Bakanı rica ediyorum. 

KÖY ÎŞLERJt VE KOOPERATİFLER BAKA
NI MÜNİR RAİF GÜNEY — Danışma Meclisinin 
Sayın Başkanı, sayın üyeleri; 

Yüce Meclisinizi şahsıım ve ıBaıkanlığım mensup
ları adına saygılarla selamlıyorum., 

Bu 'Uakdim konuşmamda Bakanlığımın kuruluşu
nu, görevlerini, 1981 yılı çalışmalarımızı ve 19*82 yılı 
Bütçe Tasarısıyla, program tasarılarımızı özetledikten 
sonra, bizlere ışık tutan, Mham veren değerli konuş
macıların sorularını ve temennilerini cevaplandırmaya 
çalışacağım;. 

Köy 'işleri ve Kooperatifler Bakanlığı, yurdumu
zun tüm sorunlarına ve bu meyanda köy kalkınma 
sorunlarına gerçekçi, yapıtı ve bilimsel bir yaklaşım 
getiren Atatürkçü görüşün İlhamı ile kurulmuştur. 
Nitekim, IBüyük Atatürk, Türk köylüsünü en veciz 
şekilde dleğerlenldirmek suretiyle, yurdumuzda kalkın-
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manın nereden başlayacağına işaret buyurarak hedefi 
göstermiştir. 

Planlı Ikaîkınıma dönemine girilmekle beraber, Köy 
tşleri ve Kooperatifler Bakanlığının kuruluş ortamı 
(hazırlanmış ve 25 Aralık 1963'te Bakanlık bir Ka
rarname ile kurulmuştur. Bakanlığımız, yurdumuzda 
kırsal alanlda yaşayan 25 milyon nüfusa yol, sağlıklı 
içme ve kullanma suyu, bir ölçüde elektrik, konut 
gibi temel altyapı hizmetleri götürmekle beraber, di-
ğer taraftan tarımsal yatırımlarla, (toprak - su hiz
metleriyle ve bir taraftan da el sanatları eğitimiyle 
köylümüzün gelir düzeyini, refahını, mutluluğunu 
sağlamakla yükümlüdür. 

Bakanlığımızın yalnız köylerde hizmet yapmakla 
yükümlü olduğu tanımı eksik kalır. Çünkü, nüfusu 
3 OOO'in altındaki belediyelerin içme suyu tesisi, as-
'keri garnizonların keza içme ve kullanma suları, gü
venlik yolları, bu meyanda protokollarla çeşitli' yol
lar; örneğin radyoling yolları, turistik yollar ve köy
lümüzün arzusu istikametinde şehirlerde iskân ko
nuşu, haJtlta sulama tesisleri, kooperatif çalışmaları 
yapabilmekteyiz. 

Ilık Bütçemiz 1964 yılında 437$ milyon olarak dü
zenlenmiştir ve kuruluşumuzdan bu yana bütçeleri
miz, görevin ağırlığı İstikametinde devamlı bir geliş
me seyri göstermiştir. Şöyle ki, 1970 yılında bütçe
miz 1,2 milyar liraya, 1975te 5,8 milyar liraya, 1980 
yılında 44,1 rriilyar liraya ulaşmıştır ve 1981 yılı, Bü
yük Atatürk'ün 'Doğumunun 100 n'cü Yılını coşku 
ile 'kutladığımız ve bize 'köye yönelme emrini veren 
Atatürk'ün bu tarihi yıldönümünde, Bütçemiz daha 
çok büyümeler göstermiş ve c/c 66'ya varan bir artış
la, 67,8 milyara ulaşmıştır. 

Bu paralelde Bakanlığımın hizmet ve yatırımları 
da devamlı bir gelişme göstermiştir. Daha evvel ko
nuşan çok değerli bir üye, 1963 ve 1981 yılı Bakan
lık hizmet mukayeselerini yaptıkları için ben değerli 
zamanınızı almayarak, bu hizmetlerin başlangıçtaki 
noktaya göre 2 ila 8 - 9 katına çıkarıldığım söyle
mekle yetineceğim. 

Bakanlığımın merkezde müsteşarlık ve daire baş
kanlıkları, ayrıca Yol, Su, Elektrik, Toprak - Su, Top
rak - 'iskân tşleri ve Kooperatifler Destekleme Genel 
Müdürlüğü olmak üzere, dört genel müdürlüğü, il
lerde bölgesel ve il kuruluşları olmak üzere, 333 ku
ruluş birimimiz bıılunmakıtaıdır. Bu demektir kî, Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının her ilde en az 
dört, bazen altı yedi birimi Yüce Ulusumuzun ve 
aziz köylümüzün hizmetinde bulunmaktadır. 

Bu kuruluşlarımızda 10 458'i memur, 38 380'i 
daimi 'işçi, ve 13 989'u mevsimlik işçi olmak üzere 
62 807 personel kadromuz bulunmaktadır. Bu kad
rolarımızı dengeli ve tasarruflu kullanma istikametin
de azimli çabalarımı'z olduğunu, rakamlarla bir öl
çüde arz etmek istiyorum. 

10 458 memur kadrosunun 8 369'u dolu, 2 089'u 
boş bulunmaktadır ve tasarruf nispeti % 20*dir. Kad
rolu işçi durumu; 38 3'80, devamlı işçi kadrosunun 
5 İ!l9'u boştur ve boş oranı % '1'3,3'tiür. Mevsimlik 
işçide ise geniş tasarrufa gitmiş bulunuyoruz. 

Biz, ihale ile birlikte emaneten hizmet ve yatırım
larını uygulayan bir Bakanlık niteliğindeyiiz. Bu iti
barla, bir taraftan geniş bir teknik eleman kadromuz, 
işçi kadromuz ve bu paralelde büyük bir makine par
kımız bulunmaktadır. 3 900'ü binek aracı olmak üze
re ve 13 768*1 de İş makinesi olmak üzere, 17 668 
aracımız bulunmaktadır. Ne varki, bu makine par
kımızın, özellikle iş makinelerimizin % 30 - 3'5'i 10 
yaşından büyüktür. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Görevi devraldığımızdan bu yana Bakanlığm bün

yesinde yaptığımız çeşitli düzenlemeler ve çalışmalar 
bulunmaktadır. Bunları kısaca iki bölümde sunmak 
isteyeceğim. 

Öncelikle, yönetimdeki düzenleme çalışmalarımızı 
şöylece izah etmek istiyorum. Hizmette verimlilik ve 
elkinliğin başlangıç noktası sıkı bir işbirliği ve koor
dinasyondan geçer. O halde, bir taraftan merkez bi
rimlerimiz arasında, ıgenel müdürlükler arasında çok 
sıkı bir koordinasyon gerçekleştirme çabası yanında, 
diğer taraftan da, taşra birimlerimizde illerin sayın va
lilerinin 'kişiliğinde çok sıkı bir koordinasyon ortamı 
hazırlanmıştır ve gerçekleştirilmiştir. 

Bu amaçla Ibir de Planlama ve 'Koordinasyon Yük
sek Kurulu teşkil ettik. Bu Kurul, benim Baişkanlı-
ğımda sık toplantılar yaparak programlarımızı, yön
lendirmelerimizi çok yakından izlemekte ve etkinlik
ler sağlamaktadır. 

Değerli üyeler; 
Yapmaya çalıştığımız yönetimle ilgili bir önemli 

düzenleme dalha, Bakanlığım birimlerinin yeterli stan
dart kadro şemaları yoktu. Böyle bir kadro şeması 
olmaymoa, elbette hizmeti ve yatırımı -gerçekleştirecek 
ve mevcudu da yeterli olmayan elemanın verimli bir 
şekilde istihdamı elbetlte mümkün olmayacaktı. O hal
de, öncelikle yapmaya çâlıştıği'mıiz işlerden biri, Ulüımı 
birimlerimizin, basşlta Bakanlık Merkez Teşkilatı ol
mak üzere, 'genel müdürlükler ve taşra birimleri ol-
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mak üzere, hepsinün standart Ikaldro somalarını hazır
ladık, onayladık ve uygulamaya köydük. Böylelikle, 
Özellikle kalkınmada öncelikli illerlİlmizin personel açı
ğını, hatta çeşitli yörelerde dengösM'iklerii dalha yaikın-
;dan ve gerçekçi bir biçimde izleme 'imıkânı bulduk, 
'idari tasarruflarımızı, atamalarımızı kuralları içinde 
bu kadro şemalarına uygun yapmaya başladık. 

Ürerinde önemle durduğumuz bir konu, tasarrufa 
riayet olmuştur. Çeşitli vesilelerle de ifade eitltiğimiz 
gibi, tasarruflu olmayı ve tasarrufa riayeti, medeni ol
manın ve mlelmilekeitiseverliğin bir gereği 'saydık ve bu 
isıtülkaimeltıte personelde, araçta, gerekte milyarlara ula
şan tasarruflar sağladığıimızı zannediyorum. 

Bu meyanda, hizmetlerine ihtiyaç duyulmayan ba
zı bölgesel kuruluşları da Ikaldırarak, oıradalkii eleman 
ve araçlları ihtiyaç duyullan yerlere tevcih 'dtltük. Nite
kim, beş bölge müdürlüğünü kaldırmış bulunuyoruz. 

Hizmetlerimizde erkinliği sağlamanın bir başka 
yolu olara'k, h'izlmet içi eğitime, teftişe; yönlendirici, 
eğitici teftişe ve denetim© de büyük ağırlılk verdik. 
'Bu arada planlı programlar, planlara dayalı program
lar nazMajyalbİmıe'k için, elimizde çok eski olan veri-
'lefi yenileyebilmek amacıyla, köy envanter etütlerini 
'hazırladık. Biraz sonra bu (konuya tekrar döneceğim. 

Çeşitli Ibiliımısel yayınlar hazırladık ve yayınladık. 
'Bu araida ik defa «Bakanlığımız Yıllığı» /bir kaynak 
Ikifep olarak hazırlandı ve 'biraz önce çok »değerli bir 
üyenin ifade ektikleri gibi, Türkiye'de 'ilik defa lenoz-
yoın haritası hazırlayarak, 50 bin adet olarak basitlik ve 
ilgfliler'in is'tifadesüne sunduk. 

Değerli ü'yeler; 
Yasal düzenleme çalışmaları konusundaki görüş-

'leı'iım'izi de şöylece özetleyeceğim : Güvenoyu al
dığı gün Hülcümdttaizln, iBa'kanllılk olarak ilk işleri
mizden biri, Yasal Düzenleme Kurulu kurmak oldu. 
30.9,19180 'tarihinde bu Kurulu teşkil dttii'k. Bir taraf
tan Balkanlığımızla ilgili yasal düzenlemeler görevini 
Üsitlenirlken 'bu 'Kurul, d'iğer taraftan da, diğer bakan
lıklardan gelen önerileri değerlendiren bir fonikkiyon 
'ifa etti 

Hükümetimiz İcra Planında Bakanlığıma görev ola
rak verülen 1*163 sayılı Kooperatifler Kanununun de
ğişikliği hazırlandı ve Aralık 1980'de Başbakanlığa su-

/nuldu. Aynı şekilde, Balkanlığtmıziin Kuruluş ve TeŞ-
Ikilait Kanunu da hazıdalnara'k, Mayıis 1981'de keza Baş
bakanlığa sunuldu. 

Bu arada, Toprak - Su işletmeleri döner sermaye
lerinin artırılması konusundaki Tasarı kanunlaşarak 
yürürlüğe girdi. 

Toprak iskân mevzuatının, günün 'koşullarına uy
durulması için yasal çalışmalarıimUz devam etanekfte-
idir. Aynı şekilde, köy kalkınma kooperatiflerMn bü
yük fonksiyonunu kolaylaştıracak, ucuz ve kblay kre
di sağlayacak bir Kooperatifler 'Bankası Kanun Tasarı
sı üzerinde de çalışmalkltayız. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğü yaltırımları için, 
Geri Ödeme Kanun Tasarısını hazırlayarak; 'Başbakan
lığa sunmuş bulunuyoruz ve toplum kalkıniması me
todunun işlerliğini sağlamak amacıyla, gönüllü katkı
ları kısıtlayan 2Ö32 sayılı Kanunun değişikliği üzerin
de de bir hazırlığımız mevcuttur. Bunun dışında, Ba
kanlığımın çeşitli çalışmalarını düzenlemek amacıyla 
7 yönetmeliği Ve çeşitli genelgeleri de 'yürürlüğe koy
duk. 

ISaym 'Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi 'sizlere 198(1 Yıllı Bütçemiz ve Program uygu-

lamallarınıız konusunda kısa bir bilgi sunmak isftliyo-
ruim. 

Biraz önce arz ettiğim gibi, '1981 Yılı Bütçesi, bir 
yıl öncesine göre, '% 66 gibi bir büyüm© göstererek, 
'67.8 milyar liraya ulaşmıştır. 198)1 Yılı Bütçemizin', 
Devlet Bütçesi içiindeki yeri; yatırımlarda '% 1'5.7 ve 
genelde % 3.9 olmuştur. 

Kısaca 'ifade etmek gerekiyorsa, bu 'Bütçen'in 13J2'si 
cari harcamalara, 4l& milyonu tran'sıferlere, 54.il mil
yarı yatırımlara ait olmak üzere, 67.8 milyara baliğ 
olmuştur. 

!İ98U yılı, Ülkemiz Ve Balkanlığımız için bir derlen
me ve 'toparlanma yılı olmuşltur. Bir taraftan yöndtüm-
de ve yasalarda gerekli düzenlemelere girerken, bir 
taralftan da program hedef ve ilkelerinde de dengeli, 
objektif ve âdil 'bir uygulamanın yollarını araştırdık 
ve bu istikamete yöneldik. (Bu meyanda, kalkın'mada 
öncelikli illere, özelikle 1981 yılında ağırlık vermeye 
gaiyröt etlfrik ve bu meyanda 1981 yılının büyük tarihi 
anlamı içinde, Büyük Atatürk'ün doğumunun tarihi 
'yıldönümü içinde, çalışlmalanmiz daha büyük şevk 
ve heyecan 'içinde gerçekleşti. 1981 yılının, Bakanlı-
ğıimız Kutlama Programında geniş uygulamalar yapıl
dığını bir sayın üyemiz teveccüh göstererek dile getir' 
diler. Hakikaten 'bu Programımızda Atatürk yoları, 
çeşmeleri, Atatürk köyleri, göletler, yurt içinde, yurt 
dıişında 'kooperatif ve el sanatları sergileri, çeşitli ya' 
yıınlar ve kalıcı eserler gerçelkleşitirilidi. 

Program ve uygulamaları kısaca şu sekide özetle* 
mök isliyorum : 

Toplam yaltırım ödeneğimiz 198İ1 yılında 54,11 mil
yardı ve 36 bin projede çalıştık. Yol - Su Eldkftrik Ge-
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nel Müdürlüğümüzün 1981 yılı Programı 31.7 milyar | 
liralık ibir 'ödenekte gerçekleştirilmiştir. 8 592 kilomet
re yâni yol yapımı, 5 051 kilometre tesviye, 1118 281 I 
kilometre balkım, 9 500 kilometre stabilize ve 1 917 I 
'kilometre asfalt yol; ayrıca 4 292 yerleşim ünitesinde I 
(Bunun 2Ö9'u askeri garnizonlar olmak üzere) i^me I 
suyu ttösitsi ele alıındı ve köy elektrifikasyonunda da 
'devam eden 14 hidroelektrik santralden 2'sli daha son- I 
ra da Yüzüncü Yıllın anlamı işinde Hakkâri ilimizde I 
ele alınan yine 2*si toplam 4'ü ikmâl edildi ve böyle- I 
İlkle Hakkâri ilimiz, köylerinde hiç elektrik olmayan j 
il sıfatından çıkarılmış oldu. I 

Topraik^Su Genel Müdürlüğümüz programlarında I 
19.9 milyarlık bir ödenekle 1.249 projede çalıştık ve 
İİ0İ9.2 bin hektarlık araziye çeşitli hizmetler götürme
ye gayret ettik. I 

Toprak-İslkân işleri Genel Müdürlüğü Programı
mız 1.529 milyarla 682 projede yürüdü. 5'82 çeşitli 
sosyal 'teslisi; 'köy 'konağını, camisini, çamaşırhaneyi, 
'benzeri 'tesisleri devam ettirdik, yaklaşık 5.000'e ya- I 
kın konutu ikmale çalıştık. Bu çalışmalarımızda ayrı
ca, özel İskân Fonundan da 3.2 milyarla yararlandık. 

Kooperatifler Genel Müdürlüğümüzün yatırım öde- I 
neği 988 milyon lira idi ve 65 kooperatif programda 
yer almakta idi. 8 konuda; tarım, 'gıda, dokuma, gi- I 
yim ve defi gibi konularda, sektörlerde çalışmalar I 
yapıldı. Öznellikle 1981 yılı, çok dağınık olan köy kal
kınma kooperatiflerinin, derlenmesi, düzenlenmesi, be
lirli ilkelere bağlanması yılı olmuştur. 'Bu nedenle, I 
kooperatiflerde eğitime ve denetime, geçmiş yılların I 
birkaç katına ulaşan ibir ağırlık verdik. Örnek vermek 
gerekirse; geçmiş yıllarda, yıîda 20Ö-3CCI kooperatif 
denetlendbiliirken, ıbiz kontrolörler sayısını 58'den 28'e 

(Kadro şemamıza göre) indirmemize rağmen, Mart
tan Ibu yana yapılan denetim hizmeti 1.367'yi bulmuş
tur ki, geçmişin 5-6 katından f azladır. 

'Sayın Başkan, değerli üyeler; 
'Kooperatifler Genel Müdürlüğü eliyle, İbir taraftan I 

köylümüzün kalkınmasına, gelişmesine büyük katkısı 
olan bu çoğu tarımsal amaçlı olan koy kalkuüna koo
peratiflerinin kuruluşuna, desteklenmesine ve deneti
mine ağırlık vermekle iberalber, diğer taraftan, yine bu 
Genel Müdürlüğümüzün fonksiyonları arasında bulu-
nan el sanatları eğitimine de büyük yer vermekteyiz. 
Kırsal alanda köylümüzü yeni geçim kaynaklarına ka- I 
vuşturmak ve meslek sahibi yapmak açısından ıbu ça
lışmaların önemi ortadadır. , 

7 el Sanatları eğitim merkezimiz bulunmaktadır. 
1981 yılında 7'ncisini Kars ilinde açtık. I 
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Bu eğitim merkezlerimizde; halıcılık, kilimcilik, 
battaniye, ağaç ve mermer oymacılığı eğitimleri yapıl
maktadır. 598 öğrencimiz devam etmiştir, Ayrıca, 130 
gezici kursumuz faaliyet göstermiş ve Mart 1982'ye 
kadar 2.122 kursiyer bu kursları 'bitirmiş olacaktır. 
Artış keza enaz )%> 50ldir; ibir yıl öncesine göre, 

Ayrıca, DüzceMe Kooperatifçilik Eğitim Merkezi
miz 'bulunmaktadır. 'Bunda da kooperatif yöneticileri
nin eğitimini yapıyoruz. 

Her şeyden evvel, Hükümet Programımızda da yer 
aldığı şeklvyle, kooperatifçiliğin Devlet düzeni içinde 
geliştirilmesine büyük özen göstermekteyiz. 

/19;81 Yılı Programımızı özetlerken, bu andaki; 
yani 31.12.1981 tarihi itibariyle uygulama nispetinin 
ı% '85 civarında olduğunu ve mali yıl ısonuna kadar 
bunun >% 9G'ı aşacağını umuyoruz; ki hu uygulama da 
geçmiş yılların üstünde bir uygulama oranıdır. 

'Sayın Başkan, sayın üyeler; 
1982 Yılı Bütçe Tasarımız ve Program tasarıları

mız konusunda da çok özet bilgiler sunmak istiyo
rum : 

Öncelikle 1982 Yılı 'Bakanlığım Bütçesinin geliş
mesi nde çok 'büyük desteği olan Bütçe-Plan Komis
yonunun saygıdeğer Başkanına, üyelerine ve raiportör 
üyelerine huzurunuzda Bakanlığım adına şükranı 'bir 
borç biliyorum, (Bu anda Bütçe-Plan Komisyonu ta
rafından yüksek huzurlarınıza getirilen Genel Bütçe 
içinde Bakanlığımın payı 1'3,5 milyar cari harcamalar, 
891 milyon transfer, 57,5 milyar yatırım olmak üze
re, 72.0CO.CUıC10öO liradır. 10 aylık olarak hazırlanan 
Bakanlığımız 1982 Yılı 'Bütçe Tasarısında bir yıl ön
cesine göre genelde |%< 27,4 yatırımda da >% 27,4'lük 
bir artış vardır. Bu artış, bir yıl önceki, yani 1981 yı
lının, 1980 yılına göre % 66 artışından azdır. 

iBültçe Tasarımızın 'Devlet Bütçesi içindeki yeri, bu 
yıl genelde % 4, yatırımlarda 1% 15,4 olmaktadır. 
1981 yılı program tasarılarımızı sunmadan evvel, bize 
kaynak olan, mehaz olan plan hedeflerini ve çalışma 
ilkelerimizi özetlemek istiyorum. 

Herşeyden evvel, geçmiş yıllarda, 1962-69 yılla
rında yapılan; ki 19621de başlayıp 1969'a kadar bi-
tirikbilen köy envanter etütleri, bulgun için gerçekçili
ğini büyük ölçüde kaybetmiş olmakla beraber, bir 
dayanağımız bu enivanterler olmaktadır ve biz bu 
envanterleri yenileme kararı alarak 1981 yılında 36.155 
köyümüzü kapsayacak sekilide, geçmişte 8 yılda biten 
envanter etütleri çalışmalarını Ibu sene 5 ay gibi kısa 
bir sürede biltirmliş olduk ve bu çalışmalarımızı ya
parken 8 Bakanlıkla, Devlet Planlama Teşkilatıyla, 
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Devlet İstatistik Bnsti'tüsüyle ve Amme Enstitüsüyle 
yakın ilişkilerimiz, işbirliğimiz oldu, 

'Bu envanterlerin (basımı Mayıs !1982\İe yapılacak
tır umuiyorum ve yalnız (Bakanlığım için ideğil, köye 
hizmet götürmekle yükümlü ıtiiim bakanlikTar ve ku
ruluşlar (için 'önemli (bir kaynak 'olacaktır sanıyorum. 

'Programlarımızın h'azıriiğınlda elfbetlte milli kalkın
ma planlarımız 'bize hedef göstermlek!tiedir. TNTItiekiim, yol 
konusunda hedef yılda 5 bin km. dir, köy İçme su-
larırida yenileme olarak 2 bin 've yeniden tesis olarak 
da 6J200 otoak üzere, toplam 8.200 üniteye içme suyu 
götürmek öngörülmüştür. 

(Köy yolları hedefini Bakanlık olarak aşmamıza 
rağmen, '8.)2IQQ üniteye içme suyu götürme yolundaki 
hedefin maalesef altında kalınmalk'ta'dır. Bu, ya he
defin yüksek tutulduğu -ki Ibunu söylemek mümkün 
değil- ya da ödeneklerin az verildiği anlamına gelir. 
Köy yollarımız için, 'Bakanlar Kurulunca ele alınan 
ulaştırma master planı çerçevesinde bir köy yolları 
rnaster planı hazırlamaktayız; 10 yıllık bir periyot 
için. Aynı şekilde, eskidiğini ifade ettim, makime par
kımızı yenilemek için de makine yenileme projesi ha
zırlayarak ilgili makamların görüşüne sunduk. 

