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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1970 yıllı Bütçe kanunu tasarısının görü

şülmesine devam olunarak; 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının 
madde ve bölümleri kabul olundu ve tümünün 
gelecek birleşimde (açık oya sunulacağı bildi
rildi. 

İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun, 
1/336 ve 1/337 esas numaralı kanun tasarıları
nın havale olundukları komisyonlardan seçile
cek 4 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesinle dair önergesi kabul olundu. 

Çalışma Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine 
başlanıldı. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İkindi Oturum 
Çalışma Batkanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Adalet Komisyonu Başkanlığının, 1/333 esas 

numaralı kanun tasarısını görüşmek üzere 
26 . 5 . 1970 tarihli 89 ncu Birleşimde kurulma
sı kabul edilen Geçici Komisyona, komisyonla
rında bulunan 2/50 ve 2/79 esas numaralı ka

nun tekliflerinin de havale edilmesine dair tez
keresi |kabul olundu. 

Vazife iüe yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağüıayangil'e Devlet - Bakanı 
Refet Sezgindin vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine 
başlanıldı. 

Saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
ar", varildi. 

üçüncü Oturum 
Sanayi ve 
Turizm ve Tanıtma balbanlıklarının bütçeleri 

kabul olundu. 
29 . 5 . 1970 Cuma günü saat 9,00 da (topla

nılmak üzere Birleşime aynı gün saat 00,03 te 
ıson verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanvekiM Kayseri 

Fikret Turhiangil Şevket Doğan 
Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
1. — Genel Muhasebe Kanunu tasarısı. 

(1/339) (Sayıştay, Maliye ve Plân komisyon
larına) 

2. — Hukuk Usulüne dair sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunması hakkında kanun 
ta'sarısı. (1/340) (Adalet ve Dışişleri komis
yonlarına) 

3. — Türkiye'de mukim şahısların ticari 
borçlarına mütaallik Anlaşma ile Türkiye'de 
mukim şahısların ticari borçlan hakkındaki 
Anlaşmanın muvakkat tatbikine mütaallik pro-
tokulün onaylanması hakkındaki 3 Eylül 1961 
tarihli ve 362 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı. (1/341) (Ticaret ve 
Dışişleri komisyonlarına) 

4. — Uzmanlık hakkını kazanan hekimle
rin mecburi hizmetleri hakkında kanun tasarı
sı. (1/342) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonlarına) 

Teklif 
5. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-

kinel'in Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 
ilâvesine dair kanun, teklifi. (2/357) (Adalet 
Komisyonuna) 

Tezkere 
6. — 1968 ve 1969 malî yılları bütçe kanun

larına bağlı (R) işaretli cetvellerde kasa taz
minatına ilişkin olarak yapılan açıklamalar hak
kında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/283) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

982 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Naci Gacıroğlu (Erzurum), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 91 nci Birleşimini açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanujıu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı iezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (1/286) (S. Sayısı : 155) 

A. — KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

a) Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü Büt
çesi : 

BAŞKAN — 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı 
üzerindeki görüşmelere, Yüce Heyetinizce kabul 
edilen program dairesinde, kaldığımız noktadan 
devam edeceğiz. 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup
ları adına söz alan arkadaşlarımızın sırası şöy
ledir : 

Güven Partisi Grupu adına, Sayın Turgut 
Topaloglu; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma, Sayın 
Ekrem Kangal; 

Adalet Partisi Grupu adına, Sayın Salih 
Aygün; 

Güven Partisi Grupu adına ikinci sözü Sayın 
İhsan Kabadayı almıştır. 

Şahısları adına konuşacak arkadaşlarımızın 
sırası da şudur : 

Sayın Yusuf Ziya Yağcı, Yusuf Ziya Yılmaz, 
Sami Aslan, Şinasi özdenoğlu, Münir Daldal, 
Hasan Tosyalı, Kenan Mümtaz Akışık, Ahmet 
Çiloğlu, Osman Tan, Rıfla. Danışman, Sakıp 
Hiçerimez, Hüseyin Abbas, İbrahim öztürk, 
ismail Hakkı Alaca, Hilmi İşgüzar, Hasan 
Çetinkaya. 