Topralk-Su ya'tırırM'arıımıızda hedef 1(34 bin hek
tar/yıldır. 1981 yılında 1109 'bin hektarda kaldık. Biraz 
donra İfade edeceğim gibi, bu yıl İİCİ5 ıbin hektarda ka
lıyoruz. Oysa, toprak-su yatırımları süratle verime dö
nüşen yatırımlardır, köylümüzün relfalnında çok 'büyük 
yeri okluğu kaibul edilmesi gereken yatırımlardır ve 
(bir milyarlık 'bir yaptırım yapıldığı zaman, yaklaşık 5 
hin veya 6 bin hektar araziye çeşitli toprak-su hiz
metleri götürüldbilmektedlir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
'Programlarımızı hazırlarken gözönünde ıbulundur-

maya çalıştığımız ilkeleri de kısaca ifade etmek 'iısfö-
yoruım. Herşeyden evvel gerçek ihtiyaçlara uygun ve 
yurt sathına dengeli bir şeklide yayılan adil, dbjdkitif, 
programlar hazırlamaya gayret ediyoruz. Bu ıroeyan-
da, az ödenekle hemen hiltebilecek verimüi yatıranlara 
öncelik veriyoruz ve yine ağırlık verdiğimiz 'bir 'bö
lüm, kalkınmada öncelikli illerimizdir. 1.982 yılında 
ağırlık vereceğimiz bir başka kesim, hudut köyleri-
ımliız olacaktır. Bunun önemi takdir huyrulur. 

Çalışma ilkeleri ve plan hedefleri ışığında hazır-
laldlğımız yatırım program tasarılarını sadece son ra
kamlarını izah ile yetineceğim. 

Yol-Su 'Elektrik İşleri Genel Müdürlüğümüz eliyle 
8603 km. yeni yol, 10 bin km. stalbifee kaplama, 2000 
km. asfalt, 6 bin metre tul köprü, 3046 ünite içme 

suyu, ilave 78 askeri garnizona içme suyu ve 12'si 
devam eden, 10 tanesi 'bu yıl elle alınacak 22 hidro
elektrik santral. Bu konuda da şükranlarımı 'bir kere 
daha tekrar etmek istiyorum Bü'tçe-Plan Komisyonu
na; 100 milyon olarak ayrılan ödenek 400 milyon ila
vesiyle huzurlarınıza 500 milyonluk 'bir meblağa ulaş
mış olarak gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca, köy yolla
rı, içime suları, elektrik könusundia da bir ölçüde trans
fer ödeneğimiz vardır. 

Toprak-Su Genel Müdürlüğümüz eliyle 381 proje-
tde 1ICİ5 'bin hektar araziye 22,3 Milyarla hizmet ve ya
tırımlar götüreceğiz. Toprak-Su Genel Müdürlüğümü
zün 'imkânları sadece ibununla kalmıyor, ibiindiği jg/Kbi, 
kredi mekanizmasını da işletmekteyiz ve köylü için 
yaratığımız projeleri Ziraat Bankasından aldığı kredi
lerle gerçekleştiriyoruz. 'Bu yıl, 1982 yılı Toprak-Su 
Teşkilati'mızın Ziraat Bankasındaki kredileri miktarı 
plasmanı 5,5 milyara çıkmıştır. Oysa, 1980 de Ibu ra
kam 1,5 milyar, 11981 yılında 3 milyar; ki tamamı 
Toprak-Su tarafınldan kullanılmıştır ve 1982 yılında 
5,5 milyar olmuştur. 

IBiyogaz çalışmalarını 19811de başlattık, 119821de 
'devam ettireceğiz. 'Biraz sonra soruları cevaplandırır
ken Idaha çok açıklık .getirmeye çalışacağım; Ibu 5,5 
milyarlık krediden yararlanacak köylülerimiz için bu 
konuda Ziraat Bankasıyla 'bir protofcoiimüz de ya
pılmıştır., 

ıToprak-'îskân Genel 'Müdürlüğümüz eliyle 30*6 pro
jede 2,4 milyarla çatışlamaları sürdüreceğiz, Bu pro
jeler içinde 150ı sosyal tesis ve 5 bine yakın konut in
şaatı bulunmaktadır. (Bunların arasında Karakaya gi-
h'i, Yüce Ulusumuza yaraşır (büyük bir projenin iskân 
sorunları Ibölümlü de var, Bu iskân sorunu ve çözüm 
konusu Bakanlığıma mevdu bir görevdir. 'Bu konuda 
704 nli'lyon liralık 'bir Ödenek varidır. Ayrıca, Özel 
iskân Fonundan deprem kuşakları için (1,4 milyon 
liralık 'fonumuz Ibulunmaktadır. 

Kooperatifler Genel Müdürlüğü çalışmalarımıza 
gelince : 

52 projede 949 milyon lira ile hizmet sürdüreceğiz. 
Ayrıca, ıbizim 400 milyona yalkın 'bir de fonumuz bu-
Iunmaktaldır. Bir sorun var; (büyük projeler Devlet 
Planlama Teşkilatı taralfından numara almakta ve bu 
projeler 'zikredilmektedir. Oysa, sektör 'bazında pro
jeler numara aldığı takdirde, 'Bakanlık olarak kööpe-
raltilflerin gelişmesi Jstikaımetinlde mutlaka daha sey
yal, daha insiyatifli 'bir çalışma gösterebileceğiz. 

Sözlerimi 'bağlamadan evvel, izin 'verirseniz, çok 
ıdeğerli üyelerin bizlere ışık tutan, destek olan değerli 
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beyanlarını, sorularını cevaplandırmaya gayret edtece-
ğim. 

İlk sayın konuşmacı, teknik eleman ihtiyacından 
balhsemıişlerdir. Bu, bir vakıadır. Bugün 'teknik ele
man bulma zorluğu, yalnız Bakanlığım için değil, tek
nik eleman isitilhdam eden tüm Bakanlıklar için 'bahse 
konudur. Biz, bir taraiftan standart kadro şemalarımız 
uygulamaları gereği İhtiyaç bulunan yörelere dengeli 
bir dağıtım yapmaktayız kurallar içinide; diğer taraf
tan da teknik eleman temiriii açısından, gerek Hükü
met (düzeyinde yapılmakta olan çalışmalarla, gerekse 
Bakanlık düzeyinde yaptığımız çalışmalarla teşvik ve 
imkân yaratma gayretindeyiz. Şöyle iki, yeni Kadro 
Kanun Tasarısı yüksek huzurlarınıza gelmiştir; umu
yoruz bu, tıkanan terfileri sağlayacak ve moral vere
cektir teknik elemanlara. Ayrıca, Hükümet düzeyinde 
teknik elemanlar için hirtakıım yenli çalışmalar bu
lunmaktadır ve Bakanlık olaralk biz, uzun vadeli bir 
konut planlaması yaptik. Bu da salbit, kalan ve ye
tersiz kalan ücretlere dolaylı bir katkı olacaktır. On 
yıllıik Ibir konut planı yapmış bulunmaktayız, özel
likle, kalkınmada öncelikli illere de bu planda ağırlık 
verdik. 

Deprem kuşağındaki köylerin, 3885 köyün sorun
larının çözümü, haklı olarak ifade edildiği gibi, 'kısa 
zamanda mümkün olmuyor. Ödenek ve fon kaynaklar 
bulunduğu takdirde, elbette programlara daha çok 
ağırlık verilecektir, 

Kuruluş ve Teşkilat Kanununun bulunmayışından 
bahsedildi. Mayıs U98iHde Başbakanlığa bu Kanun Ta
sarımızı sunduğumuzu arz etmiştim. Bu Kanunun çık
ması halinde değerli takdirlerinizle, Bakanlığımın ça
lışmaları daha büyük boyutlara ulaşacaktır, daha çok 
etkinleşecektir. Bugün askıda kalan pek çok konu; ör
neğin 'köy imar planı, örneğin köy İçi yolları, örneğin 
köy kanalizasyonu gibi sorunlar da görevimiz kapsa
mına resmen girecektir. Bunları biz şimdi imkânlar 
dahilinde bir ölçüde yüMtebilmekteyiz. 

Bir sayın üye, toplum kalkınması metoduna ağır
lık verilmesi gereğini çok haklı bir şekilde ifade bu
yurdular. Bilindiği gibi, planlı kalkınma dönemine 
girmekle beraber, toplum kalkınması metodu da işler
lik Kazanmıştır. Bundan maksat, herkesin, her biri
min kendi imkânlarını ortaya koyarak hizmetlerine 
sahip olması, korunlarına çözüm araması ve ondan 
sonra da Devletten destek istemesidir.; 

Ne Var ki, 2038 sayılı Kanun, köylümüzün her 
türlü katkısını, gönüllü katkısını ve bedeni çalışması
nı engelleyen bir Kanun olmuştur. Oysa bizim, Ba

kanlık olarak kanaatimiz - kişisel olarak da kanaati
miz - bu Kanunun bünyemize çok uygun olmadığı, 
köylümüzün çok bilinçlendiği, meselelerine çok sahip 
olduğu ve severek imkânları dahilinde gönüllü kat
kıda bulunmak istediği istikametindedir. ıBu Kanunun 
tadili istikametinde de bir çalışmamız olduğunu tek
rar arz ederek bu soruyu cevaplandırmış oluyorum. 

Bakanlığın koordinatörlük fonksiyonu üzerinde 
duruldu. Bir sayın konuşmacının ifade buyurdukları 
gibi, Bakanlığımız, hem yatırımcı bir Bakanlıktır, hem 
de koordinatördür. Bu fonksiyonumuz, bizim öneri
miz üzerine, 1981 yılında daha belirgin hale gelmiş
tir. Şöyle ki, 1981 yılı îcra Planındaki 453 numaralı 
tedbir, kamu kuruluşlarının köye yönelik hizmetleri
nin koordinasyon içinde yapılmasını öngörmüş ve bu 
görevi Bakanlığıma tevdi etmiştir. Biz, bu görevin 
gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz ve bütün bu 
envanter çalışmaları buna bir dayanak olacaktır. Kıs
men 1981 yılında bazı bakanlıklarla, yine bizim gi
rişimlerimizle işbirliği sağlandı. Örneğin, o zamanki 
adıyla Kültür Bakanlığıyla bir protokolümüz var, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokolümüz var; 1982 
yılı bu koordinatörlük fonksiyonunun daha ağırlık 
kazanacağı bir yıl olacaktır. 

Orman köylerinin kalkınma sorunlarına değinildi. 
Yüce Meclisinizce bilindiği gibi, orman köylerinin 
kalkındırılması konusu, orman içinde kalkındırılma
sı konusu, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlıdır ve 
OR - KÖY eliyle yapılmaktadır. Ancak, Tarım ve 
Orman Bakanlığınca, geçim kaynağı kıt ve orman 
içinde gelişemeyen köy birimlerinin kamulaştırılma
sı sonucunda Bakanlığımın bir fonksiyonu doğmak
tadır ve bu köylerin iskânı, Bakanlığımızca yerine geti
rilmektedir. Mesela, bugüne kadar bu tarzda 8 köy
de 1 042 aile iskân edilmiştir. Orman köylerinin kal
kındırılması konusunda, Bakanlık olarak, Tarım ve 
Orman .Bakanlığı ile de işbirliği halindeyiz. 

Bir başka soru; tarımsal arazinin veraset yoluyla 
parçalanması ve tarımsal işletmelerin küçülmesi, do
layısıyla verimin düşmesi. Bu, Türkiye'nin önemli 
sorunlarından bir tanesidir. Bu konuda Bakanlığımın 
çalışmaları vardır. Bilindiği gibi, bu sisteme toplulaş
tırma, eski tabirle «tevhit» denmekte idi. Bir köyde 
arazi sahiplerinin % 60'ı ve daha yukarısı böyle bir 
çalışma istediği takdirde bunu yapıyoruz ve sayısız 
parselleri asgariye indirerek verimli ve teknik bir ta
rım işletmeciliğine köylerimizi yönlendiriyoruz. Hu
kuken mecburi bir sistem olmadığı için, ancak gö
nüllü bir çalışma yapılmaktadır; fakat Toprak - Ta-
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rım Reformu iKanun Tasarlısında bu konuda yeni hü
kümler bulunmaktadır, 

Taşlı arazinin ıslahı konusuna değinildi. Bu ko
nuda Güneyde Ve Güneydoğuda çalışmalarımız var
dır. 

Göletlerden enerji üretimi, bizim eğildiğimiz ve 
planlamasına başladığımız bir konudur. Hatta yalnız 
enerji değil, bilindiği gibi, su kaynakları artık pek çok 
azalmıştır, «dBu göletlerden arıüma tesisleri de kur
mak suretiyle büyük grup içme suları elde edebilir 
miyiz, sağlayabilir miyiz?» istikametinde de planla
malarımız vardır.. 

Tarımda kullanılan elektrik tarifesinin düşürülme
si.., Buna, bilindiği gibi, yeşil tarife de deniyor. Es
kiden '% 50 idi. Biz bu konuyu bir - iki defa önerdik. 
sayın üyenin temennisi istikametinde bir kere daha 
Hükümete götüreceğim.ı 

Bir sayın konuşmacı, kadroların geçmişte şişiril
diğini ifade buyurdular. Bizim personel istihdamı ko
nusundaki ilke ve yöntemlerimizi arz etmiş olduğum 
için, bu Soruya cevap verdiğimi kabul ediyorum. 

1981 yılında olduğu gibi, 1982 yalında da kalkın
mada öncelikli illere ağırlık verilmesi hususunu da 
dile getirdim. Ayrıca, 1982 yılında hudut köylerimi
ze de daha çok ağırlık vereceğiz. 

Kooperatifler konusunda değerli görüşler ortaya 
atan bir sayın lüye, geçmişte kooperatiflerin ideolojik 
saplantılarını ve bazı örneklerini ifade buyurdular. 
Hakikaten kooperatifler milli kalkınma planlarımızın 
öngördüğü gibi, kalkınmada çok etkin bir araçtır ve 
yaygınlaştırılmalıdır. Bizim görev alanımıza giren 
yaklaşık 11 bin kooperatif vardır ve büyük kısmı ta
rımsal amaçlıdır. Biz bu konuda bir hayli çalışma 
yaptığımız kanısındayız. Hele yeni Kanun değerli oy
larınızla kesinleştikten sonra daha da etkin çalışabi
leceğiz; ancak şöyle bazı rakamlar vermek mümkün : 

Biraz evvel denetime ve eğitime büyük ağırlık 
verdiğimizi dile getirdim. Bu meyanda, 1980'de 127 
kooperatife 282 milyon liralık yardım yapılmışken, 
1'981'de 183 kooperatife 708 milyon liralık {Yakla
şık 6,5 misli) bir, destek yapılmıştır. Ancak, bunun 
yeterli olmadığını biz de bilmekteyiz. Bakanlığımızın 
imkânları arttıkça kooperatiflere daha çok destek ola
cağız. 

Öncelikle, üretime başlamış, iışleftlme sermayesi sı
kıntısı çeken kooperatiflere yardım yapmaktayız. Ke
za, az yardımlarla üretime başlayabilecek kooperatif
lere destek olimaktayız ve bu meyanda ihracat ağırlık
lı amacı olan kooperatiflere de yardım etmekteyiz. Ni

tekim 1981 yılında, mütevazi bir rakamdır; ama köy 
'kıalkınlma kooperatifleri eliyle 10 milyon doların üs
tünde bir ihracat yapılabilmiştir. 

Aynı sayın konuşmacı, idare ve halk arasındaki iliş
kilerin büyük önemine değinerek, taşrada da halkla 
ilişkiler biriminin kurulmasını haklı olarak vurgula
dılar. Biz Bakanlık olarak geniş kütlelere Hizmetle 
yükümlüyüz ve özellikle köylümüzle içice, eîele oÜ-
ımak duruımundayız. (Bir iddia kabul edilmemesini is
tirham ediyorum, 198İ1 yılı 'Köy İşleri ve Kooperaatif-
ler Bakanlığının köylümüzle daha çok bütünleştiği bir 
yil olmuştur. Taşrayla ilgili bu öneri üzerinde dura
cağım; şiükranlarıimı sunuyorum, 

Bütün bu çalışmalarımızda inceleme gezilerimize 
de çok büyük ağırlık verdik. Şahsen ben, bazıları 
'"kişer olmak üteere, 80 il gezisi ve yüzlerce köy ge
zisi yaptım, sorunları yerinde tespite çalıştım, ya
tırımlarımızı yakından izlemeye gayret ettim. Bü
tün bu gezilerime üst kademe yöneticileri ;(Müslteşar, 
Mü!sl:eşar muavinleri ve genel1 müdürler) arkadaşları-
mın büyük grubu kaltılimıştıır. Sayın konuşmacıya tek
rar teşekkür ediyorum. 

JEJrozyon konusu üzerinde duruldu, teraslamaların 
yeterli olmadığı veya bozulduğu ifade edildi. IBen sa
yın konuşmacının bu önerisine çok teşekkür ediyo
rum, üzerinde daha çok duracağımız bir konu ola
caktır. Esasen Türkiye'de erozyon haritasını ilk de
fa hazırlamakla bu konuya verdiğimiz önemin de 
bir görüntüsünü kanıtladuğıimızı zannediyorum:. 

Sulama mevzuunda altılım olduğunu; ancak fazla 
sulamanın olumsuz etki yaptığını, çoraklaşmalara se
bebiyet verdiğini ifade buyurdu aynı sayın 'konuşma
cı. Bu, bir eğitim meselesidir, biz çalışmalarımızda 
bu konuya da büyük ağırlık veriyoruz. Türkiye'de 
toprak - su - gübre ilişkileri içinde en çok yetkiyle 
Söz sahibi olan kuruluşlardan bir tanesi de Bakanlı
ğım bünyesi içindeki Toprak - Su Genel Müdürlüğü
dür. Bizim 11 araştırma enstitümüz ve bu yılı sonu 
itibariyle sayısı 4Ö'a varacak toprak ıtalhlil laboratu-
'varfarımıiz var, bunlar köylümüzün hizmetinde ve em
rindedir, kullanacağı gübreyi bu laboratuvarlardan öğ
renmektedirler. 

Aynı 'sayın konuşımacı antepfıstığı konusuna de
ğindiler. Bu, hakikaten bir milli servettir, ihraç kabi
liyeti olan, taşınması kolay bir üründür, ©u bilinçle 
biz bu konuya ağırlık veriyoruz. İBu ağırlığı verirken 
de, temenni dÖtiMeri gibi, Tarım ve Orman Bakanlığıy
la da yakın işbirliği içindeyiz. Izriinizle küçük bir ör
nek sunacağım : Siirt ilinde 4 yılda aşılanan fıstık 
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ağacı sayısı 108 bin ilken, 1981 yılında bu sayı 600 bine 
çıkmıştır. 

Köy yollarının yapılldığını; ancak üretim ve arazi1 

yollarımın 'ikinci planda bırakıldığını haklı olarak ifa
de buyurdular. 'Elbette önce vatandaşın bizzat yarar
landığı köy yolarını yapmialk gerekÜyordu; ancak şkn-
dii biz üretim yolarına da girmiş Ibulunuyoruz. Bü ne
denledir kü, 1'980'e 'kadar 172 bin kilometre tulü olan 
ıköy yollu ağı, yeni envanterlerle 268 bin (kilometreye 
ulaşmiştır, bunun bir kıismı arazi ve liretim yolları-
dur. 

ıBir sayın konuşmacı, blyogaz konusunda sorular 
tevoilh buyurdular. Bu konuda esasen bîyogazın yur
dumuzdaki önemi değerli 'bir 'konuşmacı tarafından 
çdk veciz bir işekifde 'İfade edildi. Türkiye'de 15-16 
yıldan beri Toprak - Su Teşjklatımız bu konuda araş
tırmalar yapmaktadır ve çeşitli uygulama alanlarında 
20 proje tıazırilanmıştur. Klöyde kolay ve pratik uy
gulanabilecek sitemler vardır. 'Biindiğü ıglbi, bu ko
nuda dünyada başarılı örnekler veren ülkeler arasında 
Kore, Nepal, Hinditeltian, Çin vardır. Bu uygulamalar
dan yararlandık ve 30 Ikadar yerde bir uygulamaya baş* 
ladıik. 

Değerli üyeye bir takdim yapan sayın üyen'in bi-
yogaz hakkımdaki konuşmaları anasında, 140 mlilyiön 
metreküp çiftlik gübresi elde edildiğini, bunun bir 
kısmının yakıldığı, 80 milyon metreküpünden yakla
şık 5 milyar metreküp gaz elde edilebileceği iade 
edildi, 1981 havagazı fiyatlarıyla bu 72 miyar liralık 
bir kaökıdır. Tabii bu hedeflere ulaşmak için çok sis
temli ve koordineli çalışmak gerekiyor. Sayın soru 
sahibinin bir konusu da buydu, «Acaba koordinas
yon içinde mi gidiyor?» dediler. Evet, Devlet Plan
lama Teşkilatı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile özel
likle KİT'lerle, besicilik veya üreticilik yapan birim
lerle koordinasyon içindeyiz. Umuyorum ki, 1982 yı
lında bu konuda daha çok aşamalarımız olacaktır. 

Grup içmesuları ve grup yollarının bakımı bir 
vakıadır; hakikaten köy içmesuları yapıldıktan sonra 
köylere teslim edilmektedir ve köy ihtiyar heyeti bun
dan sorumlu tutulmaktadır. Ancak, köylerimizin mali 
gücü ve yönetim gücü bilinmektedir. Ne var ki, biz 
bu konuda yeni birtakım çalışmalar ve düzenlemeler 
yapmaktayız. Teşkilat Kanunumuz çıktığı takdirde 
bize yeni imkânlar getirecektir. Bunun dışında, onu 
beklemeden, yolların daha sistemli ve mahallinde ba
kımı için YSE Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak 
bakını şubeleri tesis ediyoruz ilçelerde. Bir ilçede ku
rulup, iki - üç ilçeye hitap edecek bu şubelerin 44'ü 
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bitmiştir, 13'ü inşa halindedir, 75'i de planlanmıştır. 
Böylelikle, 133 bakımevi ve şube yapılarak., köylümü
ze daha yakın bir hizmet götürebilme olanağına sa
hip olacağız. 

Aynı sayın konuşmacı YSE'de «E» harfinin kalma
dığını ifade buyurdular. Oysa, değerli takdirleriniz
le ve başta Bütçe - Plan Komisyonunun desteği ile 
«E» harfi ihya edilmektedir. İzin verirseniz bir iki 
kelimeyle bu konuda maruzatta bulunmak istiyorum. 

Konu şudur : 1970 yılına kadar köy elektrifikas
yonu Bakanlığıma bağlı YSE Teşkilatının uhdesindey-
di. Bakanlık kurulduğu zaman 236 köyde elektrik var
dı ve 6 yıl içinde YSE Genel Müdürlüğümüz 2 617 
köye elektrik götürdü. 1970 yılında TEK Kanunu çık
makla bu görev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığına bağlı TEK'e verildi. 

Bugün köylerimizin '% 51'inde elektrik bulunmak
tadır. Diğerleri elektrikten yoksundur. Ne var ki, bu 
dağılım dengeli değildir, isim vermek istemiyorum; 
bazı illerimizde % 100 çözüme bağlanmış elektrik ko
nusu olmasına rağmen, bazı illerimizde bu nispet 
% 6, 7, 8, 10 civarındadır. 1981 yılına kadar Hak
kâri'de yüzde sıfırdı. 

TEK Kanununun 3 ncü maddesinin (b) fıkrası, 
enterkonnekte şebekeden, ulusal iletim şebekesinden 
yararlanacak köylere elektrik götürmeyi TEK'e gö
rev vermiştir. Oysa, yurdumuzda yüzlerce, binlerce 
boşüboşuna akan akarsu vardır. Bu akarsulardan ya
rarlanmak ve halkımızın istifadesine sunmak milli bir 
ödevdir. Kaldı ki, verimli, yani ekonomik bir uygu
lama şekli olacaktır. 

Bir başka yönü, enterkonnekte şebekenin uzak 
illere ve köylere ne zaman gidebileceği henüz kestiri
lememektedir. Gitse dahi, çok pahalı olduğu bir va
kıadır. Bu nedenledir ki, bu akarsulardan enerji isti
kametinde de mutlaka yararlanmak gerekmektedir ve 
özellikle kalkınmada öncelikli illerimizin bu yolla 
elektriğe kavuşturulması geçerli bir yöntemdir. Ba
kanlık olarak bu görevi yapmayı üstlenmiş bulunu
yoruz. Bütçe - Plan Komisyonu bize destek olmuş
tur. İmkânlarımız arttıkça daha çok köye, uzak köy
lere elektrik götürmeye gayret edeceğiz. Bu, sadece 
enerji, aydınlık değildir; aynı zamanda eğitimdir. 

Sayın üyelerin hakikaten bize güç katan sorula
rını cevaplandırdığımı zannediyorum ve izin verirse
niz konuşmamı şu ifadelerimle tamamlamak istiyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler... 
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BAŞKAN — Müsaade ederseniz yazılı sorular var, 
onları okutayım; isterseniz sözlü, isterseniz yazılı ola
rak onlara cevap vermenizi rica edeceğim. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAİF GÜNEY — Estağfurullah efendim, 
teşekkür ederim. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkan, bir sualim 

var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Bakan, toprak ve 
toprağı işleyen (bir kesimin hizmetleriyle meşgul ol
maktadırlar. Bu bakımdan, toprak ve tarım reformu 
kendi teşkilatları için çok büyük önem taşımaktadır. , 
Toprak ve Tarım Reformu Teşkilatının Bakanlığına 
bağlanması daha pratik bir çözüm yolu olacaktır. Bu 
konuda ne düşünmektedirler? 

İkinci konu : «Ormana sahip oluyorum» demekle 
ormana sahip olunmaz. Hepimiz ormana sahip ol
mak istiyoruz; ama ormanı 'tahrip eden kimdir?.. Bi
linçsizliktir. Bilinci götüremedik, bundan aciziz. Bu
gün ormana yakın şehirlerimizin hızarlarının dörtte 
üçünde kamyon 'kamyon kaçak tomruklar işlenmek
tedir. Bu kaçakçılığı kim yapmaktadır?.. Üzülerek 
söylüyorum; orman iköylüsü, onunla ortaklık yapan 
orman muhafaza memurlarıdır. Bu bakımdan, orma
na sahip çıkmak istiyorsak orman köylüsünden or
manı arındırmamız gerekir. Ondan sağlayacağımız 
toprağı ormanlandırmamız gerekir. Yurdumuzun sa
hil kesiminde çok önemli ekonomik değeri olan ma
kilikler ve fundalıklar vardır. Orman idaresi buraları 
40 seneden beri orman haline getirememiştir; bunları 
oralara iskân edelim, memleketi kurtaralım. Sayın Ba
kan ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Balkan. 

«KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
MÜNİR RAİF GÜNEY — Efendim, teşekkür ede
rim. 

Önce Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığının Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına bağlanması yo
lunda, daha önce de bir sayın üye tarafından bir te
menni oldu. Ancak, bu bir (Hükümet ve meclisler ter
cihidir ben bu konuyu tabii Hükümete götürürüm. 
Aslında Bakanlık olarak bu konuyla biz çok yakın 
ilişki içinde bulunmaktayız. Nitekim, Kanun Tasarı
sının hazırlığında Bakanlığımdan uzman iki görevli 
devamlı olarak ilgili Devlet Bakanlığının bünyesinde 
sürekli bir çalışma yapmıştır. 
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Ormana sahip olma konusunda hepimizin heyeca
nı ve hassasiyeti elbette çok büyüktür. Ben tarım ye
şilini (orman dahil) medeniyetin rengi olarak simgele
mek istiyorum. İfade buyurdukları konular doğru
dan doğruya benim 'Bakanlığımın görev alanına gir
memektedir. Ancak, bir soru üzerine bir açıklama 
yapmıştım; orman içinde üretimden yoksun, geçim 
kaynakları kıt köylerin Tarım ve Orman Bakanlığın
ca kamulaştırılması halinde (ki bir plan dahilinde ya
pılıyor) Bakanlığıma görev düşmektedir. Tabiatıyla 
kaçakçılık yapan, ister vatandaş, ister memur olsun, 
bunlar hakkında herhalde ilgili mercilerce kanuni ko
vuşturma yapılmaktadır. 

Ben sayın soru sahibine teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Şimdi yazılı soruları okutuyorum 

efendim; bunlara arzu ederseniz sözlü, arzu ederseniz 
yazılı olarak cevap verebilirsiniz. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
sözlü soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yazılı soruların okunmasın
dan sonra size söz veririm. 

Yazılı soruları okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanınca cevaplandırılmasına delaletlerinizi rica ede
rim. 

YSE ve Toprak - Su 'kuruluşlarının personel ve 
hizmetlerde tasarruf sağlamak amacıyla, Karayolları 
ve DSİ'yle koordinasyon halinde çalışmaları imkân
ları hakkında ne yapılabilir? 

Akif ERGlNAY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Sayın Köy İşleri ve Koope

ratifler Bakanı tarafından açıklanması için gereğini 
arz ederim. 

M. Talât SARAÇOĞLU 
1. Geçmiş yıllarda Kooperatifler Destekleme Ge

nel Müdürlüğünün hibe yardiimlarıyla inşaatına başla
nan bazı 'kooperatif yatırımları tamamlanmamış ve atıl 
vaziyettedir. Bu tesislerin tamamlanması, hizmete açıl
ması için Bakanlığınızca bir önlem alınabilmiş mi
dir? 

2. Bakanlığınız toprak - su yatırımları hizmete 
açıldığı anda susuz arazilerin sulu hale gelmesi ve 
arazide değer artışı nedeniyle kendi kendisini amorti 
etmektedir. Yıllardır Devlet yatırımı olarak gerçek
leştirilen bu yatırımların belirli bir periyot içerisinde 
çiftçiden geri alınması için Bakanlığınızca bir çalış
ma yapılıp yapılmadığının açıklanmasını rica ederim. 
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Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Sayın Köy İşleri ve Koo

peratifler Bakanı tarafından cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Mahmut AKKILIÇ 

1. Sütçülük ve tavukçuluk alanlarındaki küçük 
kooperatifli üreticilerin kurdukları kooperatifler üre
timin artırılmasında ve köylünün köyünde kalmasın
da tek çıkar yoldur; ama bu kooperatifler kredi ye
tersizliğinden dağılmaktadırlar. 'Bu 'kooperatifleri et
kin hale getirmek için kredi temini açısından ne gibi 
çözüm yolu düşünülmektedir? 

2. Bakanlığınız Teşkilatında kaç veteriner hekim 
ve kaç ziraat yüksek mühendisi çalışmaktadır? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda açıkladığım sualleri Köy işleri ve Koope

ratifler Bakanı Sayın Münir Güney'in cevaplandır
ması için gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

1. Devletçe işletilen sulama şebekeleri ve sulama 
ile ilgili bütün yatırımların geri dönmesi ve Su Halk
ları Kanun Tasarısı hazırlıkları konusunda açıklama 
yapılması. 

2. Kalkınma kooperatiflerinin kâr durumu var 
mıdır? Devamlı Devletten mali destek gören bu koo
peratifleri ve geleceği konusunda ne düşünülüyor? 
Kanaatimce yeni bir KİT olayı yavaş yavaş ortaya 
çıkmaktadır. 

3. Verimli tarım alanlarının, özellikle sulama alan
larının sanayi arazisine dönüştürülmesine engel olmak 
üzere bir kanun tasarısı hazırlığı var mıdır? 

4. Köy elektrifikasyon çalışmalarında rantabilite 
düşünülüyor mu? Projelerde rüzgâr ve ufak sistem
de hidroelektrik projeleri düşünülüyor mu? 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıda açıklanan sualimin Köy işleri ve Koo

peratifler Bakanı Sayın Münir Güney'in cevaplandır
ması için gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Orhan BAYSAL 

1. Köylerimizde küçük işletmelerin iskân fizik
sel yerleşimi ve sosyo - ekonomik faaliyetleri için 
kaç köyde modernizasyon yapılmıştır, bu konuda 
plan çalışmaları ne durumdadır?.. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Soru : YSE 'tarafından yapılan köy yolu, ilgili 

köyün girişine 'kadar getirilmekte, köy içi atlanarak, 
köy açısından yeniden başlamakta ve bir .sonraki kö

ye doğru devam edilmektedir. Köylerimize 'kadar ki
lometrelerce güzel yollar yapan YSE Teşkilatı neden 
köy içindeki birkaç yüz metrelik dahili yolu yapma
makta ve muhtarlar ve 'köy ileri gelenleri çeşitli mer
cilerde bu bölümün de yapılması için yalvarma du
rumunda bırakılmaktadır. Şayet keyfiyet YSE mev
zuatı yönünden mümkün değilse, gerekli değişikliği 
yapmak düşünülemez mi?. 

Sayın Balkan tarafından cevaplandırılmasını istir
ham' öderim. 

Avni ŞAHİN 
BAŞKAN — Bu suretle yazılı sorular tamamlan

mış bulunuyor. 
Buyurun Sayın Bakan.. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI MÜNİR RAlF GÜNEY — Çok teşekkür ede
rim Sayın Başkan, imkân nispetinde lütfedilen bu ya
zılı soruları da cevaplandırmaya çalışacağım. 

Birinci soru; «YSE ve Toprak - Su Kuruluşları 
çalışmalarından benzeri çalışmalar yapan Karayolla
rı ve Devlet Su işleri kuruluşlarıyla bir işbirliği ha
linde midir?..» Bilindiği gibi, YSE Teşkilatımızın yol 
ağı tulü 268 bim kilometreyi bulmaktadır. Karayolla
rının ağı ise 60 bin kilometredir. Biz kar mücadele
sinde önemli meselelerde çok yakın işbirliği halinde
yiz. Bizden de makine ve işgücü takviyesi yapıldığı 
vakidir. Bazen Karayollarının makinelerinden de ya
rarlanabiliyoruz. 

Devlet Su işleriyle, Toprak - Su Genel Müdürlü
ğümüz sıkı bir ilişki içindedir. Bilindiği ıgiibi, kesin bir 
görev ayırımı var. 500 litre saniye ve daha yukarı 
akarsuların sulamada kullanılması fonksiyonu, Dev
let Su İşlerine aititir. 500 litre ısaniye altındaki suları 
Toprak - Su değerlendirmektedir. Yalnız, Toprak - Su 
Teşkilatı, Devlet Su işlerinin yaptığı şebekenin tali 
kanallarını da üstlenmiş durumdadır; tersiyab ve di
ğer kanalları da üstlenmiş durumdadır. Ayrıca, Dev
let Su işlerinin yapmadığı birçok fonksiyonu Top
rak -, Su yerine getirmektedir, bunlar, toplulaştırma 
işlemi, teSviye işlemi, büyük çapta drenaj işlemi ve 
kredi sistemidir. 

«Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığına bağlı 
Kooperatifler Genel Müdürlüğünden alman hibele
rin değerlendirilmesi konusu ve başlayan yatırımla
rın biltip bitmediği» konusu, bir sıoru olarak tevcih 
buyuruldu. Biz hibeyi asgariye düşürdük, 1981 yılın
da 10 milyona düştü teklifimiz gereğince, hatta bu
nun tamamını da kullanmadık; çünkü kooperatifler 
eliyle, Genel Müdüırllüğümüız eliyle verdiğimiz kre-
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dilerin faizi çok düşüktür, yüzde 2 gibi düşüktür. Bu 
itibarla hibeyi krediye dönüştürmekten yanayız. 40 
milyon liralık hibeyi, krediye dönüştürmek için Ma
liye Bakanlığına önerimiz oldu. Bu yardımlarla biten 
kooperatifler vardır. (Ancak, bir sayın konuşmacının 
ifade buyurdukları gibi, kooperatifler her zaman bi
linçli olarak kurulamamıştır. iBunların bir kısmı dev
rin icabı işçi göndermek için (kurulmuştur. Bir kısmı, 
bir hevesle, uygulayamayacakları büyük projelere gir
mişlerdir. Biz bunları ayıkladık ve ilke olarak biraz 
evvel ifade ettim; yatırımı bitmiş, üretimde işletme 
sermayesi sikıntısı çekenlere öncelik veriyoruz ve son
ra, az bir yardımla yatırımı bitecek olanlara öncelik 
veriyoruz. Biz, 1981 yılında 182 kooperatife 762 mil
yon lira yardımda bulunduk ve şöyle ifade edeyim; 
yeniden yüze yakın kooperatifi üretime geçirdik. 100 
rakamı büyük sayılmayabilir; ancak rasyonel üretim
de bulunan kooperatif sayısının 300 - 330 civarında 
olduğunu ifade edersek:, yeniden 100 kooperatifin 
üretime geçmesi kanımca bir aşamadır. 

«Toprak - Su yatırımlarının geriye dpnüşü» mev
zuunda bir soru tevcih buyuruldu. Konuşımam esna
sında bir kanun tasarısı hazırlayarak, bunu Başba
kanlığa sunduğumuzu ifade ettim. 

«Kooperatiflerin kredi yetersizliği konusunda ne 
düşünüldüğü» soru olarak tevcih buyuruldu. Bu ko
nuda, yine konuşmamda kolay ve ucuz kredi temini 
için bir kooperatifler bankası kurulması yolunda ya
sa hazırlıklarına girdiğimizi ifade ettim, Ayrıca, bir 
girişmemiz daha var, bunu Yüce Meclisin bilgisine 
sunmakta yarar görüyorum. 

Bugün tarım kredileri, toprak - su kredileri yüzde 
18 civarında bir faizle verilmektedir. Oysa, koope
ratif işletme kredileri, yani tarımsal üretimin değer
lendirildiği işletmelere verilen kredi yüzde 45, yüzde 
50 faizle verilmektedir. Ziraat Bankası, bu faiz nis
petini normal tarımsal kredi faizîine düşürdüğü tak
dirde kooperatiflerimiz dalha büyülk bir güç kazana
caktır. 

Bir soru : «Bakanlık içinde kaç veteriner hekim 
bulunmaktadır ve kaç ziraat yüksek mühendisi var
dır?..» Önce, hayvancılıkla çok direkt bir ilgimiz ol
madığı için veteriner hekim istihdamı kadrolarımız
da söz konusu değil; ama aynı zamanda ziraat yük
sek mühendisi olan bir veteriner hekim arkadaşımız, 
üst düzey yönetici arkadaşımız vardır. Ayrıca, ziraat 
yüksek mühendisi sayısı, tabii sık sık değişmektedir, 
elimdeki rakamlara göre yaklaşık 1 400 ziraat yük
sek mühendisi Bakanlığın bünyesinde görev yapmak
tadır, 

Yine bir yazılı 'soru; «Toprak - Su yatırımlarının 
geri dönmesi...» Bu konuyu açıkladım, cevaplandır
dım. 

Kalkınma kooperatiflerinin kâr durumu soruldu : 
1980 yılı deflemelerimize göre, kooperatiflerin top
lam kârı 1 milyar 136 milyon 452 bin lira olarak gö
rünüyor. 1981 rakamları henüz çıkmamıştır; ama bu
na mukabil zarar öden veya üretime geçemeyen koo
peratiflerimiz de çoktur, 

Köy elektrifikasyonu konusunda soru tevcih edil
di ve bu arada «rüzgârdan ve diğer projelerden ya
rarlanılacak mıdır?» diye soruldu. Ben köy elektrifi
kasyonu konusunda hidro - elektrik santrallar yönün
den 'Bakanlığımın görevlerini dile getirdim. Rüzgâr
dan enerji üretimi konusunu ele almış değiliz. 

Verimli tarım arazilerinin sanayi alanlarına tah
sisinin sakıncaları üzerinde duruldu. Hakikaten 8 sı
nıfta bulunan ıtarım arazilerinin, özellikle ilk dördü
nün tarım dışında kullanılmaması gereklidir. Bu ko
nuda (Bakanlığım hassasiyet içindedir. Toprakların 
'sınıflandırılması konusu görevi; Toprak - Su Teşki
lat Kanunuyla, Toprak - Su Genel Müdürlüğüne 
mevdudur. IBiz, 1981 yılında girişimde bulunarak, 
sanayi tesisleri kurulmadan evvel Bakanlığımızın, 
Toprak - Su Teşkilatımızın görüşünün mutlaka alın
masını bir 'tebliği de yer aldırmak suretiyle, İmar ve 
İskân 'Bakanlığıyla işbirliği yaparak sağladık. 

Köy modernizasyonuyla ilgili tevcih buyurulan 
soru için; 1977'den başlamak üzere, 10 yıllık bir pla
nımız var ve 10 bin köyü kapsayacaktır. Bu konuda
ki çalışmalardan 1 407'si gerçekleşmiştir. Aslında, 
takdim konuşmamda ifadeye çalıştığım gibi, henüz 
kanunen görevlerimiz arasında olmamakla beraber, 
biz bunu fiilen üstlenmiş durumdayız ve yeni Teşki
lat Kanununda da bunu görev olarak istedik. 

Son soru; «Köy içi yolları neden yapılmıyor?..» 
Bunu da Teşkilat Kanunumuzdan bahsederken ifade 
etmiştim. Demiştim ki, köy kanalizasyonuna, köy 
modernizasyonuna, imar planına ve köy içi yollara 
da talibiz, Teşkilat Kanunumuzda buna dair hü
kümler koyduk, ancak katı değiliz. Köyün gücü ye
terli değilse ve imkânlarımız varsa, programlarımız 
aksamayacaksa, köy içi yollan da bir ölçüde esasen 
yapmaktayız. 

Kanımca yazılı soruları cevaplandırmış bulunuyo
rum. ıSoru tevcih buyuran ve bana bazı açıklamalar 
yapma imkânı bahşeden değerli üyelere içtenlikle te
şekkürlerimi Sunarım. (Alkışlar) 

Konuşmamı bir kapanışla bitirmek istiyorum. 
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Çok Sayın Başkan, çok sayın üyeler; 
Buraya kadar yaptığım takdim konuşmamda, Ba

kanlığımın 'kuruluşunu, özetle görevlerini, 1981 yılı 
uygulamalarını, 1982 Bütçe Tasarımızı ve program ta
sarılarımızı ve tevcih buyurulan soruları da cevaplan
dırmak suretiyle sürdürdüm. 

Özetlemek gerekirse, Bakanlığımız haklı bir hiz
met özlemi içinde bulunan 25 milyon köylümüze sos
yal ve ekonomik ağırlıklı hizmet ve yatırımlar götür
mek, refah ve mutluluklarına katkıda bulunmakla yü
kümlü bulunmaktadır. Bunu da yurt sathına ve en uç 
noktalara kadar uzanan teşkilat birimleriyle yerine 
getirmeye çalışmaktayız. 

Bugün 36 155 köyle buna bağlı 88 553 yerleşim 
biriminin her birinde Bakanlığımın görev alanına gi
ren en az bir veya birkaç konu mutlaka bulunmak
tadır. 

Bakanlığım, yatırımcı bir bakanlık hüviyetindedir. 
Nitekim, 1982 yılı Bütçe Tasarısında, Devlet Bütçe
sinin yatırım nispeti % 21 civarında iken, Bakanlığım 
Bütçesindeki oran % 80'e yaklaşmaktadır ve bu ge
lişme 1964'ten bu yana artan bir tempoyla süregel
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Cumhuriyet İdaresinin köye dönük pek çdk hiz

metlerine rağmen, Türkiye genelinde köylerimizin 
sorunları ağırlıklarını muhafaza etmekte ve çözüm 
beklemektedir, 

Özetlemek gerekirse; yol, su, elektrik, okul ve di
ğer temel altyapı hizmetleri köye gereğince götürüle-
memiştir. Bunlarla birlikte, sağlık ve sosyal güvenlik 
'konuları da köyün başta gelen sorunlarıdır. Köyleri
mizde toprak ve tarımsal gelir dağılımı dengesizdir. 
Tarım kesiminde teknik yetersizlik nedeniyle üretim 
ve dolayısıyla gelir düşüktür. İşsizlik, hızlı nüfus ar
tışı ve çoğu kez yaşam koşullarının ağırlığı, şehirlere 
akını zorlamakta ve bu da yeni sosyal sorunlar ya
ratmaktadır. Köye giden hizmetlerde koordinasyon 
eksikliği vardır ve bu eksiklik giderilecektir. 

Köy yerleşim alanları çok yaygındır. Bu da, alt
yapı hizmetlerinin götürülmesini güçlendiren bir baş
ka faktördür. 

Köylerde kalkınma istikametinde teşkilatlanma 
ve kooperatifleşme çok yetersizdir. Ağırlık vermemiz 
gereken bir konu da budur. 

Sadece çok önemlilerini özetlediğim (köy sorunla
rının süratle ve sistemli bir şekilde çözümlenmesi için 
her türlü Devlet imkânının daha çok harekete geçiril
mesi gerekmektedir. Ulusal kalkınmamızın, öncelikle 

köylerimizden başlaması gerçeği, önemini muhafaza 
etmektedir. Bu yönde yapılacak her türlü yaradı ça
lışmaların ibadet düzeyinde kutsal olduğuna inanıyo
ruz. (Alkışlar) 

Tahsis edilecek ödenekleri en verimli şekilde de
ğerlendirerek ve Bakanlığımızın her türlü imkânını 
da harekete geçirerek, 1982 yılında da kadirbilir köy
lümüze ve Yüre 'Milletiımize artacak hizmet ve yatı
rımlarla yönelmenin azmini taşıyoruz. 

Yüce 'Meclisinizin engin vukufu ve yapıcı tutu
muyla köy ve köylü sorunlarının en iyi şekilde, en 
büyük şekilde destekleneceğine içtenlikle inanıyoruz. 
Bu inançla Yüce Meclisinize en derin şükranlarımı 
ve saygılarımı tekrar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi Bütçenin bölümlerine geçilmesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 151710000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

111 YSE hizmetleri 41698 840000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

112 Topraksu hizmetleri 23 468 720000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,.. Ka
bul edilmiştir, 

113 Kooperatifçilik hizmetleri 2 652685 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir, 

900 Hizmet porgramılarına dağıtı
lamayan transferler 25 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etaey enler... Ka
bul edilmiştir. 
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Şimdi Toprak - IsMn işleri Genel Müdürlüğü I 
.Bütçesinin' bölümlerine geçiyoruz, 

TOPRAK VE İSKÂN ÎŞLBRİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESÎ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 'hiz
metleri 313 800000 
ıBAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Toprak ve iskân hizmetleri 3 6'85 955 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

BAŞKAN — Değeri üyeler, Danışıma Mecliisi-
mlizin 45 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

B) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

2, — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1982 Ma
li Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu. Raporu. (1/77) (Raporun Başkanlığa geliş 
tarihi: 11 . 1. 1982) (S. Sayısı: 7) 

IBAŞKAN — Gündemimizde Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Bütçesi ve bu Bütçeyle birilikte Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi vardır. 

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. Hazır. 
Bu Bütçe üzerinde söz isteyen sayım üyelilerin ad-

'larını okuyorum : 
ıSayın Evliya Parlak, Sayın Halli! Akaydın, Sayın 

Halil Erdoğan Gürel. 
Sayın Parlıak, buyurun efendim, 
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Bölüm Lira 

Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 2 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-

jmiştir. 
Bu suretle Bütçeler tamamlanmış oldu. Milleti

mize, memleketimize hayırlı olmasını temenni ede
rim. (Alkışlar) 

Saat 14.00'te toplanmak üzere Oturumu kapatıyo
rum efendim. 

Kapanma saati : 12.40 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Yüce Meç
isin saygıdeğer üyeleri, kıymetti Gençlik ve Spor Ba
kanımız ve değerli BakanHık temısileifori; 

»Sözlerime başlarken en idenin saygılarımı sunarım. 