Şimdi söz sırası, Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Turgut Topaloglu'nundur. Buyurun 
Sayın Topaloglu. 

G. P. GRUPU ADINA TURGUT TOPALOG
LU (Adana) — Sayın Başkan, değerli arka-
daşlanm; 

Köy işleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde Güven 
Partisi Grupu adına görüş ve temennilerimizi 
arz etmek için huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri; nüfusumuzun yüz
de 70 ini teşkil eden, buna rağmen Devlet hiz
metlerinden değil yüzde 70, yüzde 7 dahi yarar-
lanamıyan köy ve köylü sorunlanmızı sırasiyle 
arz etmeye çalışacağım. 

Köy hizmetleri için kurulan ve bu hizmetler
den en önmelilerine yer veren, YSE Teşkilâtın
dan bahisle konuşmama giriyorum. 

Plânlı kalkınma devresine girdiğimizde, Tür
kiye'nin 160 000 Km. köy yoluna ihtiyacı oldu
ğu, yapılan istatistiklerle sabit olmuş ve bu 
hizmeıtin 15 yıllık plân devresinde, yani 
1063 - 1977 yıllan arasında tamamlanması ön
görülmüş idi. Halbuki bugün, plânlı devrenin 
yansını katetmiş olduğumuz halde, yapılan 
köy yolu 40 000 Km. civarındadır. Geriye ka
lan ikinci yanda da 40 000 Km. köy yolu ya
pılabileceğine göre, plânın bitiminde 80 000 Km. 
köy yolu yapılmış olacaktır. Bu ise, mevcut ih
tiyacın yüzde 50 sini teşkil etmektedir. Bu ba
sit hesaba göre, köy yollarının tamamlanabil
mesi için 15 yıllık plân devresinden sonra bir 
1Ö yıla daha ihtiyaç vardır. Yani, köy yollan 
22 yıl sonra ancak tamamlanabilecektir. Yu
karda arz ettiğim rakamlar bunu açıkça göster
mektedir. 

YSE'nin diğer bir hizmet kolu olan Köy İç
me Sulannın durumu : 

Türkiye'de 65 000 köy yerleşim birimi var
dır. Bunun 25 000 inde içme suyu hiç yok, 
19 000 inde ise miktar bakımından az ve sağlık 

— 983 — 
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yönünden gayri sıhhidir. Bininci Beş Yıllık Plân 
'oevresinde, 3 400 köy ünitesine içme suyu ge
tirilebilmiştir. Bu gerçeğe rağmen, İkinci Beş 
Yıllık Plânda 12 000 üniteye içme suyu geti
rileceği vadedilmiştir. Geçmiş yıllara kıyasla, 
bunun gerçekleşemiyeceği ve plân hedeflerinin 
gerisinde kalacağı, açık olarak ortadadır. Bu 
duruma göre, köy içme sularının da daha uzun 
yıllar bu gidiş ve uygulama ile halledilemiye-
ceği anlaşılmaktadır. Nitekim 1970 yılında an
cak 708 köyün içme suyuna kavuşması prog
rama alınmış olduğu da, iddialarımızın gerçek
liğini teyMetmiş bulunmaktadır. 

YSE'nin başka bir hizmet kolu olan köy 
»elektrik durumu : 

Köylerimizin elektriğe kavuşması, en büyük 
temennüerimizden birisidir. Bununla şunu be
lirtmek isteriz ki, yurdumuz elektrik enerjisi 
yönünden hayli ilerlemiştir. Buna rağmen, 
elektrik santral barajlarından çıkan havai hat
ların, bir şehirden diğerine gönderilirken etra
fındaki ve yakınındaki köylerin bu medeni hiz-
mefaten faydalanması ihmal edilmekledir, örne
ğin, Adana'da Çukurova Elektrik Santrali'nden 
komşu vilâyetlere elektrik enerjisi verilirken, 
hatim civarındaki köyler maalesef elektriğe ka
vuşturulamamışa 730 Çukurova köyünden bu
güne kadar pek az sayıda köyler elektrik ala
bilmiştir. Kendi memlektlerinin bu nimetlerin
den faydalanması gerekmekte idi. 