Ülkemizin ve Yüce Ulusumuzun gelecekteki ye
gâne teminatı sayıHan ve Büyük Kurtarıcımızın Cum
huriyeti kendilerine emanet ettiği Türk Gençliği ve 
isorunlarııyla çok yakından ilgili bulunan bir Bakan
lığın Bütçesini görüşmeye (başlıyoruz. Bu sebeple, ge
leceğimizde büyük önemi bulunan bu Bakanlığın 
mevcut durumunu, sorunlarını ve bu sorunlara iliş
kin dfflek ve ternennileriimi arz etmeye çalışacağım. 

Konuşmama, Bütçenin gerekçesinden! söz ederek 
başlamak istiyorum^ 

Bakanlığın Bütçe gerekçesinde, gençliğin tüm me
selelerinin, Anayasada da ifadesini bulan Atatürk Mill
iyetçiliğinden hız ve iham alan bir doğrultuda ele 
alındığı açıklıkla ifade olunmaktadır. Ayrıca, millli 
birlik ve beraberliğin sağlayacağı güç içinde ve Türk 
kültürü çerçevesi dahilinde milllıetçe yücelmenin he
def alındığı kesinlikle belirtilmektedir. 

»•<« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanveküi M. Vefik KİTAPÇIGlL 

KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 
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(Milletçe en büyük varlığımız olan gençlüğiınlizin, 
daha doğrusu, bütün ulusun var dlialbilrnıesiıım bağlı 
bulunduğu bu temıel ırneseMieriıne Hükümetin ve özel
likle ilgili Bakanlığımızın bilinçli ve cesaretle eğilı-
m!iş bulunmalarından dolayı da ulusça mutluluk duy
maktayız. 

Bu sebeplerle, kendilerine şükran ve minnet ıbor-
cumuzu ifade etmekten de zevk duyuyorum. Atatürk 
M niyetçiliği ve ilkeleri çerçevesi içindeki tüm bu ça-
lışmaılarınızın Türk Ulusu yürekten destekleyicisi ve 
takipçisi olacaktır. 

jSayın Başkan, saygıdeğer üyeliler; 
Bütçe tasarısının ilk sayfasında bulunan Teşkilat 

Şemasını incdediğiımliz de, çok sayıda müşavirlik, baş
kanlık daireleri, kurular, genel müdürlükler ile taş-
rada üç adet spor akademisi ve spor müdürlüklerini 
görüyoruz. 

/Merkezde bulunan bu kadar geniş bir teşkilatın 
yönetmekte olduğu icra unsurları, yanıi yurt sathına 
yayılmış bulunan üniteleri ise maalesef merkezle 
dengeli bir şekilde değildir. Üç adet spor akademisin
den, il spor müdürlüklerinden ve çok az sayıdaki 
gençlik külltür merkezleri ile kamplarından ibarettir. 

Türkiye'de 'bugüne kadar ıhıemen hemen haç bir 
kuruluş ve teşkilatta gerekli organizasyon ve lüzum
lu personel bilimsel bür araştırma ve hesaplama so
nucu 'tespit olunmuş değldir. Genelde bu işlemler ço
ğu kez rasgele ve bliraz da haris menfaatlerin hede
fine yönelik olarak yapılmıştır. Bu türlü icraatların 
sonucunda ise Devlet, maddi ve manevi büyük zarar
lar görmüştür. 

Bu sebeplerle, HükümeCimıizin ve 'dolayısıyla bu 
Bakanlığımızın bu konuda çok dikkaitlıi olmalarını is
tirham ediyorum. 

Her alanda tasarrufa büyük 'ihtiyacımız bulunan 
bu dönemde, özelikle özel itina gösterillmesini bir kez 
daha vurgulamak istiyorum. 

Sayın Başkan ve değerti üyeler; 
Bakanlık Bütçe Tasarısında, milli yapımızın dina

mik unsurunu teşkil 'eden gençliğin meselelerinin; 
eğitim - öğretim, sağlık, beslenme, barınma, istihdam, 
çalışma, rehberlik, sosyal güvenlik, kredi, burs, yurt, 
beden eğitimi, spor ve boş zamanları değerlendirme 
olarak ortaya konduğunu mutlulukla görüyoruz. An
cak, çok hazlin bir hakikattir ki, geçmişte bu Bakanlı
ğımız asli görevleri olan bu meselelerin hepsini bir 
tarafa iterek, sadece göstermelik mahiyetteki bazı 
spor faaliyetleriyle ilg/ifenmiştiir. Yanli, başka bir de-
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yimle, Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm gövdesini teş
kil eden gençlik kısmını bir tarafa bırakmış, ciız du
rumdaki spor kısmıyla yetinmiştir. 'Kendisini ısadece 
Spor Bakanlığı hüviyetinde göreni bir kuruluşun genç
liğe temelde verebileceği pek bir şey yoktur. Nilbeklim 
de, geçmişteki bu düşünceyle hareket edilmenin tabii 
sonucu olarak, gençliğe bir şey veriememiştir. Genç
lik kenara İtilmiş, sorunlari'yla başbaşa bırakılmış, 
içteki ve dıştaki ideolojik etkilere terk edilmişlerdir. 
«Gençlik» 'ismini taşıyan bu Bakanlık, maalesef sı
nırlı bir kitlenin sadece -seyircisi bulunabilen sportif 
faaliyetlere yönelmiştir. 

Birlik ve beraberlik içimde, tek bir yapı halinde 
geftştiiırilımesli gerekeni gençlik, ilgiden uzak ve kaderi
ne terk edilmiş olarak bıırakiınca, dağıldı, parçalandı, 
aşın uçlara kaydı; haltta eylemlere de bu nedenle gir
di. Bu ve buna paralel diğer ihmallerin kaçınılmaz 
sonucu olarak, 12 Eylül öncesinde yurdumuzda yeni 
bir fetret devri yaratılmaya çalışıldı. Hem öyle bir 
fetret ki, birinci tarihi fetrdfifcen çok daha vahim ve 
karanlık olacaktı. Çok şükür, Aziz Ordumuz ve ba
siretli komutanları bu korkunç planlamayı zamanında 
teşhis ederek, yurlt ve millet düşmanlarını ele geçirdi
ler ve kanunların adil pençesine teslim ettiler. 

Dileriz ki, 'bir daha ülkemizin böyle felaiketüerin 
içine sürüklenmemesi için, tüm gençliğin bütün bu 
mesele ve 'sorunlarına Bakanlık zamanında sahip çık
sın, memleket yararına ve hayırlı istikametlere yönelt
sin, milli birlik ve beraberliğin esasını bu dinamik 
kesiim üzerinde bina etsin, Atatürk ilkelerini ve Türk 
milli kültürünü gençliğin kuvvet kaynağı ve gelece
ğinin şaşmaz hedefi yapsın. iBu gençliğin arasına 
çeşitli yollarla; örneğin, konferanslarla, sempozyum
larla, film, 'tiyatro ve konserler gibi faaliyetlerle gi
rerek, onlara gerçekleri anlatısın ve oynanan oyunları 
ortaya koyarak, onları aydın hale getirsin. Onları 
eğitici kamplara, gezilere, sportif faaliyetlere doğru 
yöneltsin. Onlara iyi örnekler vermek ve g'östermeMe 
bu birlik ve beraberliği sağlayabilsin. Her dereceli 
okulların ve özellikle üniversitelerin çerçevesi içerisin
de spor tesisleri açsın ve daha bunun gibi, arandığın
da bulunabilecek birçok yararlı faaliyetlerle bu ama
cı gerçekten sağlamış olsun., 

ıSayın Başkan ve saygıdeğer üyeler; 
Bilindiği üzere, 'Bakanlığın sporla direkt olarak 

uğraşan kuruluşu, kendisine bağlı bulunan Beden Ter
biyeci Genel Müdürlüğü ve onun bünyesi içindeki 
24 çeşit federasyondan ibarettir. Personel dökümünü 
yapacak değiliz; ancak sanıyorum ki, kuruluşlarla 
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personel miktarı arasında ahenkli bir denge mevcut 
değildir. Kuruluş içimde 'görülen bu 24 çeşit federasyo
nun hepsi, yaptıklarına bakılırsa, yeterli ölçüde top
luma mal olmuş değillerdir. Seyircinin ive kuruluşların' 
yakın bir ilgiyle taklip 'dtltiği futbol, basketbol, voleybol, 
atletizm, boks ve güreş federasyonları «dışında, di
ğer federasyonların veya spor faalliyeltlerlinlin ipek de 
sösi duyulmaz olmuştur. Ylüzme, kayak ve •binicilik 
gibi hizmetler ilse, belirli bölgelerde sesini duyurabile^ 
cek durumdadır. Temennimiz, fbu durumda geri fcal-
mi'ş sportif faaliyetlerin de 'yurdun her köşesinde bü-
Itün fonksiyonlarıyla kendini ortaya çıkaracak plan 
ve programlarla donatılmış olmasıdır. 

Simidi, biraz da mevcut sportif faaliyetlere değin
mek işitiyorum. 

Tarihi ve milli yapımız içinde çok özel bir yeri 
bulunan sporların başında güreldin geldiğini hepimiz 
bilmekteyiz. Ancak, Son 20 yılda bu,alanda da sa
dece hezimet üstüne heziımetileri tazelemekteyiz. (Söz
de 'milli güreşçi diye mindere çıkardığımız gençleri-
mıizin, maalesef lomuzları yerlerden kalkmamafctadır. 
İsim' vermeyi bir yana bırakıp, bazı güreşçüerinıiz ne
redeyse mağlubiyeti kendilerine meslek haline getir
miş, milli ve kişisel duygulardan yoklsun bir tarzda 
çalışmış o'Imallarına rağmen, ilgililer yine Ibu kişiler 
üzerinde sürökli çalışmalarını sürdürmektedirler ve 
Ibu tipte başarısız ılımalarına rağmen, sürekli uluslara-
rası müsabakalara göndermekteyiz. Geçmiişlte Aliço' 
Har, Çoban Mehmet'ler, Doğu'lar, Atikler, Biyeller, 
Akar'lar ve Kaplan'lar doğuran Türk anaları, yi
ne aynı gençlerin benzerlerini doğuruyorlar; ama on
ları yetiştirecek, onlara yön vefecelk, fiziki güç kazan
dıracak, ruhsal yapı ve zekâsını oluşturacak ve ni
hayet, «Türk gibi kuvvetli» inancıyla onları bileyÜp 
er meydanına sürecek yöndtirn bulunmamaktadır. Bu
gün, göçmiişjtdki Emıre'ler ve Boytörun'lar gibi yöneti
ciler bulunmamaklfcadır. Karakucakta veya yağh gü
reşlerde, herhangi bir gencimiz kazara bir sonuç el
de ederse, hemen sırtına miilli mayo giydirilip ve be
lirli bir süre kamptan sonra da yurt dışında uluslar
arası müsabakalara gönderilmektedir. Böyle bir ça
lışmanın sonucunda elbette ki, sürekli üzüntüler, ma-
zereitler ve birebirini suçlamalar ortaya çıkacaktır. 

Yakın bir tarihte, öğrendiğimize göre, Özel bir (ku
ruluşun takdire şayan bir tarzda düzenlediği güreş 
sempozyumunda birinci derecede görevli kişiler bile 
birbirlerini suçlamaktan ve mazeret 'belirtmelklten öte
ye gidememişlerdir. Halbuki, bu makam sahiplerinin 
makamlarında eski olmalarına rağmen, bu düşünceyi 

taşıdıklarına göre, bunların güreşe ne verebilecekle
rimden Ikuşku ve tereddüt duymaktayız. 

Güreşçi, karakucaktan veya köy meydanından top
lanıp, 'şıp diye yetiştirilemez. Bu iş, devamlı bir ma
raton sayılır. 10-111 yaşlarından itibaren başlayarak 
şampiyonluğa kadar götürülmesi gerekir. Genç, kas
larıyla, fizik] ıgücüyle, zekâsı, ruhsal yapısı, teknik ve 
tatbik bilgisiyle yetiştirilir. Aksi takdirde, bugünkü 
cari s'istemde olduğu gibi, üç-beş kişiyi bir araya ge
tirip, arkasından yurt dışı turnelerle hiçbir yere va
rılamaz. Daha doğrusu, sürekli hezimete, üzüntü, mah
cubiyet ve hicrana uğrarız. 

.İlgililerin bu konuya layık olan önemli vermelerini 
ve doğru bir strateji tespit ederek çalışmaya yönelme
lerini candan istiyoruz. 'Bu arada, Sayın Devlet Başka
nımızın bu konuyla direkt olarak ilgilenmeleri ve bazı 
özel kurulukların da güreş kulübü kurarak çalışma
ya başlamış 'olmaları, gelecek için ümit verici ve se-< 
vindiricidir. 

Sayın Başkan ve değerli üyeler; 

Toplumu çok yakından ilgilendiren ve benimse
nen diğer bir spor dalı da futboldur. Bu alanda da, 
maalesef bugüne kadar bir gelişme kaydedilmiş değil
dir. Gerileme İddiaları ise, belirli ölçülerde haklı da 
sayılabilir. 17 takımı birinci lig, 64 takımı ikinci lig 
ve bir miktarını da amatör takım halinde oluşturup 
seyirciyle bir araya getirmekle futbol kallkmıamaz. Sa
hasıyla, transferiyle, yöneticisiyle, diğer ilgili idarecile-
•riyle futbolun sayılmayacak kadar çok yönlü özür
leri vardır. Sanıyoruz ki, büyük İslahat Hükümeti 
bunuda en iyi seviyeye getirecek adımları atmaya ve 
böylece, dışarıda da ismimizi şerefle gezdirme yolun
da başarılı Sonuçların alınmasına netice ve çözüm bu-' 
lıacaktır. 

Basketbol ve voleybol dallarında ise, son yıllarda 
büyük gelişmeler kaydettiğimizi mutlulukla ifade ede
biliyoruz. Bu sebeplerle, tüm yetkililere ve özellikle 
gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Özel kuruluşla
rın da bu branşlara gösterdikleri büyük İğinin başa
rıda esas unsur olduğuna inanıyorum; ancak, ha
len basketbol ve Voleybolun geniş bir kitleye mal ol
duğunu söylemek ise maalesef mümkün değildir. 

ıBu iftiharla; bu iki branş (Sporunun daha geniş bir 
ıtalbana mal olmasının temini ile beraber, Bakanlık 
ve özel kuruluşların elbirliği yapmaları sonucunda 
iddialı neticeleri milletçe elde edebileceğimize de ina
nıyorum., 
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Sayın üyeler; 
'Boikıs alanıma baktığımızda ise, bugünü Ikadar ara

da bir başarılar elde etmekle beraber, belirti bir so
nuca varmış değiliz. Yine bunun benzeri, uzun mesa
fe atletlerimizden istikrarlı bir Sonuç alamıyoruz. Hal
buki, Doğu Anadolu Bölgemizde kayak ve atletizmi 
gibi, oldukça verimli bir tabanın mevcut olduğunu 
ve bunlardan İstifade âdildiği takdirde parlak so
nuçların alınabileoeğirii belirtmekte de büyük yarar 
görüyorum. 

Yüzme 'dalında da hayli başarılı 'olmaya başla
dık; ancak bu da belirli yörelerin dışında pek geçerli 
bir spor dalı olarak görülımeıme'ktedir. Hem bunun yay-
gınlaştırıSlmasıma ve hem de bu spora ilkokul yaşın
dan itibaren imkân tanınmasına çalışılmalıdır. 

Şimdi de, biraz spor tesislerinden söz etmek istiyo-
rum. 

(Bu konu incelendiğinde, gerçekten üzüntülü bir 
durumun mevcut olduğumu görüyoruz. En büyük mil
li varlığımız olan gençlerimizi sokak ve kahvelerden 
çekecek seviyede tesisimiz maalesef gerçekleştirileme
miştir. Bn büyük üniversitelerimizin içinde bile doğ
ru dürüst bir sahamız veya salonumuz yoktur. Geçmiş
te ise, planlamam spor tesisleri, ımaalesef politik di
leklere dayalı olarak, 'ihtiyaç olan ve fayda vereceği 
yerlere değil, gelecek endişelerinin ağıırlaştığı yerlere 
yapılmıştır. Bunun sonucu olarak, Devle/tin parası so
kağa atıılıreasına savrulmuş ve fakat ilgililerin vicdanı 
bir nebze dahi sızlamıaımışjtır. 

Yüz yıikayacak kadar içecek suyu bulunmayan yer
lere kapalı yüzme havuzları, futbol ayakkabısının gir
mediği yerlere kapalı futbol sahaları, senede bin ikisi
nin girmeyeceği yerlere de kapalı spor salonlarının in
şaatıma başlanmıştır. Artık, bu hatalı gidişin durdu-
rülmalsımın ötesinde, isabetli tarzda planlama ve ic
ra sonucunda gençliğe yararlı tesislerin kazandırılma
sını temenni ediyorum, 

Sayın Baikanlığımızın Komisyondaki açıklamaları
ma göre de, bu planlamayı yaptıklarını burada mutlu
lukla ifade etmekten kendimi alamayacağım. 

Sayın Başkan ve saygıdeğer üyeler; 
Şimdi de Sayım Gençlik ve Spor Baikanıımııza ba

zı dilek ve temennilerimi arz etmek liıstiyorum. 

1. Bakanlık, esas fonksiyonunun spordan önce, 
gençlik olduğu keyfiyetinin bütün işlemlerde ele al
ması ve biribirine kenetlenmiş, kardeşleşmliş, milli bir 
gençliğin oluşturulmasını sağlamalıdır. 

% Güreşin ehil 61lerde ve temelden de alınma
sı için, yeni baştan canlandırılması amacıyla organi
ze edilmelidir. 

3. Futbollun tümü ile yeniden organizasyonu ve 
ehil ellerde iyileştirme istikametinde yönlendirilmesi 
sağlanmalıdır. 

4.ı Basketbol, voleybol, boks, atletizm ve kayak 
gibi sıporların yurt sathında çok daha geniş bir tabana 
yayılması için tedbirler alınmalıdır. 

5, 'Bütün orta dereceli ve yüksek okullarda, üni
versitelerde mutlaka spor tesislerinin planlar içerisin
de gerçekleşltiritoesi sağlanmalıdıır.ı 

6< IBugüne ıkadar başlatılan ve ihmal edilmeyen 
spor 'teslislerinin, özellikle bu tür tesisler yoluyla, yok
sun illerden başlamak üzere ve kusa bir sürede ger
çekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin şimdiden alınma
sı gerekir. 

7. iBakanlık her yıl, ekonomik ve sosyal yönden 
çolk geri 'bulunan 'illerdeki İlkokul ve ortaokullara 
spor malzemelerinin tahsis edileceğini bildirmekte; fa
kat bu okulların bu malzemeleri bizzat Ankara'da tes-' 
lim almaları istenitoektedir. Halbuki, bu okullar, za
ten bu imkâna ısahîp olsalar, bu spor malzemelerini de 
kendi mahallerinde temin ederler; (ki, bu okulların 
büyük Çoğunluğu, ulaşımı en elverişsiz ve uzak yöre
lerde bulunduğundan, Sayın Bakanlığımııza bir temen
nim şu olacaSktır; Devlet Demiryolları ile işbirliği ku
rularak, Milli Eğitim Bakanlığının ders araçlarını gön
dermede yaptığı gibi, belirli bölge merkezi durumun
daki illere kadar bu spor malzemelerinin gönderilip, 
oradan illere dağıtımları mutlaka sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler ve Değerli Bakanımız; 
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bugün güvenilir 

ve güçlü ellerde olduğu inancı içinde belirtmeye ça
lıştığım bu mevcut durumlarının, dilek ve Itemenndle-
rim'in ilgililerce değerlendirilmesini 'diler, hepinize say
gılar sunarım. 

HALÎL AKAYDIN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değeri üyeleri, Sayın Balkan ve BafkamıLı-
ğın kıymetli mensupları; 

Tanrı insanı tek yaratır, eğitim insanı toplumsal-
laştırır. Gayesi, sıhhatli, mutlu, faydalı bir toplum 

Bu Bütçenin, tüm Oluşumuza ve özelikle gelece
ğimizin teminatı olan gençliğimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Akaydın, buyurun efendim. 
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yaratmaktır; humıalllmış, ıbölücü, anarşist insan de
ğil. 

Atatürk'üm dediği gilbi, ıbedeni sağlam, kalfası sağ
lam; sağlam kafalı, sağlam 'bedenli gençliğin, Cum
huru yeti ve tüm demokratik, laik ilkeleri teşkil eden 
inkılâpları ille yaşamak ve yaşatmaktır ıgayesıi. 'Bü
yük Nutuk yeninle, değiştirilmiş Bursa Nutkunu öğ
retmek döğilıdir. Bir edebi ekol ıodan, ıbir sanat şu
besi olan hümanizmin, insani tarafından istifade 
edip, sosyalizmi öğretmek değildir. Hümanizm ibir 
edebi ekoldür, siyasi ıgayesi yoktur.; İktidar olmak 
diye ıbir hevesi yoktur; aıma Ibütüın ekonomik men-
şeili «İzm» tenin hepsinin ıgayesıi iktidar olımak Ve eği
timi eline alıp, yeni bir ttopllum yaratmaktır, 

Geleceğimizin ümidi ve teminatı iolan gençliğimiz 
için ibünilamı vunguliadıktan sanıra, iyilerini saygı ile 
selamlar, kusurîıuılarına da sevgleniımi iletirimi; çün
kü kendileri kusurlu değil, biz 'de 'kusurluyuz. Acaba 
nasıl?.. ,< 

Çoculk, vatan sergisini evinde öğrenir. Milletin 
'küçük ünitesi ailedir.; Zamanım sılkıntılarından anine 
anneliğini yapamam aktadır; çünlkü anne de 
çalışmak zorundadır. Çocuk, kendisini doğur
mayan ibaşlka kadınılara teslim edilmektedir. Eğitim, 
evvela evde haşÜar.; Eğitimde evvela Ibir yozlaşma 
haşlıyor evde; yabancı (giriyor eive. Çocuk büyüyor, 
okula gönderiyoruz. Sokakta; çocuk ıbir siımilt alacak, 
bakıyor, ıbir sıalbilt fiyatlı simit var; on Mra. Kalem 
alacağı vakit, kalemim fiyatı ıbir (bakkalda 15 lira, 
kitapçıda 17,5 Mira, ibaşlka birisimde ise 20 lira. Aca-
ıba hangisi doğru?...: 

Çoculk okulum kapısından içeri giriyor, bir öğ
retmen düşününüz sakaiı, yakası paçası açık, saçla
rı uzammş. Bir (başka öğretmen ise tertemiz, kravatlı, 
ıtraşâı. Acaba hangi öğretmeta dahıa iyi?... 

Çocuğun kafasında çelişki büyüyor ve çocuk bu 
çelişkiler içinde kemdi doğusundaki bütünlüğü acaba 
nasi (bulabilecektir?...; Eğitim yoluyla arkadaşlar. 
Eğitim yoluyla ve (bir bütün eğitim yoluyla, kitle 
eğitimi yoluyla. 

«Eğitim evde haşlar» demiştin; evin daha büyü
müş şekli ise köydür. Köyde bütünlüğü bulacağız. 
IKöydelkli bütünlüğü nasıl bulacağız?... Arkadaşlar, 
sıkınıtımız burada. Köyüm muhtarı başka yere çe
ker, köyün imamı ibaşlka yene çektir, köyün öğretme
ni ibaşlka yere çeker.; Çocuğun.' gözünde İse, acalba 
bunların hangisi (doğru, hangisi iyi, hangisi kötü?... 
Boşluklar ve çelişkiler.:.. Çocuk (büyüyor ve arkadaş-
l'aır, tabiat hiç Ibir boşluğu affetmez,; Milli boşluğu 
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dolduracak 'bir siyasi ıgruıp, dini hoşluğu dolduracak 
ıbir ibaşlka grup hemen şelkilenivenir 'toplumda ve hu 
genç mesli istismar eder. «İzm» lenden ekonomik baş-
îuğu da, yine ibaşlka (bir şekilde içten ve dıştan dol
duranlar olur... Öyleyse eğitimi gayesi, doğuşta ıbü
tün olanı gencin kalfasında hiçbir hoşluk bırakmadan, 
Tanırı'mım yarattığı ve ailenin gözbebeği, milletin ge
leceği olan genci eğitimle ibütünlleşıtirıdbi'lffniöktir. 