ıSaym milletvekilleri; buraya kadar YSE'nin 
durumunu ve programını uygulayamadığını arz 
etmeye çalıştım. Devletimizin imkânlarının kıt 
olduğunu, bütün hizmetlerin bir anda yapılma
sına yetmiyeceğini kabul etmekleyiz. Bununla 
beraber, imkânların da yerli yerinde kullanıl
madığını, itiraf etmeye mecburuz. 

YSE Kuruluşu, siyasi iktidarların baskıları 
aHında, asıl hedefinden saptırılarak, köylüye 
hizmet vasıtası olmaktan çıkarılmış, bir seçim 
vasıtası haline getirilmiştir. Bunun bariz ör-
neklerlini, 1909 seçim öncesinde görmekteyiz. 
YıSE, program dışı hareket ettirilmeye zorlan
ır iş, birçok köylerin yol ve içme suyuna başlan-
mşjş, fakat köylüye «Seçimde bize rey verirse-
ıfo bu hizmetler tamamlanacak, aksi halde ya
pılmadan bırakılıp gidilecektir» denilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, Devlet hizmetleri siyasi 
iktidarlar tarafından bu anlayış içinde uygu-
laTiimaya gidilirse, elbetteki ondan beklenilen-

Izr aide edilemez. Köy İşleri Bakanlığının YSE 
Mlidürlüklerine gönderdiği bir genelge ile, 1970 
programının kısıtlanarak yapılmasını istemesi, 
bunun yerine seçim yılı olan 1969 daki yarım 
fcalmış hizmetlerin tamamlanmasını emretmesi, 
erz ettiğim hususa bariz bir örnek olarak gös
terilebilir. 

Özetle diyebiliriz ki, YSE'nin plân hedef
lerine erişememıesinin yegâne sebebi, asıl he
deflerinden saptırılmış olmasıdır. 

Köylerimizde okul, sağlık ve asayiş hizmet
le ri de yetersizdir. Türkiye'de, 6 yaşından yu
karı 25 milyon nüfus vardır, bunun yüzde 48 i 
okuma - yazma bilımemieiktedir. Okuma - yazma 
bilmiyenlerin çoğu da köylerimizde bulunmak
tadır. Okul çağma gelmiş çocuklarımızın yüz
de 20 si - binlerce köyümüzde henüz ilkokul ol
madığı için - eğitimden mahrum bırakılmıştır. 
Ayrıca, köy çocuklarında beslenme bozukluğu 
\ı. bakımsızlık en büyük problemlerdendir. Bu
laşıcı hastalıklar nedeniyle ölüm oranı yüksek
tir. Köylerde sağlık işleri, sağlık personelleri 
tarafından en geri hizmet olarak yürütülmekte
dir. Sağlık hizmetlerinde, köylerde verimliliği 
artırmak, dengesizliği gidermek şarttır. Dev
letin, eğitim ve sağlık hizmetlerinden köylünün 
yeteri kadar yararlanmadığı bir gerçektir, bu
ra öncelik tanınmasını temenni etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; köylü - toprak ve köy
lü - orman ilişkilerinden bahsetmek istiyorum. 

Memleketimizde, üretici köylü tarafından 
üretilen ürünlerle milli gelirin yüzde 35 ini, ih
racat gelirlerimizin de yüzde 85 ini tarım ürün-
Ifri teşkil eder. Bu sebeple, tarımın önplânda 
.utulması gerekmektedir. Aslında, tarım kolu 
yurdumuzda önem kazandığı için, Plânda önce
lik verilmiştir, bir çok tedbirler alınmış ve öde
nekler konulmuştur. Fakat bunlar bir sonuç al
mak gayretinden uzak, pek çokları, kâğıt üze
rinde mahkûm edilmişlerdir. 