Dediğim gibi, köyde muhtari'ylıa, iımıaırnıyla, öğ
retmeniyle Ibir bütünlük ayrıca da müesseselerinde 
yakınlık; okulla caminin yakınlığı..,; Okulla cami na
sıl yaklaşır arkadaşlar?... Yaklaşır, yaygım eğitim var 
ya; yaygın eğitim için ıhmalar yapıyoruz ya... Hazır 
yapılmış binalarımız varkem, yaygın eğitim vasıtası 
ollanalk camilerimizi kulılanalbilMz ve gerektiğinde 
birçok okulun veremeyeceği çok şeyi bir başka se
kilide verebiliriz, İnanan, insanların beş velkit geldiği 
yende; her gelişinde beş cümıle öğretebilimek daha 
kolay olün.1 

Gönçliğiırnıizıi kusurlu görmeyelim. Bu boşluklar 
doldurulacaktıır. Ayrıca, köyden şehire geleln gencimi
zin, şehirlere, üniversiteye, büyük kenltlienimize giden 
gencimizin başka sorunları da olmuştur. Ekonomik 
sıkıntılararnızdan dolayı gençlerimize intikal eden 
sıkıntılar olmuştur. Ayrıca da geçmiş devirlerde yap
tığımız (bazı hataların, kötü iskân polıtikasınım ha
talarından (dolayı da gençlerimize yataklar hazır
landı. 

Arkadaşlar1; 
(Kötüler, yatak (bulursa yaşar. Eskilden ataları

mız, «Eşkiya yatak olmadan barınamaz.» demişler. 
Bu iskân sorulnu halledilmeden Türkiye'nin gele
cekteki 'birçok sorunlarının üstesinden gelemezsiniz.. 
Bir eğitim (bütünlüğü sağlanmadan Türkiye'nin gele
cekteki birçok sorumlarının üstesinden gelemezsiniz. 
Kanunlar, insan elinde değer kazanır; ıbütün diğer 
cansız varlıkların insan elinde değer kazandığı gibi. 
Kanunu uygulayacak olan insanlardır. 

Yetişen gençlik boşlukta ve kanunları uygulaya
cak olan değer1! şalhısliar ise tekaüt olup gitmekte, 
devletten ayrılmaktadır. Geleceğini nasıl garanti gö
rebiliniz?.,. Şu Son çıkan kanunda verilen dilekçde-
ınin sayısını, ben memurlar için Devlet bahaya karşı 
yapılmış bir referandum sayıyorum. 150 bin tane 
memnun olmayan insan vardır demek; yetişmiş ve 
hizmet verebileceği çağda. Bunlar da gençtir. 

Nüfusumuzun yarısını gencilerimiz teşkili etmek
tedir. Bu da bizim için Ibir talıilhiliktir. Niçin?... Ken
dimizi 'yenileşlüirm'ek ve gelecekte güçlü ve kalkın-
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maş bir ımüet olabilmek (için y aramız ıtârütaze'... Ya-
tırınmlann en büyük kaymağı ıbu gençlik üzerine ve 
bu yan nüfus üzenine yapılmalı İki geleeeğiımiiz sağ
lam olsun.; Ben niçin 'böyle diyorum, neden sağlam 
c%un?... 

Arkadaşlar; 
Evvela Türkiye'yi, coğrafya üzerimdeki Türlkiye 

gibi öğretmeyelim gençlerimize. Türküye, tarihte As
ya İle Avrupa 'arasımda ıbir köprüdür. Bu 'köprü es
kiden Ibir İmparatorluğun merkezimde belki pek de
ğeri değildi; amıa bugün çok ıdeğörüdir. Çünkü, artık 
İmparatorluğun anerikezinıde değil, bizatihi Türkiye 
köprümün hudutlarıyla Ikarşı karşıyadır. Tarihiyle, 
vatanı ile ıbu köprünün üzerindedir Türkiye, Gençli
ğimiz bunu »bilmelidir. Neyi bilmeli?...' Bu Şimali 
Garptaki komşumuzun, komşu ülke olduğunu değil, 
îtmparatöriuğu bölen bir ülke olduğu ve böldüğü va-
iMıt ideol'ojisimin ibu ideoloji olmadığını; ougüm ide-
olojMnıiin Ibaşka olduğunu foifaeldir, 

Garlbıimıızda 'bir ülke var, ıbir millet var; eskiden 
arkasında zayıf patronlar vardı, ibugün imparato
rumun kiım olduğu belirsiz, herkesi patron kabul ede
bilecek hezeyanlar içimde..;. 

IBiiır Güney komşumuz var, İmparatorluktan ay
rıldı. Ayrıldığı vakit Müslümandı, Şimdi idare tar
zımda (başka bir şey var. Biraz daha Güney Dağu'ya 
gittiğimiz vakit ıbir ülke var, Müslüman; eskiden biz
den ayrılmıştı, İmparatorluğu iböldü; ama bugün Ibir 
özeliği var; rejimi. 

Doğu komşumuzun ne olduğu 'belirsiz, Şimalde 
de ıbir komşu var.ı Rejimi me olursa olsum tarihi 
emelleri var, gerçekleri var. Bu köprünün üzerimde
ki imanları emelleriınlin rüzgârı ıhıalime getirip köprü
den aşağıya, denize düşürmek istiyor. 

Gençlğimiz ıbu şuurla yetişme!. Türikiye'nim ne 
olduğunu, 'neden korunacağım ibilimelli ve Atatürk'ün 
kendilerime, «Türkün dostu yıime Tünkltür.i» dediğimi 
Ibilmeffi'dir, hümaniizmıa yerine başka şeyler bilme
meli. 

Arkadaşlardım; 
Gençliğimiz üzerimde bu kadar konuştuktan son

ra, bu çelişkilerde ve bu boşluklarda gençliği eğite
cek olanı bakanlıklar da vardır. 

Tasavvur buyurumuz; obje bir tane, »araç üç ta
nedir. Obje 'gençlik, gençliğin yapısında (boşluklar 
var. Biz sanki boşlukları kemdi yaptığımız idare tar
zıyla daha da çoğaltıyoruz. Bir gençlik üzerine üç 
taime bakanlık... (Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı.,. Ne demek ar-

| kadaşlar?... Bir Bakanlıkta üç tane müsteşarlık ola-
I maz mı? Koordineli, taktipli, ıbiribirinin imlkânl'ann-
I da her zamıan bürokratik engeller yök. her zaman 

gençliğin emrimde imkânlar, 'her zamam, her şey genç-
I lik için. 
I Medet umduğumuz ve istikbalim teminatı dediği-
I miz bu gençlere meler yapmalıyız? Bern programda-
I İkilere! dleğil, olmayanlara <leğimeoeğim ve bunlara 
I değinirken de, başta Balkan olmak üzere, Gençlik ve 
I Spor Bakanlığımda görev 'almış olan emekli subay-
I ların hepsimi bu mevzuya girmeden saygıyla, sev-
1 giyle, hürmıeftle selamlayacağım. Nedem selaımiayaca-
I ğım?... 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Atatürk'ün Gumihuriyete emanet ettiği iki güçten 
I birli ordumuz, ikincisi de gençliktir. Ordumuz bu 
I emanete sahip ölüyor da, .gençliğimiz neden sahip 
I olamadı?...; Demin bazı noktalara temas ettim; öla-
I maz. Çünkü babasının evimdeki birçok faktörlerden 
I otorilte yönümden zaafa uğradı. BabasıiMm düşümce-
I İleri çağ dışı düşünceler diye öğretildi okuldaki bü-
I yülk ağabeyleri tarafından. Devlet de bir babadır ar-
I kadaşlar.; Sosyal devlet anlayışı, babadır, 'babalıktır. 
I Milletine bir babanın verdiklerini vermesi gerekir. 
I Ordumuzda ıbu baba - kardeş - evlat münasebetleri 
I 'devamı etmiş, otorite yukarıdan aşağıya intikal et-
. miş ve aşağıdan yukarı da daiima Ibu sevgi - saygı şelk-
I linde gelişmiştir. İç hizmet medir arkadaşlar? Benim 
I âdetlerimin, ödlerimin, ıtörelerıimim bütünüdür. fo*-
I Aim kumamdamım benlim babamdır, omun; aşıtları omun 
I evlatlarıdır. 

I Arkadaşlar; 
I Sözü yurtlara 'getirmek işitiyorum. Allah uzum 
I ömür versin, o fedakâr subaylarımızın imkânları miis-
I petinde, geçen sene mevcudunum yarısını dolduranna-
I yan yurtlarda bu sene ilave yataklar yapıldı. Geçen 
I jenle dışı başka, içi başjka, dışından içine girıilteme-

yen, hatta akranınızın, çocuğumuzun yanına gidecek 
I olama «sen gelmesen biz çağırsalk daha iyi olur» >de-
1 men yurtlardan içeri şimdi rahatça 'girebiliyorsunuz. 
I İçi tertemiz, dışı tertemiz ve her türlü imkânlar ge-
I tirilmiş. Kiktiler tarafımdam?... O disiplinli ocaktan 
I gelenler tarafımdan.; Yurdum yatakhanesiyle, bamyo-

suvla, iberberiyle, ayakkabı boyacısıyla; 'bilmem git
tiniz gördünüz mü, o kadar takdire şayan ki, şu 
Meclisteki imkânların hepsi yurtta var küçük mik
yasta ve ıbir disiplin gelmiş yurtlarımıza ve Sayım 
Balkandan diliyorum ki, şu Bakanlıkta ne kadar işsiz 

I olursa olsun, ne" kadar ıgenç yetişirse yetişsin!, bu im-
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tikal devresinde bu fedakâr görevi yapan insanların 
yanımda o gençler yetişmeden yuırt idarelerini başka
larına vertmeyeliıın. Çünkü yurtlar, gençliğin en çok 
fcümeleştiği, gençliğin alil© ocağında aradığı ihtiyaç 
ve sıcaklığı bulacağı 'yerlerdir. Aile sevgisi ve aile 
sıcaklığını orada yaşatan gençlik, toplumda birbiri
ne düşmanı olmaz.; Çünlkü düşmanlık, sevgi yoksun
luğundan doğar. Evindeki sevgiyi yurdunda yaşatalbi-
len gençlik, milletini de bölmez. 

(Değerli arkadaşlarım; 
IBu fedakâr kumıandanlariin aldıkları parayı bir 

söylesem,1; orada içtikleri çaya, nakil vasıtasına yet
meyecek (bir para. Onların Sayın Balkanımız tarafın
dan birazcık imkân tamnmiaanı diiıyorumı. 

Yurtlar İdaresine bu Ikadar teşekkür ettikten son
ra, gençliğimiz için neler yapabiliriz?.., 

Efendini; şu şu yapılıyor, teşekkür öderim. Âdet 
olmuş, toplumumuzda son zamanlarda bir insandan 
bahsederken «namuslu adam, görevini yapan na
muslu adam» denir. Arkadaşlar, insan olmak, zaten 
namuslu olmakla beraberdir. Memur olmak, zaten 
görevini yapmakla 'beraberdir Bakanlığımızın şimdi
ye kadar yaptıkları görevleri saymayacağım, vakti
nizi almamak için. Neler yapmalı?... Evvela gençle
rimize yurdumuzu tanıtalım, Nasıl tanıtalım?... Gezi
lerle tanıtalım', yazın kamplarla tanıtalım, çalışma 
kampları ile tanıtalım; gençliğimize meslek hayatına 
atılmadan evvel, yazın, çalışıp, alınıterini 'değerlen
dirmesini öğretelim. «İlla falan fakülteden mezun olu
rum da şu işi yaparım» 'diye düşünüp de sonradan 
kendini bir 'boşlukta hissetmesin o kapıdan bir iş 
bulamayınca. Yazın onu çeşitli işkollarında çalıştı
ralım, Ben şahsen tııp tahsilimi (o zaman burs yok
tu) Şeker Şirketinde (işçi olarak çalışmakla yaptım. 
Bana bu büyük bir güvence verdi; işçi olarak tıp tah
silini yapabilmeni. Yalnız Şulbat tatillerinde (köyüme 
gidebiliyordum, yazın altı ay çalışıyordum, Gençli
ğimize yazın böyle geçici işköiarı (bulalım:; bunları 
kıştan planlayalım. Yazın çalışmak isteyen gençleri, 
on tanesi falan yerde1, 20 tanesi falan yerde diye böy
le gruplaodıralım, hem yurdunu tanısın, hem çalış
sın. Yurdunu tanıyan gençlerimize ondan sonra mü
badele usulüyle fcoımşularıımızı ve dünyayı tanıtalım, 
Salonda türkü söylemesinler, mümkünse değişik <re-
jimli memleketleri de görsünler. Bu şart, 

BAŞKAN — Sayın Akaydın, toparlar mısınız, ri
ca edeyim?...: 

HALİL AKAYDIN — Efendimi, iş eğitim soru
nuna gelince. Ben, bütün sorunların en başında eği

tim, gençliğe gelince 'de* yatırımların, ümidin en bü
yüğü eğitim diyorum. Çünkü, insan değerlendirilmez-
se hiçbir şey değerlendirilemez. Gelecek de ancak 
gençlerle olur; Yüce Atatürk'ün dediği gibi ve bu da 
başıbozuklukla olmaz, boşluklarla olmaz, disiplinle 
olur. Ailede disiplin, okulda 'disiplin, sokakta disip
lin; bir kamu şuuru oluşturmak.,, 

Arkadaşlar; 
Toplumun döğerlerime salbip çıkmayan memleket

te hürriyet nasıl yaşar?... Sosyal bir hadise olduğu 
valkit şahit (bulunmayan memlekette hürriyet mi ya
şar, demokrasi mi yaşar?... Yaptığınız kanunla kur
duğunuz nizama karşı suç işleyenin şahidi yok. Genç
liğimize o (bir fcamıu şuuru aşılanır, toplum 'değerle
rine sahip çıkılması zihniyetiyle yeitiştirilirse, ilik 
anarşinin, ilk kötülüğün çıktığı yerde onu gençler (bo
ğar. Vali, savcı, emniyet kuvvetlerinin yumruğu vu-
rulnıasıyla, sokakta da gencin elele olması ile ancak 
bunlar önlenir; eğitimle, boşlukların doldurulmasıyla. 

EğMmi bir Ibütün görüyorum1 gençlik üzerinde, 
gençlip de ümidimiz kabul ediyorum, tüm geleceğin 
ümidi gençleri selamlarken Devlet nizamında, Dev
let babanın gençliğe uzanan elinde eğitimin bölük 
pörçük çeşitli kanallardan değil, bütün (bir kanaldan 
inşallah götürüleceği günü beklyorum. 

Saygıyla hepinizi selamhyorum. (Alkışlar.) 
(BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Akaydın, 
Sayın Gürel, buyurun efendimi. 

HALİL ERDOĞAN GÜREIL — Sayın Başkan, 
sayın üyeler, Gençlik ve Spor Bakanlığının Sayın Ba
kanı ve güzide mensupları; 

Gençlik konusu ile ilgili olarak dile getirmek iste
diğim konuların pekçoğuna Sayın Akaydın temas et
tiği için, mümkün olduğu kadar tekrardan kaçınarak 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün Bütçelerinin görüşüldüğü bugünde 
sözlerime Büyük Atatürk'ün spor ve Türk gençliği 
için söylediği sözlerden briıkaç cümle nakletmek sure
tiyle (başlıyorum. 

'Büyük Atamız şöyle diyor : 
ı«Açık ve kati söyleyeyim ki, sporda muvaffak 

olmak için, her türlü muavenetten ziyade, 'bütün mil
letçe sporun mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış olmak Ve 
ona kalpten muhabbet ve onu vatani vazife telakki 
eylemek lazımdır.» 

Bir başka sözü : «Her çeşit spor faaliyetlerini Türk 
gençliğinin mili terbiyesinin anaunsurlarmdan say
mak lazımdır. Bu işte Hükümetin, şimdiye kadar oî-
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duğundan daha çak ciddi ve dikkatli davranmasını, 
Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan 
içinde 'itina ile ydtilştiriimösi önemli tutulmalıdır.» 

©ir başka sözlü : «Türk gençliğinin, kültürde ol
duğu 'gflbi, spor alanında da ereğine ulaştırılabilmesi 
için Yüksek 'Kamutayın kabul ettiği Beden Terbiyesi 
Kanununun uygulanmaya geçtiğini görmekten sevinç 
' duymaktayım.» 

IBu sözlerde, Ata'nın, çağın ötesinde (görüşleri, si-
iinmeyen, değişmeyen, harfiyen uyulması şart olan 
emirleri vardır. Bu görüşlerine ve emirlerine şimdiye 
kadar uyduk miu?.. Kendi kendimize sormak lazım
dır muhterem üyeler. 

(Minderde, ringde iter dökmüş, sahalarda ve salon
larda 'düıdlülk öttürmüş, binlerce gençle haşır neşir 
olmuş, teşkilatta kadrolu kadrosuz hizmet vermiş, he
yecan duymuş bir 'arkadaşınız olarak, kendi kendime 
bu soruyu soruyorum ve inanın cevap vermekte müş
külat çekiyorum. 

insana hava aldırmayan beton yığını; yanaşık dü
zen, 'dirsek temaslı binaların inşaatına ruhsat veren 
belediyeler, şehir planlamacıları, okul projesi yaptı
rıp, mecburi ders olarak konmuş 'bulunan belden eği
timi için salonu bulunmayan binaları veto etmeyi ak
lına getirmeyen Md'Hü Eğitim İBakanılığı, sporu, 25-30 
ıgendn oynadığı, 50-100 bin kişinin 'Oturup seyrettiği 
gösteri sporuna öncelik tanıyan gayretlere seyirci ka
lan, elindeki spor tesislerini ne paralı ne parasız, tam 
gün spor yapacaklara açık tutamayan ve halikı ora
lara getiremeyen, getirmesini 'beceremeyen spor teşki
latı vazifelileri, Aitaltürk'Ümüzün uygulamaya geçtiği
ni ıgörmdkltten sevinç duyduğunu söylediği Beden Ter
biyesi Kanunu, kendilerine bölge başkanlığı görevi ve
rerek, 'her türlü sporun sorumlusu olduğu halde, ken
dirlerine zaten bağlı olan şehir kulüplerimin fahri baş
kanlığını deruhte eden bazı sayın valilerimiz, bakan
lıklar, bakanlıklara bağlı veya müstakil kurumlar, 
koca koca kulüplerin başkan ve idarecileri ve (hatta 
spor yapanlar, Atatürk'ün çok veciz belirttiği gibi, 
spor faaliyetlerinin Iher çeşidini Türk gençliğinin mil
li terbiyesinin anaunsurlarından sayıyorlar mı?.. Türk 
gençliğini spor bakımından milli heyecan içinde itina 
ile yetiştiriyorlar mı?.. Hükümetlerimiz, her geçen gün 
dalha mı çok çalışıyorlar?.. 

ı«Her türlü muavenetten ziyade, sporun mahiyeti
nin anlaşıldığı, kalpten muhabbet ve vatani vazife 
telakki edildiği» sorularına kendileri cevap versinler. 
Sonucun takdirini sizlere bırakıyorum. 

8-<10 sayfalık gazetenin 2 sayfasını, radyo ve te
levizyon programlarınlda oldukça uzun bir zamanını 
spora ayıran (bir başka ülke yok .gibidir. Bu topyekün 
ilgi ve heyecanı kanalize edemiyoruz. Uluslararası mü
sabakalarda nal topluyoruz. IBiraz ciddi, teknik ve 
taktik bilgisi olan idareci ve çalıştırıcılar elinde genç
lerimizin Devlet Başkanımızı bile heyecanlandıran, 
Milletimize «Hele şükür» 'dedirten şampiyonluklar ka
zandıracağını söylemek kehanet değildir. 

Şampiyonluklar, ekip yarışmalarımda binlerin, fer
di yarışmalarda 10 binlerin, /l(0(O binlerin arasından 
çıkar. Dünya şampiyonasına gelen ekiplerin memle
ketlerini tetkik ediniz; o branşta kaç sporcu, veya 
kulüpleri vardır?.. Bunların çalışması için kaç tesis
leri vardır?.. IBunları çalıştıranların tahsil dereceleri
ni kontrol ediniz; psikoloji, anatomi ve fizyoloji bilgi
lerini veya 'bu konuda kaç yardımcı uzman çalıştırdık
larına balkınız, inceleyiniz. Çalışma program ve za
manlarını, tempolarını tetkik ediniz ve nihayet, bunun 
için sarf edilen parayı kontrol ediniz, hesaplayınız. 
O zaman göıüleeek'tir ki sayın üyeler; bizimle bunlar 
arasında çok, ama çok fark vardır. Bu boşluğu dol
durduğumuz gün; haltta yansına kadar doldurduğu
muz gün, bütün şampiyonluklar bizimdir. Yoksa, her 
uluslararası mağlubiyetten sonra, dıaba yıllık çalış
ma programını tasdik ettirmemiş, ettirse bile uygula-
yamamış, uygulamaya başlasa bile sonuçlarını alıp 
değerlendirmesini yapmamış federasyon başkan ve 
heyetlerini, haltta genel müdürleri değiştirtmek sonuç 
getirmeyecektir, çıkar yol değildir. 

Federasyonlar ister seçimle gelsin, ister tayinle 
gelsin; ama belli bir müddet hizmet görmelidirler ve 
alt kademede değişmeyen daimi kadrolu uzman ve 
müşavirleri ve büroları bulunmalıdır. 

Spor akademileri mezunları bugün ne yapıyorlar 
ıbilırniyorum; amıa bildiğim bir şey varsa, bunlara iş 
verilmediğidir. Bu gençlere büro (hizmeti dışında, 
gençlik içinde salon ve sahalarda daimi vazife veril
melidir. 

Her seviyedeki okullarda 'beden eğitimi derslerine 
gireodk öğretmenlerin yetiştirilmesi için, okul sayısı 
veya kapasiteleri artırılmalıdır. Buradan mezun olanla
rın, pedagoji, psikoloji, anatomi ve sosyoloji dallında 
yetiştirilmelerine elhemmiıyetle özen gösterilmelidir. 

Elde mevcut, ber branştaki monitör, antrenör ve 
çalıştırıcıların 'genel kültürlerinim artırılmasına ve ge
rekli bilgilerle mücehhez kılınmasına, kademeli kurs
lar açılmak suretiyle gayret gösterilmelidir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün, Milli Eğitim Bakanlığının, 

217 — 



Danışma Meclisi B : 45 26 . 1 « 1982 O : 2 

hatlta başka bakanlıkların, gençlerin boş zamanlarının 
değerlendirilmesi ve sporla âlgili (konularda program
lar yaptıkları görülmektedir. tyti bir (koordinasyon sağ
lanmalı; hatta tedahüllere mani olmak bakımından, 
yasal tedbirler alınmalıdır, kaynaklar israf edilmeme
lidir.' 

Spor araştırmalarının yapılmasında diğer Avrupa 
ülkelerine göre gerilerde bulunmaktayız. Buna ehem
miyetle yer verilmelidir. Bu araştırmayı yapacak uz
man yoksa veya az sayıda 'ise, yurt dışında, Avrupa 
Konseyi Belden Eğitimi Spor ve Rekreasyon Bölümü
nün, ülkelerce yapılan spor araştırma ve faaliyetle
rinin yayımladığı kitapların, doküman ve broşürlerin 
tercüme ettirilerek (her. İlgiliye dağıtılması büyük fay
dalar getirecektir. 

ıBaşarrlı sporculara iş bulmak, onların kamu ve 
özel sektörde' çalışmalarını sağlamak, geleceğini güven 
altına almak faydalıdır, teşvik edicidir; ama kusa va
deli bir çözümdür. Tabanın spor yapmasını sağla
yamazsanız, başarı geçici olur, arkadan gelenlere iş 
'bulamazsınız. 