Tarımda her şeyden evvel dönüm basma ge
liri artırma politikası uygulanmalıdır, işlet
me ve üretme maliyetini düşürücü tedbirler ge
tirilmelidir. Bugün 1 Kg. buğdaya 1 Kg. gübre 
alınabilmektedir. Makina, traktör ve yedek par
ça fiyatları kontrolsuz ve denetimsiz olduğun
dan, her yıl süratle artmaktadır. Zirai mücade
le ilâçları, keza bu başıboşluk içinde olduğu 
için, başta pamuk olmak üzere tarım ürünleri-
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mizin yüzde 20 si, zararlı haşereler tarafından 
imha edilmektedir. 

Devletin, bir kısım tarım ürünlerinde des
tekleme alımı yapmasından memnunluk duy
maktayız. Ancak bunun yani sıra, depolama, 
nakliyat yapma ve kolay mubayaa noksanlıkla
rından dolayı, uygulama ümit verici, ünüdedi-
len sonucu vermemektedir. Destekleme alım
larında taban fiyatlan, ürün maliyeti hesap
lanmadan tesbit edildiği için, yetersiz kalıyor. 
Üretici bu yüzden, güçlükler ve sıkıntılardan 
kurtulamıyor. Bu gibi destekleme alımı ya
pan kuruluşlar, Çukobirlik, Fiskobirlik, TARİŞ 
gibi büyük müesseselerin politikası, maalesef 
bu politikanın etkisinden kurtulmadıkça, bun
lardan fayda beklemek, hayalperestlikten baş
ka bir şey olamaz. 

Örnek olarak, Adana Çukobirliki gösterebi
liriz. Bu büyük kuruluşta, şu içinde bulundu
ğumuz sene içinde neler olduğunu, siyasi çı
karcıların parmağı haline geldiğini ve Hükü
metin de buna göz yumduğumu, gerekirse ay
rıca izah etmeye hazır olduğumu, beyan etmek 
isterim. 

Temennimiz odur ki, artık bu küçük hesap
lara son verilsin. Bu gibi kuruluşların ticari 
hüviyetini korumasına yardımcı olunsun. 

Tarımda en büyük etkenlerden birisi, de, 
kredi politikasıdır. Bu görevi, tarım için Ziraat 
Bankası yürütür. Ziraat Bankası müstahsıla 
karşiî, dondurulmuş bir kredi politikası uygu
lamaktadır. Bu kredi, çok eskiden tesbit edilen 
toprak baremi üzerinden ayarlanır. Günümüz
de toprağın kıymetinin artmış olması, kredi
yi artırmaya yetmemektedir. Banka tarafın
dan böyle bir ayarlama cihetine hâlâ gidileme
mektedir. Kıymeti yüksek ipoteklerde de, şube 
müdürleri kıymete göre kredi vermeyi yetki 
dışı olmasından bahisle verememektedirler. Bu 
yetkinin Genel Müdürlükten ziyade, şube mü
dürlerinde olmasının, faydalı sonuçlar getire
ceğine inanmaktayız. 

Tarım üreticilerinin yüzde 40 ı, ne Ziraat 
Bankasından ve ne de Tarım Kredi Kooperatifle
rinden faydalanamamaktadır. 600 000 çiftçi aile
sinin kredisi ise 300 lirayı geçmemektedir. JZiraat 
Bankası, plasman hacminin yüzde 34 ünü tica
ri kredi olarak kullandığı için, çiftçinin kredisi 
daralmakta, yetersiz ve dengesiz duruma de-

I vam etmektedir. Bu sebepledir ki, çiftçilerimiz 
insafsız ve yüzde 100 faiz alan tefecilerin pen
çesine düşmekten kendilerini kurtaramamakta-
dır Ziraat Bankası, köylü ve çiftçiden yana bir 
banka olmasına rağmen, maalesef siyasi ikti
darların aracılar1 için kullandığı, aracı durumun
da bir banka haline gelmiştir. 

Orman köylerimizin durumu gerçekten çok 
acıdır. Bu köylerimiz de kendi kaderlerine ter
kedilmiş 7 milyon yurtdaşımız vardır. Bunlar 
medeniyetin asgari nimetlerinden de mahrum
dur. Orman ve orman köylüsü milletimizin vaz
geçilmez iki varlığıdır. Fakat bu iki unsur de
vamlı olarak birbirlerine hasım gözü ile bak
mışlardır. Bu yüzden, millî kayıpların önüne geç
mek mümkün olmamıştır; hem bu kayıpları 
önlemek ve hem de düşmanlığa son vermek ve 
bunları birbirine sevdirmek zamanı artık gel
miştir. Bunun için, ekonomik ve sosyal tedbir
lerin biran evvel alnıması lüzumludur. Yurdu
muzda ihmal edilen hayvancılık konusunun, 
bölgelerin coğrafik durumuna göre ayarlanarak, 
orman ve dağ köylüsüne yardımcı olabileceği
miz, kanısındayız, 

Orman köylüsünün Hükümet olarak tanıdı
ğı tek şahıs, orman bakım memurudur. Çoğu za
man, bir bakım memuru şahsında Hükümeti 
temsil eder. Köylünün ormanla ilgisi olmıyan 
işlerine ve hattâ bâzan özel hayatına dahi mü
dahale ettiği az görülmüş vakalar değildir. Ken
di çilesi kendisine yeten bu köylülerimizi, bu 
nevi kanun dışı otariteden almamız ve kurtar
mamız artık zorunlu hale gelmiştir. Orman ve 
dağ köylerimizin çoğunda okul, yol ve su yok
tur. Hükümet, bu çilekeş köylerden son sene
lerde bâzılarını başka yerlere iskân etmiştir. 
Fakat ne yazık ki iskân edilen köyler perişan 
duruma düşmüşlerdir. Örneğin, Adana'da dağ 
bölgesinden ovaya iskân edilen Remzi Oğuz 
Arık Köyüdür. Bu yeni köy, 83 hane olarak 
Mart 1970 tarihinde iskân edilmiştir. O tarihten 
bu yana, 600 nüfuslu köy halkı ile ilgilenen hiç
bir yönetici bulunmadığı için, çalışma ve ka
zanma imkânlarından yoksun kalan köylülerin, 
açlık ve sefaletle karşı karşıya olduklarını, ma
alesef itiraf etmeye mecburum. Bu misalleri ço
ğaltmak mümkündür. Bunun bir benzeri de, 
yine Adana'nın Bahçe kazasının 64 hanelik Var
sa köyüdür. 
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Aziz arkadaşlarım; yukardan beri özetleme
ye çalıştığım köylü sorunlarının biran evvel 
çözümlenmesi, en samimî temennimizdir. Aksi 
halde, Türk köylüsü bir üretici olmaktan çı
kacak, tüketici durumuna geçecektir. Bunun na
sıl sosyal ve ekonomik sorunlar doğuracağı apa
çık meydanda ve bilinmektedir. 

Büyük Atatürk'ün; «Köylü milletin efendi
sidir» sözüne uygun bir köylü politikasının 
uygulanmasını yürekten temenni eder, Köy İş
leri Bakanlığı bütçesinin milletimiz için ha
yırlı olmasını Allahtan diler, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (G. P. sıralarından alıkşlar) 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına Sayın 
Ekrem Kangal, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM KAN
GAL (Sivas) — Sayın Başkan, Meclisin sayın 
üyeleri; 

Köy İşleri Bakanlığı 1970 malî yılı Bütçesi 
üzerinde 0. H. P. Gruputf adına söz almış bu
lunuyorum. 

Memleket nüfusunun yüzde 71 ini teşkil eden 
ve hep hizmet götürmekle övündüğümüz Köy 
İşleri bütçesinin müzakere edildiği bir oturum
da Meclisin bu denli tenha olması, üzerinde cid
diyetle düşünülecek ve ıstırap duyulacak bir 
konudur değerli arkadaşlarım. 