Tesis yapımına hız vermek lazımdır. Spor malze
meleri pahalıdır; çok sayıda, (her tesiste, her okulda, 
kulüpte 'bulunabilecek fiyat düzeyine getirmek için 
çareler aranmalıdır. 

Spor-Toto gelirleri spor tesisleri yapımında yeterli 
değildir, artırılması çareleri üzerinde ehemmiyetle 
durulmalıdır. 

'Beden eğitimi öğretmenlerinin okullarda belirli bir 
yaş veya hizmet müddetinden önce idareci olmaları
na mani olunacak tedbirler aranmalıdır. 

Sayın Milli Eğitim Bakanımızın diki gün önce bu 
kürsüden ifade ettiklerine göre, yükseköğrenimde be
den eğitimi ve güzel sanatlar seçmeli ve fakat mec
buri ders olarak okutulacaktır. Buna Gençlik ve Spor 
Teşkilatının tesislerinin, tesis ihtiyacı yönünden tekad-
diim etmesi lazımdır. Aksi halde, ortaöğretim de ol
duğu gibi, sınıfta sıralar üzerinde not alınır ve verilir. 

Uluslararası büyük organizasyonlara da yer ver
mek lazımıdır. İnsanların birbirlerinden öğreneceği çok 
şeyler vardır. Büyük organizasyonlar için tedbirler 
bugünden düşünülmelidir, planlar yapilmalidır. 

Milletin ve Devletin istikbali gençlerdedir; ona 
yapılacak her yardım yerindedir. Miktarı ne kadar 
(büyük gözükürse gözüksün, gene de azdır. Genç nesil 
(12-24 yaşlan arası) normal genel nüfusumuzun % 
28-30'nu teşkil etmektedir. Bu sebepten, kıskanç dav
ranmamak gerekir. Maddi ve manevi kalkınmamızın 
potansiyeli gençlerihıizdir. Zemini hazırlayalım ki, 
gözlümüz arkada kalmasın. 

I Gençlik ve Spor Bakanlığı, Beden Terbiyesi Ge-
I nel Müdürlüğü yen! birtakım çalışmalar içerisine gir

miş bulunmaktadırlar : Hayat boyu spor uygülamasıy-
I le 45 milyonu spora alıştırırsak, ilk yapılacak İş, Be-
I den Terbiyesi Teşkilatı ve Gençlik Spor Bakanlığı 
I binalarının işgal edilmesi olacaktır; çalışılacak yer 
I bulunamadığı için. 
I Bugün Teşkilatın bütün yönetim kademelerinde 
I kendilerin! spora adamış, yıllarını bu konuda tecrübe 
r edinerek geçirmiş kıymetli arkadaşlarımız vardır. Ata-
I türk'ün buyrukları doğrultusunda şu sakin devrede 

kendilerine düşecek vazifeyi yapacaklarına inanarak, 
I bütün Teşkilatın başarılı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

Belden Eğitimi Genel Müdürlüğünün Bütçesinin mille-
I timizle hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar suna-
I rım, '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Değerli üyeler; 

I Bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin konuşma
ları tamamlanmıştır,! 

Bütçe Üzerinde Sayın Komisyonun söz isteği var 
mıdır?.. Yoktur. 

I Sayın Bakana 'Söz vermeden evvel, yazılı soruları 
okutuyorum. 

I Danışma Meclisi Başkanlığına 
I Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe Kanun Tasarısı 

müzakerelerinde Sayın Bakandan cevaplandırılması-
I nı arzu ettiğim, ilişik soruların tevcihi hususunda aracı 

olmanızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hikmet ALTUĞ 

jSoru : Nüfusumuzun çoğunluğunun gençlik ke
simi okluğu ve spor eğitimli alanında geri kaldığıımıiza 
göne, köyden kente kadar eğitim ve propagandasını 
yapmak için, spor konusunda kitap, broşür, rehber, 
pano ve kurs yayınlarıyla, derginiz var mıdır; radyo 
ve televizyon aracılığı ile olsun bu (istikamette gayret
leriniz var mndır? 

I Teşekkürlerimle. 

I /Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumların Sayın Gençlik ve Spor Ba-

I kanı tarafından cevaplanıdırAnaısıınıa müsaadelerimizi 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
M. Nedim BÎLGÎÇ 

Soru 1. Gençlik ve spor akademilerinin bir fa
külte olarak üniversitelere bağlanması düşünülüyor 

I mu? 
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Soru 2. Genellik ve spor akademilerimizin geliş
mesi ve başarılı bir eğitime yönelmeleri için YÖK ile 
ne ölçüde 'Miskleri söz konusu olmaktadır.? 

-Soru 3. Gençlik ve spor akademilerinden mezun 
olanların geleceği hakkımda ne güibi tedbirler düşünül
mektedir? 

Soru 4, Gençlik: ve spor akademilerinden mezun 
olanların dışarıda resimli ve lözel sektörde istihdam 
«tarzımda başarı sağlanabiliyor mu? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda açıklanan ısoruüarımın Gençlik ve Spor 

Bakanı Sayın Vecdi özgüTün cevaplandırması için ge
reğine müsaadelerini arz ederiz. 

Erdoğan BAYIK Muhsin Zekâi BAYER 
1. Kamuya aiıt ve okullardaki açık ve kapalı spor 

safraları ve tesislerinden amatör ve lisamssız sporcu
ların yararlanması konuısunıda nıe gibi tedbirler alındı 
ve M'iMli Eğitim Bakanlığı ile bir işbirliği var mıdır? 

2. Spor akademileri konusunda basında son za
manlarda çok yayın yapıldı. Bu akademilerin YÖK 
Kanunu karşısındaki durumu nedir? 

3. Spor Toto ve Loto konusunda yeni kanun ha
zırlığı var mıdır? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıda yazılı soruyu, Gençlik ve Spor Bakanı

mızın sözlü olarak oevaplandıınrnasına aracı olmanızı 
saygılarımla arz ederim. 

İsmail Hakkı DEMÎREL 

Soru : Bursa Üniversitesine bağlı beş fakülte ile 
İktisadi Ticari Jllimler Akademilisinin! binlerce öğrenci-
>si yıiardan beri, izbe yerlerde, sağlak koşularına uy
gun olmayan yerlerde barınmaktadırlar. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ilı-
ıgillilerli, mahale aralarında yurt binası aramakla bu
güne kadar vakit geçirmişlerdir. Bu itibarla, gençli
ğimizin yurt sorunu ne zaman halledilecektir? 

ıSayın Gençlik ve Spor Bakanımızın bu konudaki 
düşüncesli nedir? Yapılan çalışma varsa nıe safhada
dır? 

Teşekkür ederim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Spor ve Gençlik Baka

nı tarafından cevaplandırılması hususunu, saygılarım
la arz ederim. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
,1. Bakanlığın yatırım programının yapılmasında 

etkili olan f aktörler nelerdir? 

2. Objektif kriterler Olması gereken bu faktörlere 
itam üllarak riayet ediliyor mu? Yoksa buna engel 
olan etkenler var rnıdıır? 

,3. öncelik 'tanınan yöreler var mııdır? Nerelerdir? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Gençlik ve Spor Ba

kanlığı Bütçesi 'ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü bütçeleri üzerinde açıklamalarda bulunmak ve ya
zılı isoruflara cevap vermek üzere sizi kürsüye davet 
ediyorum. Buyurunuz efemdim, 

GENÇLÎK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZ
GÜL — Çok teşekkür öderim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin Sayın üyele
ri; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1982 Yılı Bütçe çafliış-
maları nedeniyle sizlere hitap edebilmekten büyük bir 
mutluluk duyuyorum. Görüşmeler sırasında Sayın 
Kurul üyelerinin açıkladıkları görüşler, yol gösteri
ci konuşmalar ve öneriler, Bakanlığımız Bütçesinin 
uygulanmasında bize katkı sağlayacak ve gelecek yılr 
ki faalyetlerimize ışık tutacaktır. 

Sayın üyelerin bu görüşleri ve 'soruları üzerimde 
açıklamalarda bulunmadan önce, Bakanlığımızın fa
aliyetleri hakkında kısaca bilgi vermek ve 1982 Ma
li Yılı Bütçesinin hazırlanmasurnda hâkim olan temel 
f elsefe ve esasları açıklamak istiyorum. 

Bilindiği üzere, Gençlik ve Sıpor Bakanhğı 3 Ka
sım 1%9 tarihinde kurulmuştur. Temel, amacı, genç
liğe hizmet götürmek, gençlik ve spor sorunlarını 
çözmek olan Bakanlık, bu amaç doğrultusunda teşki
latlanmış ve W anaıgörev üstlenmiştir : 

1. Gençliğin ihtiyaç ve soranlarını belirlemek, 
çözüm yolları aramak, bulmak ve uygulamak, 

2. Türk Sporunun kitleye yayılmasını ve gelişme
sini sağlamak. 

Türk Gençliği, geleceğimizin temel unsurudur. 
Nüfusumuzun % 27,3'nü genç kuşaklar (12-24 yaş 
grubu) oluşturmaktadır. Gençlik, doğal yapısı ile her 
türlü gelişmeye açıktır ve bir ülkenin sosyal yapısın
daki en dinamik ve en önemli kesimi oluşturmakta
dır. Yüce Atatürk, Türk Gençliğine yaptığı ünlü hi
tabında ve bütün yaşamı boyunca süren tuıtum ve 
davranışlarında, gençliğe verdiği önemi daima belirt
miş ve uygulamalarında gözonünde bulundurmuştur. 

Atatürk'ün eğitim ve öğretimde, kültür ve sanat
ta, toplumun sosyal yapısında, yaptığı inkılaplar ön
celikle genç kitleye hiltap etmiş ve genç kitleden güç 
almıştır. Gençliğin sosyal gelişiminde çok büyük bir 
yeri olan otuzlu ve kırklı yılların Halk Evleri, Genç-
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ilik Örgütleri ve 1938 yıllımda kalbul edilen Beden Ter-
fbdyeai Kanunu Atatürk'ün ülke gençliğine ve sporu
ma yaptığı büyük katkıların somut örndkferiıdir. 

Gençtik, Atatürk ülkelerini izlediği sürece, yurt
la (sağüanıalbilecek Ibaşaaulan Cumhuriyetin 60 yıla 
yaklaşan geçmişimde görmek ımıürnikümdür. Dliğer ta
raftan ısapık ideolojilerin, dışardan kaynaklanan ive 
destek bulan bölücü ve aınaırşiıst eylemlerin, gencileri 
'temel araç olarak kufllanarafc, ülllkeyi bir uçuruma sü
rükleme mıoktasıma getirebileceği gerçeği don yıllarda 
ıbüyük bir ibretle görülllmlüştür. 

Geniçlliğin alet olarak kuılılanidığı bu dönemde dko 
mom'imiz, toplumumuz ve demıokraısıimiz büyük yara
lar almıış, bu yaralar yenli yönetime büyük isoruımllıû  
ÜuMar yükümlern'iştir. Bu yüıkıünılMüğün, gençlik ke
simi üle ilgili olanlarının ağırlığı da Bakaınslığımız üze
rindedir. 

Gençlik ve Spor (Bakanlığı bu yükürnılüKi!k!lıerinli 
Merkez Teşkilatı, iki amabağlı kuırulliuş ve Gıençilik 
Spor Akaıdemıilıeri vaısııtasııyla yürütmektedir. Mer
kez ibirimüıerimiz, okuUararası spor ve kültürel yanş-
maları, fzdiliik ve gençlik kamplarını, 'bunlarla lillgillli 
'iç ve dış organizasyonları düızenlıemdkıte, gençlik so
runlarını araştırarak Ibu feonularıda diğer Bakanlık 
ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlamak
tadır. 

Bağlı kuruluşlardan Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü, Türkiye'de spor faaliyetlerimin örgütfenıme-
slinıden ve düzenlenrnıesiJnden sorumludur. 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ise, 
yükisekiöğreniım gençlliğine kredi ve yurt olanakları 
ısağlamakitadır. 

Amkara, İstanbul ve Manisa Herimde kurulian 
Gençlik ve Spor Akademileri lise spor ve gençlik ku
ruluşlarımızı/n lilhıtiiyaç duyduğu yönetici, eğitici ve li
derleri yetiştirmektedir. 

Bakanlık, kuruluş kanununun bulunmaması, ör-
gütlenememe ve 12 Eylül öncesinde ülkeye ve ku
rumlara hlâkim olan hava nedeni ile Bakanlık, genç
lik hizmetlerinde yeteri kadar etken olamamıştır. 
Spor faaliyetleri de aynı ortam içinde çağdaş geliş
melere ayak uydurmakta güçlük çekmiştir. 

ö te yandan aynı dönemde, gençlik ve spor hiz
metlerinde hiç bir inceleme ve bilimsel görüşe yer 
verilmeden yapılan politik amaçlı yatırımlar, büt
çeye ağır yükler getirmiştir. Bunlardan bir kısmı ölü 
yatırımlar olarak kalmaya mahkûmdur. 1 
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Bakanlığı bu ortam içinde devralan yeni yöneti
mimiz, uygulamalarına, Anayasamız, Beş Yıllık Plan 
Hedefleri, Hükümet Programı ve Sayın Devlet Baş
kanımızın müteaddit yazılı ve sözlü direktifleri ışığı 
altında yön vermiştin 

Geçen yıl içinde teşkilatlanma yönünden şu dü
zenlemeler yapılmıştır : 

îlik aşamada Bakanlık Merkez Teşkilatı reorga-
nize edilerek fonksiyonel gruplar Ve hizmet birleş
tirilmeleri sağlanmıştır. Buna paralel olarak, illerde
ki Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri, aynı zaman
da Bakanlığımız Taşra Teşkilatı olarak yeniden dü
zenlenerek, merkez birimlerimizin taşraya götüreceği 
hizmetler için örgütlenme sağlanmıştır., 

(Bakanlık Teşkilat Kanun Tasarısı hazırlanmış ve 
Başbakanlığa sunulmuştur, 

Teşkilat'ta görev yapan personele huzurlu bir or
tam içinde çalışma olanağı sağlanmıştır. İdeolojik 
veya farklı siyasi görüşler bertaraf edilmiş, hizmet 
ve üreticilik personel atama ve görevlerinde temel 
ilke olarak uygulanmıştır. 

Gençlik alanında yürütülen faaliyetlerimiz : 
Gençlik Hizmetlerinde en büyük aşama Kredi 

Yurtlar Kurumundaki gelişme olmuştur. 12 Eylül 
öncesi döneminde anarşi ve ideolojik eylemlerin kay
nağı olan Yüksek öğrenim Yurtlarımızdan yararlan
ma o dönemde % 35 civarında iken geçen yıl % 
74ye çıkmıştır. Bu yıl bazı yeni kapasite artışları sağ-< 
lanmıştır ve yurtlarımız % 90 - 95 kapasite ile çalış
maktadır. Buna mukabil yurt olmaması veya kapa
sitelerin yetersiz kalması nedeni ile bazı şehirleri
mizde yurt ihtiyacı 1982 yılında da devam edecek
ti l'ı 

351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumu Kanunu günün şartlarına göre yeniden düzen
lenmiş ve Tasarı Bakanlar Kuruluna getirilmiştir. Ta
sarı kanunlaşınca Kurumda daha rasyonel bir yöne
tim ve çalışma düzeni kurulabilecektir, 

Gençliğin boş zamanlarını değerlendirme alanın
da, gençlik ve kültür merkezlerimize, izcilik ve genç
lik kamplarına ilgi geniş Ölçüde artmıştır., Kampları
mızdan bir yıl önce l'l 359 genç yararlanmışken, 
1981 yılı döneminde bu sayı 24 911'e erişmiştir. 

lOküllararası Spor ve Halkoyunları Yarışması 
Atatürk'ün 100 ncü Doğum Yıldönümünün getirdi
ği coşkudan da güç alarak tahminin üzerinde ilgi 
görmüştür. Okullarımızın faaliyetlere katılma oranla
rındaki artış mukayeseli olarak şöyledir; 
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1980 ,1981f Artış Oram 

Spor Yarışmaları (Grup, 18 968 34 628 |%. 82 
yarı final ve Türkiye Bi
rinciliklerine) 
Halkoyunları II 890 23 830 \% 1160 
öğrencimiz katılmıştır. 

1980 - 198*1 Yıllarında Üniversite ve Yüksekokul
lar Seçme Sınavlarına katılan öğrencilere rehberlik, 
barınma ve iaşe konularında yardım sağlanmış, bu 
maksatla kurulan danışma büroları bütün sınav mer
kezlerinde faaliyet göstermiştir. 

Spor alanında yürütülen faaliyetler : 
Türk Sporunda son yılların getirdiği duraklama

yı kısa bir süre içinde telafi etmeye olanak yoktur. 
Sporun yaygınlaştırılması; kitleye indirilmesi ve geliş
tirilmesi, tesis, eğitim, örgütlenme, yarışmaların bi
linçli ve yaygın bir şekilde arttırılması ve finansman 
kaynaklan gibi faktörlere bağlıdır. Bunlar ise sabırlı, 
devamlı ve sistemli bir çalışma düzeni içinde müm
kündür. Bu durumda sonuca ulaşabilmek için belirli 
bir sürenin geçmesine gerek vardır. Bu yolda 1981 
yılı içinde alınan temel önlemler ve yürütülen ana 
faaliyetler şöylece özetlenebilir; 

Federasyon Başkanlarının seçiminde çok yaygın 
bir kitlenin görüşüne yer veren ve atamayı 4 yıl süre 
için yapan bir yönetmelik yapılmıştır ve bu uygula
maya geçen nisan ayında geçilmiştir. Bu suretle oluş
turulan federasyonlar daha verimli ve istikrarlı bir 
çalışma düzenine girmişlerdir. 

IBeden ve ruh sağlığının geliştirilmesinde, sporun 
kitleye yaygınlaştırılmasında en büyük etken olan 
«Yaşam İçin Spor» kavramında yurt çapındaki uy
gulamalarla bir aşama kaydedilmiştir. 

Ata sporumuz güreşin gelişmesi ve 1950 ve 1960'-
lardaki düzeyine çıkarılabilmesi için bir proje otuş-
turülmuştur. Sayın Devlet Başkanımızın da büyük 
desteğine mazhar olan proje Türkiye çapında 600 -
700 güreşçiye devamlı iş ve antrenman yapma olana-1 

ğı sağlamaktadır, 
Bölgeler ve bölgelerarasında yapılacak karşılıklı 

yarışmalarla eğitim ve gelişim programlarında de
vamlılık sağlanacaktır. 'Bu projenin ilk meyvelerini 
1982 yılında alacağımıza ve 2 - 3 yıllık bir dönemde 
Uluslararası alanda tekrar söz sahibi olacağımıza 
inanıyorum» 

(Kısıtlı tesis ve malzeme olanaklarına rağmen 1981 
yılında basketbol, voleybol, boks, güreş gibi bazı dal
larda başarılı sonuçlar alınmıştır. Bü başarılar sporu

muza getirmeye çalıştığımız ciddiyet, disiplinli ça
lışma ortamı ve huzurun sonucu olarak değerlendi
rilmektedir! 

11981 Yılında uluslararası yarışmalara mali ola
naklar ölçüsünde yer verilebilmiştir., Dış seyahat gi
derlerinin günden güne artması bu sahadaki en bü-' 
yük handikap olmuştur. 

Yarışmalarda bu masrafları azatlmak için, özel-' 
likle Balkan Ülkeleri ile temaslara ağırlık verilmiş, 
tren ve otobüs yolculuğu mümkün olan yerlerde 
uçağa tercih edilmiştir. Ayrıca, bu ülkelerle karşılık
lı olarak ücretsiz yedirme, barındırma anlaşmaları 
yapılmıştır. 

IBeden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlı Spor -
Ttoto Teşkilatı bir iki yıl' önce parasal yönden çok 
zor durumda iken son yıl içinde büyük ölçüde kâr 
sağlanmıştır. 

Yurt dışında vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu 
bölgelerde, gençlerimizin muhite alışmasını kolay
laştırmak, boş zamanlarını değerlendirmek, böylece 
ruhsal ve bedensel yapılarını güçlendirmek için yo
ğun ve somut çalışmalarımız olduğunu belirtmek is
terim. Bir başlangıç olarak Alman yetkilileri, resmi 
temsücilerimiz ve Almanya'daki vatandaşlarımızla 
yaptığımız görüşmeler ümit verici bir gelişme göster
miştir, 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Biraz da gelecek yıllara dönük çalışmalarımıza 

değinmek istiyorum, 

Gençlik konusunda : 
Genç kesimin yüksek oranda bulunduğu ülkemiz

de gençlik sorunları, gençliğin ihtiyaçları, örgütlen
mesi, özellikle okuldışı gençliğin sorunları konusun
da ciddi bir araştırma yapılmamıştır. Gençliğin so-̂  
runlarının çok yönlü olması, değişik örgütlerde çdk 
değişik kaıakterde gençlik gruplarının bulunması, 
gençliğe götürülecek hizmetlerin standart bir mode
le uydurulmasına olanak vermemektedir. Bakanlığı
mızca 1982 yılında bu konuda ciddi bir araştırma ve 
gençliğe Ibu sahada hizmet götürebilmek için örgüt
lenme çalışmaları yapılacaktır. Amacımız, bir çok 
bakanlık ve kuruluşların görev alanlarına yayılan 
gençlikle ilgili faaliyetlerde Gençlik ve Spor Bakan
ağını etkin bir koordinatör olarak örgütlemektir. Bu 

•*ıuda bakanlıklar ve diğer kuruluşlararası köord 
nasyona model bir örgüt üzerinde başlanılmıştır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki gençler için, 
yöresel ve yöre dışı gençlik faaliyetlerine ağırlık ve-
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rilecektir. Bu maksatla bu yaz doğu ve güneydoğu
da 9 ilimizde yeniden mahalli gençlik kampları açıla
caktır. Bu konuda mahalli idarelerle, valililerimize, 
garnizon komutanlarımıza gerekli koordine yapılmış 
ve olanaklar yerlerinde (tespit edilmiş ve sağlanmış* 
•tır. 

Ayrıca, doğuda 20 ilimizdeki okulların 'başarılı 
öğrencileri 'batı Anadoludaki gençlik ve izcilik kamp
larında ücretsiz olarak misafir edilecektir, 

Gençlik ve izcilik kampları ile öğrenci yurtları
mızın yaz aylariında yabancı uyruklu ve yabancı ül
kelerdeki Türk gençleri için gençlik turizmine açılma
sı İle ilgili bir proje üzerinde 'Kültür ve Turizm 'Ba
kanlığı dle çalışmalara başlanmıştır. Böylece, ülke
mizin genç yabancı kuşkulara tanıtılması, bu yolla 
döviz sağlanm'ası (ve gençlerimizin yabancı gençlerle 
kaynaşmasında gelişme sağlanacaktır. 

Yükseköğretim kurumlarında yurt gereksinimi
nin 1-2 yılık bir dönemde artacağı tahmin edilmek
tedir. Halen yurt bulunmayan ve yükseköğrenim 
kurumlarının yoğun bulunduğu illere öncelik veril
mek suretiyle, yeni yurtların yapımına devam edile
cektir. Ayrıca, yurtlarda daha iyi hizmet verme, özel--
likle ucuz ve kaliteli yemek verme çalışmaları devam 
etmektedir.. 

Spor konusunda ise şu, anafaaliyetler üzerinde 
çalışılmaktadır: 

'Türkiye'de sporun gelişimi, yaygınlaşması ve gay
retlerin dağıtılmaması niçin, Devletlin spor politikası 
hazırlanmaktadır. Böylece, Türkiye'de hangi faali
yetlere yaygınlık ve öncelik sağlanacağı, hangi yöre
de, hangi spor dallarına öncelik verileceği saptana
cak, personel istihdamı, tesis yapımı ve eğitim konu
larında esaslar belirlenmiş olacaktır, 

Tesislerin yapımında kıstaslar yeniden belirlene
cek pahalı ve ihtiyacın üstünde tesisler yerine, yay
gın, ucuz ve yeterli tesis yapımı sağlanacaktır. 