Köy ve köylünün kalkındırılması konusun
da bugüne kadar çok şey söylenmiş, gerçekte 
ise köye Devlet tarafından götürülen hizmet
ler, çeşitli sektörler arasında en zayıf ola
rak kalmıştır. Köylünün kendi öztâbiriyle «Köy
lü, ancak seçimden seçime aranan muteber in
san olmuştur». 

iktidarın yanlış politikası neticesinde, ikti
sadi kalkınma ve sosyal adalet prensibi her 
zaman için köylünün aleyhine gelişmiştir. Onun 
içindir ki, Türk köylüsü güçsüz kalmış, tefe
cinin eline düşmüş ve millî gelirden nasibini ala
mamıştır. Hükümet, köylünün insan gibi yaşa
ması için 'zorunlu olan ekonomik tedbirleri 
yeterince alamamış, millî gelirin kalkınmaya 
ayrılan parçası dengeli olarak ve sosyal adalet 
prensiplerine uygun bir şekilde köye gideme
miştir. 

Türkiye'nin kalkınması ancak köyün ve köy
lünün kalkınması ile mümkün olacaktır. Bu, 
22 milyonun içerisinde bulunduğu sefaletten, 
refah düzeyine ulaşması, demektir. Yine bu, 

tüm Türk Ulusunun ekonomik güce kavuşma
sı, daha doğruusu kurtuluşu demektir. Sos
yal Devlet anlayışının en belirgin temeli de bu
dur. 

Sayın milletvekilleri; 
Köy İşleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldü

ğü bir oturumda yurdumuzun bâzı tarımsal so
runlarına kısaca değinmekte fayda umuyorum. 

Üretime ilişkin konularla tarımsal politika
nın hızlanması ve izlenmesi arasında bir koordi
nasyon sağlanmadığından, tarım sektöründe ge
lişme hızı % 4 olan hedefe asla ulaşamamış ve 
ekseri yıllarda ancak % 1 olmuştur. Hattâ 
% 1 in daha da altına düşmüştür. 

Gelişen memleketlere göre zirai nüfusumuz 
yüksektir. 1978 yılı sonunda zirai nüfusun 
% 58 e ineceği hesaplanmaktadır. Ancak;, yıl
lık nüfus artış hızının % 2,5 olduğu ve 2000 yıl
larında nüfusumuzun 75 milyonu bulacağı dü
şünülürse, o tarihlerde zirai nüfus da 38 mil
yona ulaşacaktır. Bütün mesele, köyde zirai sa
nayi kollarının gelişmesini teinin etmek ve fert 
başına düşen millî geliri artırmaktır. Nitekim 
İtalya'da 1946 yıllarında % 46 olan zirâi nü
fus, bugün % 26 ya düşmüştür, ama fert başına 
düşen millî gelir de 380 dolardan 1 200 dolara 
çıkmıştır. Memleketimizde köyde fert başına 
düşen millî gelirin 190 dolar olduğunu söyle
mek dahi fazla iyimserlik olur. 

Sayın milletvekilleri 
Birleşmiş Milletlerde geri kalmış memleket

lerin tarifini bir üye şöyle yapmaktadır; 

1. Problemlerini ve çözüm yollarını bilmi-
yen memleket, 

2. Problemlerini bilen, ancak çözüm yola
rı için sıraya koymasını bilmiyen memleket. 

Memleketimizin tarım sektörüyle ilgili bü
tün problemleri bilindiğine göre, o halde sıraya 
koymasını bilmiyoruz demektir. Bize göre köy
deki ziraat arazisinde yapısal değişiklik ya
pılmasında zorunluluk vardır. Bunun adı toprak 
reformudur ve ilk sırayı almaktadır. Köydeki 
her türlü gelişme toprak reformundan güç ala
caktır. Değişin her Tarım Bakanının ismine gö
re adlandırılan ve adına zirai reform denilen 
tasarı hâlâ Yüce Meclise gelmemiştir. Bizim 
yine temennimiz zirai reform tasarısının top
rak reformuna dönüştürülmesidir. 