ISporcuların sosyal güvenliği ve sağlık sigortası 
konusu, 4 ncü Beş Yjjîlıfc (Kalkınma Hanınım öngör-; 
düğü düzende ele alınacaktır. Bu konuda Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ile çalışmalar sürdürülmek
tedir., 

iTürkiye'de nüfus oranına göre spor teslislerinin 
en yetersiz olduğu ilimiz İstanbul'dur. Anadolu'da
ki 'il ve ilçelere 1 500 - 2 000 - 2 500 kişilik •yüzlerce 
spor salonu yapılırken, İstanbul'da Beden Terbiye
si Geneli Müdürlüğünün Anadolu yakasında sadece 
1 500 kişilik bir tek salonu vardır. Bir de, diğer faa
liyetlerden arta kalan zamanlarda sportif maksatlar-

j la kullanılabilen Belediyeye ait Spor ve Sergi Sarayı 
bulunmaktadır. 

Bu nedenle, Bütçe yeni yatırımlara olanak verdi
ği zaman, İstanbul'a Öncelik tanınacaktır. Bu yıl, üç 
yıl önce temeli atılan, ıfakat müteahhitle çıkan anlaş
mazlık nedeniyle durdurulan '.İstanbul'daki I1İ2 500 fcij 

silik salonun inşaatına devam edilmesi planlanmıştır. 
I Diğer taraftan, son günlerde kamuoyunda bir 

olimpiyat görüşü oluşmuştur. Bu konudaki Bakanlık 
görüşümüzü şu şekilde açıklayabilirim:: 

Biraz önce de belirttiğini gibi, bugün İstanbul, 
Türkiye'nin nüfus ve spor ortamı gözönünde Ibulun-

j durulduğu takdirde, tesisler yönünden en kısıtlı şeh
ridir. Bütçe kaynakları yeni yatırumlara olanak ver
diği zaman, bu yatırımları, hem şehrin normal spor
tif tesis ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de geniş çap
taki uluslararası yarışmalara olanak hazırlayacak bir 
plan içinde gerçekleştirmek ilkemizdir. Gerçekte, 
uluslararası spor yarışmaları gençlik hareketlerinin 
ve turizmin kaçınılmaz ve en yaygın bir unsurudur. 

I Bu temel ilkeler içinde ve şimdiden düzenlenecek bir 
plan 'dahilinde yapılacak tesisler, dünyanın en cazip 
beldelerinden biri olan İstanbul'da 25-30 sene sonra 
olimpiyat yarışmalarının düzenlenmesini mümkün 
kılabilir. Özellikle, son bir yıl içinde ülkemizde olu
şan ekonomik ve sosyal gelişme aynı hızla devam 

I edebildiği (takdirde, bu dileğin gerçekleşmemesi için 
'bir neden görülmüyor, 

'Özet olarak, İstanbul ve civardındaki illerde tesis 
planlaması yapılırken, bu hedef gözönünde bulundu
rulacaktır* 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Gençlik ve ISpor Bakanlığı Teşkilatı ve faaliyet

leri hakkında verdiğim bu bilgilerden sonra, kısaca 
l'9ı82 Bütçesi üzerinde konuşacağım. 

Bakanlığımıza bağlı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü tüzelkişiliğe sahip katma bütçeli bir kuruluş
tur. Yükseköğrenim İKredi ve Yurtlar Kurumu da 

I özel kanunla kurulmuştur. Tüzelkişiliğe ve özel büt-
I çeye sahiptir. Dolayısıyla Bakanlığımız bütçesi üç 

ayrı sistem içinde oluşmaktadır. Özellikle Kredi ve 
Yurtlar Kurumunun Bütçesi statüsü dolayısıyla Ma-

I üye Bakanlığı Bütçesi ile birlikte görüşülecektir. An-
I cak, konu Bakanlığımızı da ilgilendirdiği için kısaca 

Kredi ve Yurtlar Kurumuna da değineceğim. 

I Bütçelerdeki personel giderleri Hükümetçe ön
görülen genel personel rejimi ve kadrolar gözönünde 

| bulundurularak saptanmıştır. 
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Diğer cari masraflar ile transfer giderleri, öde-
neklerdeki azalmalar ve çoğalmalar 1982 program
larına göre düzenlenmiştir. Bu gruplarda verilen öde
nekler gerçek 'ihtiyaçlarımızı karşılamaktan uzaktır. 
Ancak 'Hükümetin bütçe için uyguladığı gerçekçi ve 
enflasyonist gidişi durdurucu politika nedeni ile, faa-
liyetlerlimizi bu limitler içinde kalacak şekıilde düzen
lenmiş bulunuyoruz. Ayrıca, alınan tasarruf tedbirle
ri ille, özelikle yurt dışı karşılaşmalarda sağlaman ta
sarruflarla programın etkisini kaybetmeden yürütül
mesine çalışılacak ve spor temaslarının, gençliğe ve 
•her seviyedeki öğrencilere götürüdüğüımüz ikamp, ya
rışma, ıküitür faaliyetlerinde bir azalma olmamasına, 
'bilakis artırılmasına özen gösterilecektir. 

(Bakanlığımızın Genel Bütçesi içindeki yatırımlar 
fazla değildir ve gençlik, izcilik kamplarının onarımı
nı, devam etmekte olan 'bir iki tesisi, Gençlik ve 
Spor Akademıilerinıin ilave inşaatlarını, kapsamakta
dır. 'Bütçede öngörülen 198 500 000 TL. hık yatırım 
'bu maksatla ayrılmıştır. 

©eden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi : 
Bakanlık bünyesinde yatırımlar konusunda en 

büyük pay ve ihtiyaç Beden Terbiyesi Genel Müıdür-
lüğü'nündür. Genel Müdürlüğün 67 ilimize yapılmış 
irilli ufaklı 7l!6 tesisi mevcuttur.. Bunların 2)23 tanesi 
kapalı salon, 14$ tanesi seyirci tnibünlü stadyumdur. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait vasati 
3-16 yıldır inşaatı devam elden 67 kapalı salon, 60 
adet stadyum, '25 adet kapalı yüzme havuzu ve (diğer 
19 çeşitli tesisin inşaatlarının tamamlanabilmesi için 
1982 yılı fiyatları sile 'vasa'ti 7,5 milyar TL.'sine ihti
yaç vardır. Buna mukabil 198İ2 Yatırım Bütçesine 
ancak 2 194 725 000 TL. ayrılabilmiştir. Buna 
400 OOlO 000 TL. lılk büyük onarımlarda dahildir. Bu 
miktardaki ödeneklerle inşa halindeki tesislerden 
vasati % 215'i 19812 yılı içinde bitirilebilecektir. 
, Diğer taraftan 1.981 yılılnda Spor - Toto gelir

lerinde büyük bir artış olmuştur. 1982 yılına intikal 
eden vasati 1 Milyar TL. İlk birikimle 1982 yılında 
sağlanacak yeni gelirlerin ©eden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Yatırım Bütçesine ilave edilmesi çalışmaları 
devam etmektedir. Bu takdirde tesislerin tamamlan
masında büyük bir sürat sağlanabilecektir. 

198İ3 yılından itibaren başlayabileceğimizi umdu
ğumuz yeni yatırımlar için şu ilkeler uygulanacak
tır. 

(1) Kalkınmada öncelikli yörelerde hiç tesise sa
hip olmayan il ve ilçelerimizle, nüfusa oranla enaz 
tesise sahip bulunan İstanbul îliimiz birinci önceliği 
haiz olacaktır. \ 
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ı(2) Tesislerin tipi ve (kapasitesi yerel ihtiyaçlara 
göre düzenlenecek, projelendirmede tasarruf Ön plan
da alınacaktır-

(3) Açık ve semt sahaları yerel idarelerle işbirliği 
yapılarak ve karşılıklı destekleme yolu ile yapılacak
tır. 

Yükseköğretim 'Kredi ve Yurtlar 'Kurumu Genel 
Müdürlüğü Bütçesi : 

Kredi ve Yurtlar (Kurumunun amaç ve gayeleri 
Yüksek Heyetinizin malumlarıdır. Bu amaçlar doğ
rultusunda hlallen «'4 (6)813 öğrenciye ayda 1 500 TL,-
kredi verilmektedir, 11981 - 1982 dönemıj için kredi 
talebi lise 40 000 civarındadır. Eldeki olanak 've 1982 
ödenekleriyle Korum bu ihtiyacı karşılayabilecek du
rumdadır. Kuruluşundan bugüne kadar kredi verilen 
toplam öğrenci sayısı bu yılkilerle birlikte '281 500'ü 
bulmaktadır. Bu krediler, öğrenci, okulu bitirdikten 
2 yıl sonra, gene çok uzun bir dönemde faizsiz ola
rak geri ödenmektedir. Son yıllardaki hızlı enflasyon 
temposu bu kredileri gerçekte sübvansiyon, hatta 
burs şekline dönüşmüştür. 1980 yılında 1 500 TL.'na 
çıkarılan kredi miktarı, bugün için çocuklarımıza 
yeterli değildir. Ancak, gene Bütçe olanakları nedeni 
ille miktarın artırılmasına imkân bulunamamıştır., Kre
dilerdeki aylık 500 TL.'lık Ihir artışın Bütçeye yansı
ması, takriben ı650 000 000 TL.'yi bulmaktadır. 

Gerçek ihtiyaç sahibi gençlerimize bu katkıyı, 
yurtalarımızda akşam yemeklertine, Üniversitelerin 
mediko-sosyal programında olduğu gibi, bir destek 
sağlamak suretiyle sağlamayı düşünüyoruz. 

Kredi Yurtlar /Kurumu halen 19 ilde 3'6 yurt 
çalıştırmaktadır. Hizmete verilen yatak sayısı yurt 
çapında 10 500 kız, i20 400 erkek olmak üzere 
30 900'dür. Daha öncede bahsettiğim gibi, son yıl
larda anarşi yuvası halini almış yurtlarımız geçen 
yıl içinde gençlerimizin huzur ve güvenle kaldıkları 
birer yuva haline gelmişlerdir. 

Halen ihtiyaç üzeri yatak kapasitesi bulunan iz
mir, Eskişehir ve Malatya hariç, bütün illerimizde 
yurtlar aşağı yukarı tam ikapasite ile hizmet vermek
tedirler, Hatta bir kısmı da kapasite artırmak sure
tiyle ihtiyacı karşılamak durumunda kaldığımız yer
ler olmuştur. 

Bu yıl Ankara'da 1 150 yatak kapasitesi yaratıl
mış, birçok yurtlarımızda ıise odalardaki yatak ade
di artırılmıştır, 

198İ2 Yılı Bütçesinde Bursa, Zonguldak, Sam
sun, Adana ve Kayseri 'illerinde yurt yapımı için 
Bütçeye ödenek konmuştur. Bitniğinde, Kuruma 
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bağışlanmak üzere; 'İller 'Bankası Adana'da 300 kişi
lik erkek, Sabancı Vakfı Ankara'da 700 kişilik kız 
yurdu yaptırmaktadır. 2-3 yıllık dönemde bu beş ili
mizin ihtiyacı karşılanmış, yükseköğrenim kurumla
rının yoğun olduğu dilerimizde, yurt sorununa bü
yük ölçüde cevap verilmiş olacaktır. îleriki yıllarda 
yurt yatırımları artan istekleri karşılamak için Yülk-ı 
seköğrenim kurumlarının olduğu diğer yörelere yön
lendirilecektir., 

Sayın Başkan, değeri üyeler/ 
/Gençlik ve Spor 'Bakanlığı; kuruluşu, görevleri, 

faaliyetleri ve (Bütçe esasları hakkında maruzatta bu
lunduktan sonra, şimdi kısaca sayın konuşmacıların 
•eleştirilerine yahut sorularına cevap vermek işitiyo
rum. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, 
Müsaadeınizle 'bir soru daha var, onu da okutuyo-

tayımı:' 
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bazı genel müdürlükler vardır ve bu genel müdür-
lüklerin taşraya uzanmış kolları yoktur. Teşkilât (Ka
nunumuz bu konuyu bir dereceye kadar halledecek, 
daha önce arz ettiğim gilbi Merkez Teşkilâtı içinde 
yaptığımız bazı birleştirmeler görev tevhitleri ve 
fonksiyonel gruplaştırmalar suretiyle Merkez Teş
kilâtına daha bir işlerlik kazandırılmıştır. Ayrıca, 
Merkez Teşkilâtının taşraya hizmet götürmekte kar
şılaştığı güçlükleri bertaraf etmek maksadıyla, ger
çekten Beden Ter'biyesi Genel Müdürlüğünün bölge 
teşkilâtı yahut taşra teşkilâtı olarak hizmet gören 
'Beden Terbiyesi bölge müdürlükleri aynı za-̂  
manda Bakanlığın bir taşra teşkilâtı olarak gö
revlendirilmiş ve bu suretle Merkez Teşkıilâltito-' 
da görev yapan birimler taşraya daha süratli ve et
ken bir hizmet götürme olanağı bulmuşlardır, 

Diğer taraftan, teşkilâtlanma konusunda Bakan
lığımız bir süredir bir çalışma gayreti içindedir ve 
bir proje oluşturmaktadır, 

Sizlerin de takdir buyuracağınız gibi, gençlik 
faaliyetlerii gerek fiziki, gerekse fonksiyonel olarak 
çok geniş bir alana yayılmıştır. Okul içi gençlik var
dır, okul dışı gençlik vardır, sakat gençlik vardır, 
problemli gençlik vardır, kırsal kesimdeki gençlik 
vardır, işçi kesimleri "vardır. Ayrıca bu gençliğin 
kültür konusu, spor konusu, eğitim konusu gibi, pek-
çok faaliyetler mevcuttur. Bu faaliyetler değişik ba
kanlıkları, değişik kuruluşları ilgilendi>rm ektedir. Do
layısıyla tek bir bakanlığın bütün sorumluluğu yük
lenmesinde yahut bu düzeyde bir teşkilât kurmasın
da büyük güçlük vardır, 'Bunu nazarı itibar© alan Ba
kanlığımız, bütün faaliyetlerde Bakanlığı bir koordi
natör makam olarak teşkilâtlandırmak ve diğer ba
kanlıklardaki üniteleri, faaliyetleri düzenlemek, be
rekete geçirmek, işlerlik kazandırmak için bir teş
kilât çalışması düzenlemiştir ve bu faaliyet bakan
lıklar arasında koordineli 'bir şekilde yürütülmekte
dir. Bu teşkilât tamamlandığı zaman, Devlet ke
siminde gençliğe hizmet götürecek: bütün organlar 
bir sistem içinde ödeştirilmiş, olacaktır, 

Yine sayın Parlak'ın, federasyonlar konusunda
ki görüşlerine bir yerde katılıyorum ve bir yerde bu 
konuda politikamızı, yeni oluşturmakta olduğumuz 
spor politikamızı belirtirken değinmiştim, biraz da
ha detaylı arz etmek istiyorum. Türkiye'de 24 fe
derasyon olduğu bir vakıadır. Ancak, federas
yonlar kurmak kadar, federasyonlara etkinlik ka
zandırmak ve Türkiye'de spor dallarını geliş-

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soruları Sayım Gençlik ve Spor Baka

nının cevaplandırmasına delaletlerinizi rica ederim. 
Mehmet AYDARI 

L Türk futbolunun geleceğinden kuşku duyan
lar için ferahlatıcı bir açıklamanız var mı? 

ı2. Futbol Federasyonu Başkanının basında uğ
radığı sürekli eleştiriler nasıl bir karar vermenizi ge
rektirir?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VEODt ÖZ
GÜL — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
.Sayın konuşmacıların Gençlik ve Spor Bakanlığı' 

Teşkilâtı ve personeli hakkında lütfettikleri sıitayiş-
kâr sözlerinden dolayı Teşkilâtım, Bakanlığım adına, 
kendi adıma şükranlarımı arz ederim., 

Zannediyorum, sorulardan ve temennilerden bir
çokları sunuş konuşmamda arz edilmiştir. Bazı alan
larda biraz daha detaylı bilgiye inmek ve özellikle 
değinmediğim konularda soruları ve görüşleri cevap-
laındırmak istiyorum müsaade buyurursanız. 

Sayın Parlak'ın, 'özellikle Bakanlığımızı teşci 
eder, teşvik eder mahiyetteki konuşmalarını şükran
la karşıladım. Önerilerini ve irşatlarını Bakanlığı
mız bundan sonraki çalışmalarında daima gözönün-
de 'bulunduracaktır., 

Öncelikle Teşkilât konusunda birkaç kelime söy
lemek istiyorum. Gerçekte Merkez Teşkilâttıımızda 
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tirmek, yaymak da 'başlıca ıhedef ve amaç ol
malıdır. Bu 'konuda Bakanlığımızın politikası, 
heryerde herşey yapmaktan ziyade, nerede neyi 
yapabileceğimizi tespittir. Bu görüş iadı altında bü
tün spor dallarını, bütün (federasyonları bütün ülke 
sathına yaymaktan ziyade, yaygın bazı spor dalla
rını bütün Türkiye'de desteklemek; ki 'bunların ara
sında meselâ bir vakıadır, futbol her kesimde her 
yaştaki genciler tarafından oynanır, futbol, atletizmin 
•belirli dalları, yaygınlık kazanan voleybol, 'basket
bol ve tenis, masa tenisi gibi, 'faaliyetleri bütün ülke
ye yaymak 've desteklemek için gayret içinde olaca
ğız. Buna mukabil, özel kesimlere, özel tesislere, 
özel ortamlara ihtiyaç gösteren, meselâ kayak gibi, 
meselâ yüzme gibi, meselâ belirli sosyo - ekonomik 
düzeye erişmiş kişilerin sporu olan eskrim, tenis 
gibi faaliyetleri belidi yörelerde teksif etmek ve an
cak buralarda desteklemek ve bu suretle gayret da
ğılmasını önlemek amacındayız. O halde, yemi spor 
politikamızı oluştururken bu esaslara göre, «Neyi 
nerede yapacağız, neyi nerede destekleyeceğiz?» so
rusuna cevap verilecektir ve tesislerimiz bundan son
ra bu ihtiyacı, bu politikayı destekleyecek şekilde 
geliştirilecektir .ı 

Güreş; ki ata sporumuzdur ve geçmişte Türk 
gücünü, «Türk» sözünü dünya çapında duyurmuş 
bir spor dalıdır. İMaalesef geçmiş yıllarda memleke
tin içinde bulunduğu genel problemlere paralel ola
rak güreşte bir gerilemeye düşülmüş, güreşte büyük 
bir gerileme olmuştur, bir başka deyimle, Sayın 
'Devlet iBaşkanımızın da irşatları, direktifleriyle bu 
konuda çok ciddi bir çalışma içine girmiş bulunu
yoruz. 'Bu çalışma bir yerde bizce bir pilot faaliyet 
olarak görülmekte, güreşte aldığımız tecrübeleri, sağ
ladığımız sonuçları diğer dallarda da aynı esaslar 
içinde yürütmeye çalışacağız. Anaesprisi, güreşi yurt 
sathında yaygınlaştırmak, belirli kesimlerde, özellik
le güreş sporunun kaynaklandığı yörelere, kırsal ke
simlere ulaşmak ve bu kırsal kesimdeki yetişmiş genç--
leriımize, seçilen gençlerimize olanaklar, devamlı 
antrenman, eğitim ve yarışma olanakları sağla-* 
inaktır. Bu maksatla seçimler yapılmış güreşi destek
leyecek müesseseler seçilmiş ve bunlarda kulüp oluş
turulması faaliyetleri başlamıştır. Bu arada, özel 
eğitimle Türkiye çapında 200 tane antrenör yetişti
rilmiş veya özel eğitimlerden geçirilmiştir. Bundan 
sonra gençlerimiz bu antrenörlerin devamlı neza
reti altında yetişmiş olacaklardır, 

'Bu arada, yurt dışı temaslarımızda belirli kıstas
larımız mevcuttur. (Bir yerde sporun gelişebilmesi 

için muhakkak yurt dışına açılmak zorunluğu 
vardır. Yurt dışına açılabilmek için belirli kıstasları
mız, belirli seviyeye erişmiş gençlerimizin gönderil
mesi temel espridir. Aynı zamanda, gidecek her 
sporcumuzun yurdunu gerek performans, gerek ki
şiliğiyle temsil etmesi temel esprilerimizden biridir. 
Ayrıca, özellikle genç ve kabiliyetli gençleri özen-
dirmekde, dış temasların bir başka aracı olacaktır. 

rBu arada, Sayın fPaıilak'ın spesifik olarak belirt
tiği konulara tekrar değinmek istiyorum kısaca. 
Gençliğe yönelmek için bir teşkilat çalışması için
de olduğumuzu kısaca açıklamıştım. Keza, güreş ko
nusundaki faaliyetierimizli biraz önce belirtmiş olu
yorum. 

Futbolu yeniden organizasyon, bir yerde Bakan
lığımızın veyahut Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün karşılaştığı büyük güçlüklerden biridir. Fut
bolda büyük bir kamuoyu vardır ve kamuoyunun 
baskısı büyük ölçüde futbolu etkilemektedir. Bu 
dalda Bakanlıktan ziyade, kulüplerin faaliyetleri, 
özellikle Birinci Ligdeki kulüplerin faaliyetleri, 
kendi içinde organizasyonları, esas futbolu yükselte
cek bir faaliyet olacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlı
ğının veyahut ©eden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün Futbola en büyük katkısı, tesis oluşturması, 
futbolu Türkiye çapında yaygınlaştırması ve eğitim 
olanaklarının sağlanmasıdır. 

Gerçekte, çok zaman 'Milli Takımın aldığı so
nuçlar büyük eleştiri konusu olmaktadır. Bunun en 
büyük cevabı, Mili Takım, kulüplerden oluşmak
tadır, kulüpler ne derece başarılı olursa, IM'illi Ta
kım da o derece başarılı olabilir. Diğer taraftan, ge
ne futbolun da, son yıllanın geçmiş problemlerin
den etkilenmediğini söylemek, bir yerde yersizdir. 
Gene, bütün spor dallarında olduğu gibi, futbolun' 
gelişebilmesi bir altyapıya, uzun bir çalışmaya bağ
lıdır; bir senede, tikli senede bir futbolu üst düzeye 
çıkartmak, Avrupa kulüpleri seviyesine, onlarla ya
rışabilecek bir seviyeye çıkartmak gerçekten müm
kün değildir., 

Oklulara tahsis ediıen maılzemıelerin okullara ulaş
tırılmasında, biraz önce de söylediğim gibi, yeni teş-
kilâtanmamızda yeni bir düzenlemeye gidilmiş, bu 
malzemeler Bakanlık tarafından Beden Terbiyesi böl
ge müdürlüklerine gönderilmekte ve bölge müdür
lükleri tarafından okullara dağıtılmaktadır. 

(Yüksekokullarda tesis yapımı; Teşkilâtın bünye
si ve yasal durum nedeniyle Gençlik ve §po>r 'Ba
kanlığının sorumluluğu dışında, doğrudan doğruya 
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üniversitelerin, yüksekokullarım kendi fonksiyonları 
içindedir. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tesis
leri, belirli zümrelere değil, doğrudan doğruya hal
ika açık tesislerdir. 