M. Meclisi B : 91 29 . 5 . 1970 O : 1 

Sayın milletvekilleri; 
Toprak ve su konusiyle uğraşan plâncılar, 

bütün Devlet teşekkülleri, memleket idaresini 
ellerinde tutanlar, Türkiye'nin «Toprak serve
ti envanteri» üzerinde daima gerçek bilgiye 
muhtaçtır. Memleketimizde şahısla Devlet ara
zileri, toprak ve su kaynaklan, bunların kulla 
nılma durumları, problemleri ile ikişaf ve mu
hafazasının bilinmesine her geçen gün şiddetle 
ihtiyaçduyulmaktadır. Toprak yarlığımızın mik
tarı ve kullanılması hakkında bugün için bil
diklerimiz kaba ölçme ve tahminlere dayanmak
tadır; Harvey Oekes'in raporu gibi; 

Şimdi görüyoruz ki, Toprak Su 1966 yılında 
başladığı ve bütün yurt düzeyinin etüdü demek 
olan «Türkiye toprak varlığı ve problemlerini 
tesbit çalışmaları» nın etüt safhasını bitirmiş
tir. 26 aded büyük su toplama havzasından 
Meriç havzasına ait rapor haritası yayınlan
mıştır. Sayın Bakandan, bütün raporların en 
kısa zamanda neşrini sağlamasını rica ediyo
rum. O vakit toprak reformuna ait münakaşa
mızı da, daha sağlam bir zemin üzerine oturt
muş olacağız. 

Sayın Milletvekilleri; 
Köy İşleri Bakanlığı kurulalı aradan 7 yıl 

geçmiştir, ama hâlâ kuruluş kanunu çıkarıla
mamıştır. Bu durum köye ve köylüye büyük çap
ta hizmet götürdüğünü iddia eden A. P. Hü
kümeti için acı bir gerçektir. 

Bakanlık kanunu olmaması sebebiyle deği
şik hizmetlerle yükümlü olan, eşit önem ve 
ağırlık taşımıyan kuruluşların çalışmaları üze
rinde Bakanın gereği gibi durabilmesi, faali
yet programlarına yön verebilmesi istenilen öl
çülerde olamamıştır. Aynı şekilde genel müdür
lüklere bağla alt birimlerde de yönetim ve kont
rol güçlükleri kendini göstermiştir. Bakanlı
ğın ayrı ayrı merkezlerden emir alan taşra 
üniteleri arasında hiçbir şekilde koordinasyon 
sağlanamamıştır. Buna ait bir gelişme de yok
tur. Bu sebeple, esasen sınırlı olan beşeri ve 
maddi kaynaklardan verimli ve ekonomik bir 
tarzda faydalanılması mümkün olamadığı gibi, 
hizmetin etkinlik ve niteliği de istenilen sevi
yede tutulamamıştır. 

Bâzı taşra birimleri, ayn ayrı görevler için 
değişik yerlerden emir almaktadır. Bu hal, 
sevk ve idare ilkelerinin en önemlilerinden olan 

kumanda birliği esasını sarsmaktadır, örneğin, 
Toprak Su Teşkilâtı Bakanlıktan YSE ile Top
rak ve İskân Teşkilâtı bir kısım idari, hattâ 
teknik hizmetler için mülkî âmirlerden emir al
maktadırlar. 

Bu dağınıklık, plân uygulamasında, kaynak 
yaratılmasında ve hizmetlerin istenilen za
man ve Süre içerisinde köye ulaşmasında güç
lük doğurmaktadır, örneğin, YSE Genel Mü
dürlüğü değişik 10 aded Kanun çerçevesinde hiz
met yapmanın güçlüğü içerisindedir. 

Değerli milletvekilleri; 
Köy İşleri Bakanlığı hâlen 4 Genel Müdür

lük halinde teşkilatlandırılmıştır. Konuşmam 
içerisinde her genel müdürlüğün çalışmalarını, 
memleketin bu sahalardaki problemlerini, ayrı 
ayrı eleştireceğim. Görüşlerimizi ve temennile
rimizi arz edeceğim. 