ISayın 'Akaydım'in, güreş konusunda belirttiği hu
susları zannediyorum yeteri kadar cevaplandırmış 
oluyorum. Yurt dışı karşılaşmalarda, biraz önce arz 
ettiğim kıstaslar içinde yürütülmektedir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumunun durumunu geniş 
ölçüde arz ettiğim kanısındayım. Özellikle yurtların 
geliştirilmesinde, yeniden teşkilatlandırılmasında lüt
fettikleri sitayişikâr sözleri şükranla karşılıyorum. 
Gerçekten, bugün yurtlarımız, öğrencilerimizin hu
zur içinde, sükûn içinde kalabildikleri yuvalar halini 
almışlardır. Gençlerimize layık oldukları düzende 
bir yurt getirdiğimiz, getirebildiğimiz iddiasında 
değillim. Çok daha iyilerine layıktırlar; ancak mad
di olanaklar, mali olanaklar daha iyisini vermeye bu
gün için yeterli olamıyor. 

Öğrencilerimizden, ayda, yurt ücreti olarak 300 
lira almaktayız, buna mukabil işletme masrafları, 
personel giderleriyle birlikte, yatak başına 2 500 li
rayı, küçük kiralık yurtlarda ise, 4 000 - 4 500 lirayı 
bulmaktadır. Dolayısıyla, bugün yurtlarda kalan öğ
rencilerimiz, Devletin büyük bir sübvansiyonuna ve 
desteğine mazhar olmuş kişilerdir., 

Sayın Gürel'in, spor alanındaki geniş çaptaki 
eleştirilerini, önerilerini büyük bir dikkatle dinledik 
ve izledik. 'Konuya vukufları, şükranla, teşekkürle 
karşılanacak bir husustur. Futbol konusunda, bi
raz önce söylediklerime yeni bir şey katabilecek de
ğilim. Gerçekte, sporun bütün dallarında yapılan 
faaliyetler, bir yerde bir temel oluşturma ve yaygın
laştırma sonunda olabilecektir, 

Gençlik kampları' konusunda, gene biraz önce 
arz etmiştim, bunları mümkün olduğu kadar yaygın
laştırmak istiyoruz. 1982 yılında doğu illerimize gö
türeceğimiz kamplar bir aşama olacaktır. Bunun dı
şında, özellikle gençleri tabiata dönüştürme, gençlik 
yürüyüşleri yahut kitle, toplum halinde yürüyüşler, 
izcilik faaliyetleri, doğaya açılma faaliyetleri bu ko
nudaki hedefimizdir. Özellikle küçük çadırlar ve 
portatif yataklarla gençlik faaliyetlerini 1982 yılında 
hızlandırmak çabasınd'ayız. 

Federasyonların seçimi ve devamlılığı konusun
daki görüşlere biz de katılıyoruz ve daha önce d© 
belirttiğim gibi. Federasyon başkamlıklarımız 4 yıl
lık bir süre için seçilmişlerdir ive bu 4 yıllık süre için
de performanslarını en verimli şekilde kul'lamacakla-

'rına inanıyorum, özellikle, Olimpiyat dönemleri, 
federasyon başkanlarının değişimi için bir safha ola
rak kabul edilmiş ve her Olimpiyat döneminden son
ra, federasyon başkanlarının tekrar bir seçimle gö
rev almaları Yönetmeliğimize konmuştur. 

Tesis ve malzemeler konusundaki düşünce ve 
önerileri biz de paylaşıyoruz. Tesislerin yapımı ko
nusundaki genel prensipleri biraz önce arz etmiş
tim. Bu arada, malzemelerde yerli yapımı teşvik 
için büyük bir gayret içindeyiz. 1982 yılında bir spor 
malzemeleri fuarı açmak suretiyle, spor malzemeleri-' 
mi tanıtmak, ülkemizde neler yapabildiğimizi göster
mek çabası içinde olacağız. Bu arada, gene, malze
me konusundaki temel esprimiz, Türkiye'de müm
kün olduğu kadar yerli malzeme kullanmak, belirli 
normlarda yapamadığımız malzemeleri dışarıdan it
hal etmek, ama gene aynı dallarda, antrenmanlarda' 
ve eğitimde mümkün olduğu kadar düşük normlar
da da olsa, yerli malzeme kullanmaktır. 

Uluslararası büyük organizasyonlar, bizim de 
hedefimizdir. Gene, Olimpiyatlarla ilgili mütalaa
larımızı arz ederken bu konuya da temas etmiştim. 
Uluslararası büyük yarışmalar, bir yerde, hem genç
lik hareketleri, hem sporun gelişimi, hem de turizm 
açısından büyük önem kazanmaktadır., 

«Yaşam Boyu Spor»un Türkiye çapında yayılma
sı ve kitleye inmesi konusunda ciddi çalışmalarımız 
bir yıl içinde olumlu sonuçlar vermiştir. Bu konu
da, fazla tesise ihtiyaç göstermeyen, aile tipi ve kır
sal kesimde rahatlıkla yapılabilecek faaliyetleri ön
celikle teşvik ediyoruz ve özendiriyoruz. 

'Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın üyelerin genel olarak belirttiği konular dı

şında, sorulan yazılı sorulara kısaca tekrar cevap ver
mek istiyorum. 

Köyden kente kadar yayılan spor faaliyetlerimizi 
halka tanıtmak, daha fazla programda yapmak ve 
kitleye hizmet etmek için bazı faaliyetlerimiz mev
cuttur; kitap yayımlamak ve broşür hazırlamak su
retiyle. Bunlarım fazla olduğu iddiasında değillim; 
ancak 1982 yılı Ibu konuda da bizim için bir atılım 
yılı olacaktır., 

Bu arada, geçmiş yıl içinde yapabildiğimiz faali
yetleri kısaca arz etmek isterim. Okullarda bedeme-
ğitimi, spor konusunda broşürler ve yönlendirici ki
tapçıklar hazırlanmış ve yayımlanmıştır. .Sağlıklı ya
şam için spor konusunda bütün bölge müdürlükle
rimize broşürler gönderilmiş, ayrıca t?'atıcı mahi-
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yette panolar bastırılmış ve bütün ülkeye dağıtılmış
tır, 

'Bu arada, Bakanlık, «Gençlik ve Spor» konulu 
bir dergi çıkarma hazırlığı içindedir. Birkaç ay için
de bu dergiyi çıkarabileceğimizi ümit ediyorum. 

Gene, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi, da
ha çok ilmi içerikli bir dergi çıkarma hazırlığı için
dedir. Bu arada TRT'den ve sayın basınımızdan, faa
liyetlerimizin halka duyurulmasında 'büyük bir des
tek görüyoruz ve işbirliği içindeyiz. 

Sayın Bilgiç'in, gençlik ve spor akademileri hak
kındaki sorularını cevaplandırmak istiyorum. Genç
lik ve spor akademilerimizin geleceği, Türkiye ça
pında akademilerin alacağı yeni şekille birlikte 
YÖK tarafından tespit edilecektir. Bu konuda YÖK 
ile ilişkilerimiz devam etmektedir. Biz, gençlik ve 
spor akademilerini, yalnız uygulamalı bir eğitim ya
pan, ders veren 'bir yüksekokul olarak telakki etmi
yoruz. Gençlik ve spor akademilerini, Türk sporu
nun ileride ihtiyaç duyacağı öğretici, eğitici, moni
tör ve yönetici kişileri yetiştirecek ve üst düzeyde 
görev alacak kişileri yetiştirecek birer eğitim birimi 
alarak düşünüyoruz. 'Akademiler bu şekilde teşkilat
lanmış, ders programları ve öğrettim kadroları- bu 
şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, gençlik ve spor akademilerinin üst düzey
de eğitici, yönetici yetiştirecek bir düzeyde olmasını 
arzulamaktadır ve 'YÖK ile temaslarımızda bu yöne 
ağırlık verilecektir., 

Akademilerin fakülte olma konusundaki husus
lar, YÖK tarafından teknik yönden incelenmektedir. 
Bir üniversite bünyesi içinde oluşturulması ve üni
versite içinde bir fakülte şeklinde oluşturulması ba
zı temel şartları sağlanabildiği takdirde belki bir kı
sım akademilerimiz fakülte olarak yahut fakülte ol
maya açık bir yüksekokul olarak teşkilatlanabilecek-
tı'r. Bu, daha çok Yükseköğrenim Kurulunun bun
dan sonraki çalışmalarıyla 'belirlenecektir. 

Akademi mezunlarının istihdam durumları konu
sunda son iki aylık dönemde büyük bir gelişme ol
muş ve 'Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir anlayışla 
gençlik ve spor akademisi mezunlarına öğretmenlik 
halkkı vermiştir. 

Bu arada, Teşkilât olarak bizim amacımız, bun
dan sonra Teşkilatımızda mümkün olduğu kadar 
gençlik ve spor akademileri mezunu yahut beden eği
timi görmüş gençlerimize görev vermektir. Bu mak
satla ı657 sayılı Kanunda yapılacak değişikliklerde, 
spor hizmetleri sınıfının ihdas edilmesi konusunda 
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çalışmalarımız mevcuttur. Bu bize spor kökenli eği
tim görmüş kişileri Teşkilatımızda daha verimili hir 
şekilde çalıştırmak olanağını sağlayacaktır. 

Gençlik ve spor akademilerinden mezun olan ki
şilerin özel teşebbüslerde, dışarda çalışma olanakla
rı mevcuttur ve birçok kuruluşumuzda gençlik ve 
spor akademisi mezunu arkadaşlarımız antrenör ola
rak, eğitici olarak, yönetici olarak başarı ile hizmet 
görmektedir. Henüz 3 senelik bir mazisi olmasına 
rağmen, bugün birçok kulüplerimizde gençlik: ve 
spor akademisi mezunları gerçekten başarılı hizmet
ler vermektedir. 

Sayın Bayık, ve Bayer'in, okul tesislerinin ama
tör ve okul dışı gençlik tarafından 'kullanma olanak-, 
lan konusundaki sorularına (kısaca, bu konuda vali
lerimizin büyük bir gayretin İçinde olduklarını belirt
mekle başlayacağım. Milli Eğitim Bakanlığı! ile ara
mızda bu konuda silki bir koordinasyon vardır. Özel
likle valilere 'yayınlanan 'bir genelge ile bu konu (üze
rinde özenle durulması ve tesislerin mümkün oldu
ğu kadar okul dışı faaliyetlere tahsisi Milli Eğitim 
Bakanlığınca valiliklerden istenmiş ve "bizim tara
fımızdan da takip edilmektedir. Ancak, bu konuda 
bazı yörelerde, bazı illerde problemler olduğunu bi
liyoruz. Bunlara vakıf olduğumuz sürece önlemek 
için gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Toto - Loto Kanun Tasarısı konusunda bir soru 
mevcut, Loto Kanun Tasarısı Bakanlığımızca ha
zırlanmış ve Bakanlıklararası 'koordinasyona çıkartıl
mıştır. Zannediyorum kısa bir zamanda yükselk hu
zurlarımıza getirilecektir. Toto Kanununda şimdilik 
bir değişiklik öngörülmüyor. Son yıl Spor - Toto Teş
kilatı için başarılı bir yıl olmuş ve gerçekten Türk 
sporuna 'büyük katkı sağlayabilecek finansman 'kay
nağı yaratmıştır. 

Sayın Ça'kma'kçif'nın, yatırım programının yapı
mında 'kriterler, konusundaki sorusuna kısaca değin
mek istiyorum. Konuşmamda da açıklamaya çalış
tığım gibi, 19812 yılında yeni bir yatırıma gidil
memiştir. Geçmiş yıllardan Skalan tesislerin bitiril
mesi, bir program dahilinde anailke, anahedef ol
muştur. Bunda ele alınan esas kriter, '% 70 veya üze
rinde tamamlanmış tesislerin 1982 yılında bitirilmesi, 
daha düşük fiziki durumda olan teslislerin yapımını 
ımüteaikip pllarda tamamlama olmuştur. Ancak bun
dan sonraki yatırımlardaki, 1983 yılında yeni yatı
rımlara gidebileceğimizi umuyorum sunuş konuşmam
da arz ettiğim 'kıstaslar esas olarak alınacaktır. Bu 
'kıstaslar; kalkınmada öncelikli yöreler birinci dere-
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ceyi, birinci önceliği alacaktır. İstanbul, gene tesis
leri en zayıf olan bir şehrimiz, bu öncelik içine gi
recektir. 

'Bu arada tesislerin yapımında yöresel 'ihtiyaçlar, 
nüfus, kullanma olanakları ve oradaki spor potansi
yeli esas ilke olaraik alınacaktır. Üzülerek açıklamak 
İhtiyacını duyuyorum, geçmişte, 5 000 nüfuslu olan 
'bir ilçeye 2 500 kişilik spor salonu yapıldığı bir ger
çektir. 

'Bir sayın konuşmacımızın, (Sayın Parlak'ın belirt-
Itiği gibi, gerçekten kullanma suyu olmayan bir 
Siirt illine, buna benzer bir Adıyaman iline 200-250 
seyirci kapasiteli kapalı yüzme havuzları yapllmışltır. 
Bu haıvuzlann yapılması kadar, 'işletilmesi de ma
halli (teşkilata büyük problemler yükleyecektir. Teş
kilatımız bundan sonrakü faaliyetlerde bu yibi çeliş-
ıkiierden mümkün olduğu kadar kaçınacalk, yörelerin 
ihtiyacım, potansiyelini inceleyecek ve tesisleri buna 
ıgöre yapacakltır. 

Sayın üyeler ; 
Kısaca bahsettiğim gM, 19812 yılında yatırımlar

da bir kriter, yüzde oranında tamamlama olanağı 
dışında 'kriter uygulamaya bir ihtiyaç, Ibir gerek du
yulmamıştır. Ancak 'bundan ısonralki yatırımlarda, arz 
ettiğim kriterler, gene 'belirttiğim öncelikler içinde 
uygulanacaktır. 

Gene bir soru, (Bursa'daki yurtlar konusundaydı. 
Halen Bursa'da 300 kapasiteli bir İkiz öğrenci yurdu
muz vardır; erkek öğrenci yurdumuz bulunmamak
tadır. Ancak, bu yıl büyük ıbir ihtiyaç duyulmuş ve 
Bursa Valislinin girişimi ve Kredi Yurtlar Kurumu
nun desteğiyle, geçici olarak «yurt problemi erkekler 
için hıalledilmliştir. Ancak, bu sene Bütçemize konan 
ödenekle (Bursa'da erkek yurdu inşaatına başlana
caktır. Ümit ediyorum, Sikli üç senelik bir dönem
de Bursa'da yurt problemi bu suretle halledilecdk-
tir. 

Sayın Aydar'ın futbolun geleceğinden umutlu bir 
şekilde bahsedip balhsedemeyeceğiım, konusundaki so
rularına gerçekten 'bugün için cevap vermek bir Ba
lkan olaraik zordur. 

Daha önce de arz ettiğim ıgİbi, sporda gelişme
ler, ciddi çalışma, yatırım, eğitim ve iyi bir orga
nizasyonla mümkün olabilecektir. IBu konuda gerçek
ten çalışmalar mevcuttur. Futbol Federasyonu ciddi 
çalışmalar içindedSr. EleşıtMler yapılmaktadır; bu 
'eleştirilerin kıymetlendirilmesi sayın okuyucuların, 
sayın kitlelerin değerlendirmesiyle müımlkün olabile
cektir. 

— 228 
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Daha önce de arz ettiğim gibi, federasyonlar 
belirli bir süre için seçilımıişlerdir ve ciddi neden
ler olmadığı sürece federasyon basjkanlarını değiş
tirmek niyetinde değiliz. Gayet tabii federasyon baş
kanları kendi davranış ve tutumları olarak görev
lerinden ayrılmak isteyebilirler. Ancak, sıik sık fe
derasyon değişitirmeler, sik sık personel değiştirme
ler bizim ilkelerimiz içinde değildir. Ümit ediyo
rum, Futbol Federasyonunun yeni oluşıma şekli kısa 
zamanda bize bu konuda da umutlu sonuçlar doğu
racaktır. 

Sayın Başkan, çok değerli üyeler;ı 
IBÖylece imkânlar ölçüsünde sayın üyeler tara

fından tevcih edilmiş soruları da cevaplandırmış bu
lunuyorum. ©enli sabırla dinlediğiniz için sizlere 
şükranlarımı) arz ederim. (Alkışlar) 

(Bakanlığımızın ive Bakanlığımıza bağlı teşkillerin 
bundan sonraki faaliyetleri, arz etmeye çalıştığım il
keler içinde ve sizlerden aldığımız destek ve öneri
lerin kıymetlendirilmesi suretiyle daha verimli, daha 
istikrarlı olacaktır. 

Tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Balkan, IBütçeniz üzerindeki 
ıgeniş açılamalardan ve sayın üyelerin surularına 
verdiğiniz cevaplardan dolayı teşekkür ediyoruz. 

'Değerli üyeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi 
ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi üze
rindeki genel görüşme tamamlanmıştır. Bölümlere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
(Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıBölüımleri okutuyorum. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

il011' Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 185 294 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

1/lfl' Okul İçi Beden Eğitimi ve 
Spor Faaliyetlerinin Geliş
tirilmesi 262 088 000 
'BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

lıl!2 İzcilik - Boş Zamanları De
ğerlendirme ve Gençlik So
runları .Hizmetten 229 422 CÖO 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

Iİ1İ4 Beden Eğitimi Öğretmeni ve 
iSpor Görevlilerinin Yetişti-
rilmesıi ve Eğitimi Hizmetleri 218 «016 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. IKabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 6 552 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kalbuıl edilmiştir. 

2 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1982 Mali 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/77) (Raporun Başkanlığa geliş tari
hi : 11.1.1982) (S. Sayısı : 7). 
BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Büt
çesini görüşmeye başlıyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum,. Ka
ibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

'1 noi maddeyi okutuyorum. 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1982 
MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE H. — Belden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğüne '198^ mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (4 034 294 000) 
lira ödenek verilmiştir, 

IBAŞKAN — (A) Cetvelini okutuyorum. 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

Bölüm lira 

101 Yönetim ve Destek Hizmet
leri 1 341 268 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

111 Türk Sporunun İdamesi ve 
Geliştirilmesi Hizmetleri 2 679 522 0010 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılmayan Transferler 13 SOM- 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

1 nci maddeyi (A) Odtveliyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (4 034 294 000) 'lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) Cetvelini okutuyorum. 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

12 Vergi Dışı Gelirler 3,10 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 3 723 994 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
©denler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) cetveliyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Eltmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünce 1982 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, 
tarih, tahakkuk ve tahsiline 1982 mali yılında da de
vam olunur. 

— 229 — 
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BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul ddilrnliştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğüne gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren 
Kanun, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir, 
ıBAlŞIKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum, 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 7258 sayılı 'Kanunun 4 ncü mad

desi gereğince her çeşit spor, «aha ve tesisleri vücuda 
(getirmek amacı ile, IBeden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelde yer alan pro
jelerin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 3530 
sayılı Kanun 'Hükümleri uyarınca yapılabilecek işler 
dışında kalanlara ait ödenekleri, IBayındırîık Bakan
lığıma aynı unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen 
(kısımlar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine 
devredilebilir. 

(Bayındırlık; Bakanlığı adı geçen işleri 3530 sayılı 
Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
IMADDE 7. — (B) işaretli cetvelin ilgili tertibin

de kayııtlı aşağıda (gösterilen kaynaklardan elde edilen 
gelir fazlalarımı, gerektiği takdirde, hizalarında gös-
ıtenilen tertiplere ödenek ikaydetmeye ve maddeler 
arası aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

I - Futbolda müşterek bahis gelirleri: (111) Türk 
sporunun idamesi ve geliştirilmesi hizmetleri prog
ramının (01) Sportif faaliyetler alt programının 
(1-001) kod numaralı (faaliyeti ile (02) spor tesislerinin 
iş'letilmıesi, yapım, bakım ve onarımdan! alt program
larının (2-001) ve (2-002) kod numaralı projeleri;.-. 

II - Spor faadiyetler!i geliri : (900) SHJiızmet prog
ramlarına dağıtılmayan transfer programında yer 
alan (04) Sosyal transferler alt programlının 1(3-422) 
kod numaralı faaliyeti; 

Bu ödeneklerden yıl içinde harcanmayan kısmı, 
ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde -
gelir ve ödenek kaydolunur. 

'Bu program, alt program ve faaıliyet ve projeler
den geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde öde
nemeyen borçlar, müteakip yıl bütçesinin ilgili ıterti-
'binden ödenebilir. 

IBAŞiKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 8. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
(BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik 
ve Spor Bakanları yürüDür. 

BAŞKAN — (Maddeyi oylarınıza sunuyoruım: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edi'lmÜş-
tir. 

'.Sayın üyeler; bu Kanunu açık oylarınıza suna
cağız. 

Oy kutuları dolaştırılsın. 
(Oylar Toplandı) 

'BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var
ımı?.. Yfök. 

Oylama bitm'işitir. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
-Sayın üyeler; açık oylama sonucunu arz ediyo

rum: Açık oylamaya 127 üye katılimış ve 127 üyenin 
kabul oyuyla Bütçe kabul edilmiştir efendim. (Al
kışlar) 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesiyle, IBeden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin; Atatürk ti
kelerine bağlı ve gönülleri, kafaları Atatürk Millıi-
yetçiliğiyle dolu Türk Gençlerine, Gençlik ve Spor 
Bakanlığımızın değerli mensuplarına hayırlı olmasını 
dilerim. (Alkışlar) 

Sayın üyeler; yarın, ı27 Ocak 1982 Çarşamba gü
nü saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 16.30 
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Beden Terbiyesi Gene] MüdttrKiğU 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasansına (SJ S.: : 7) Verilen Oylann 
Sonucu : 

(Kabul edilmiştir) 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekjiımısedıer 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
127 
127 

33 

(Kabul Edenler) 

A 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Maihmut Akkılıç 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiiik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alltop 
Hikmet Altüğ 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Etlhem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydan 
Mustafa A. Aysan 
Fuat Azgur 

B 
Remzli Banaz 
îbraıhim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recıaa Baltuıralp 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık: 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Orhan Civelek 

A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoj 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirci 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E • 

Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Abdülikadir Erener 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu, 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Fî 
Feyzi Feyzioğkı 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 

;lu 

Abdurrahman Ali Girmen 
thsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Raıfet İbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Fenni Islimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahimli Kıatfalh!alsıan(oğlıu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karsh 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Veld Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğiu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Aldöjan; Oıfeî 

Ö 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğaa 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Kâzım Öztürk 

F 
Evliya Parlak 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
Ahmet Samsunlu 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 
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A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 

M. Ali Öztiirk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandloğan Tokgöz 
Lütfulılah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay 

M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

İsa Vardal 
Yi 

Şerafettin Yarkın 

Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Zeki Yıldırım 
Namık Kemal Yolga. 
Mustafa Yücel 

2 
Halit Zarbun 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Haradi Açan 
Alâeddin Aksoy 
êtntettt Alk(yol (fĉ ) 

Ertuğrul Alath 
İksmtaiil Airlaip (Rapor) 
İmren Aykut 

B 
Rıfat Bayazıt (İz.) 

O 
AbdüllbaM Cebeci 
Bntdler Cinıer (İz.) 

ıE 
A. Nedim Eray 
Süyaimii İBriselk (Rapor) 

G 

Abbas Gökçe 
Feyyaz Gölcükîü (İz.) 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Salih İnal 

K 
M. Velfliik Kltapçıg! 
(Bşk. V.) 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazmii Önder 
Zeki Özkaya 
Fahri Öztiirk 

Tl 
Mehmet Pamak 

Atalay Peköz 

§ 
İbrahim Şenocak 

T 
Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur (Rapor) 

Y 
Turgut Yeğenağa 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
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GÜNDEMİ 

45 NCt BtöRLEŞÜM 

26 Ocak 1982 Salı 

Saat : 10.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2.— SEÇİM. 

3, — OYLAJMAISı YAPıLACAK. JLŞLER 

(4. — KAJNON TASARI VE TEKLIFLERI ILE 
KOMISYONLARDAN GELEN İŞLER. 

1. — 19812 Mali Yılı »Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komfeyomı Raporu. (1 /74) (S. Sayısı: 4) 
(Dağıtma tarihli :. 1 1 . 1 , 1982) 
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