YSE Genel Müdürlüğü : 
İktisaden gelişen memleketlerde asfaltlan

maya yol, ışık ve su görütülmiyen köy çoktan 
bitmiştir. Gelişen bir çağda Türkiye'de köyle
rimizin % 80 inin yoldan, % 60 ınm isme su-
yunldan ve % 98 inin de elektrik enerjisinden 
mahrum bırakılması üzüntü vericidir. Köy yol
larının önemini ve yolsuzluktan köylünün çek
tiği çileyi en yakından bilenler bu Parlâmento
nun değerli üyeleridir. 

Anayasamızın; «İktisadi ve sosyal hayat, 
adalete, tam çalışma esasına ve herkes için in
sanlık haysiyetine yaraşır, bir yaşayış seviye
si sağlanması amacına göre düzenlenir» diyor. 
Diyor ama, bir de geri dönüp bakıyoruz ki, bi
raz önce ısöylediğim rakamlar bütün çıplakhğiy-
le ortada duruyor. 

Şimdi Sayın Bakan, yine, «Siz iktidarınız za
manında yaptınız da, biz yıktık» diyecektir. Ni
tekim, Bütçe - Plân Komisyonu toplantısında 
bir arkadaşımızın konuşmasından etkilenmiş ve 
kendisinden beklenmiyen bir davranışla «Siz 
yaptınız da biz mi yıktık» demiştir. 

Böyle bir düşünce ve görüş, dâvaların çö
zümüne hiçlbir şey getirmiyecektir. Karşılıklı 
anlayış içerisinde dâvalara çözüm yolları ara
mak mecburiyetindeyiz. Biz, O. H. P. olarak, kö
ye gidecek her türlü hizmette Hükümete yar
dımcı olacağımızı daha başlangıçtan kabullen
mişi bulunuyoruz. 

YSE Genel Müdürlüğü, İkinci Beş Yıllık 
Plânın «Köye götürülen hizmetler daha etkili 
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olabilmeleri için, kısa ve uzun süreli plânlara 
bağlanacaktır» emrine uyarak; köy, Yol - Su -
Elektrik hizmetlerine ait 15 yıllık bir plân ha
zırlamış ve yayınlatmıştır. Fazla istikşafi ve 
sağlam olmıyan rakamlar üzerine oturmakla be
raber, bu çabşmayı plânın öngördüğü bir emrin 
yerine getirilmesi bakımından sempati ile ve 
teşekkürle karşılıyoruz. Ancak, Bakanlığın di
ğer Genel Müdürlüklerinin de plânın emrine 
uymasını bekliyoruz. 

Hazırlanan plâna göre, köy yolu ve köy elek
trifikasyon işlerinin 5 er yıllık üç dönemde, köy 
içme sularının ise, 5 er yıllık iki dönemde ta
mamlanması esas alınmıştır. Bu hedeflere ulaş
mak için de 1969 rayiçlerine göre toplam 25 
milyar 556 milyon Tl. bir yatırım yapılması he
saplanmıştır. 

YSE Teşkilâtına 1969 ve 1970 yıllarında 
Devlet bütçesinden verilen ödenekler karşılaş
tırıldığında, 5 milyon 201 bin Tl. bir azalış gö
rülmektedir. Cari masrafların süratle arttığı, 
paranın değerini her yıl biraz daha kaybettiği, 
makina parkı için döviz tahsisinin gerektiği, bir 
de yapılacak tesislerin onarımı için bütçenin as
gari % 15 inin gideceği düşünülürse, hazırla
nan 10-15 yıllık plânın tahakkuk cJ3iniyeceği 
endişesini taşıyoruz. 

iSayın milletvekilleri, 
Hastasını kışın sırtında, diz boyu kar altın

da 20-25 Km. den şehre taşıyan, kıl torbayı 
50 - 60 metrelik kuyuya sarkıtıp torbanın emdi
ği ve adına su denen sıvı maddeyi sıkarak ço
cuğuna içiren köylünün daha 10-15 sene bekle
meye takati yoktur. Sayın Bakan'dan ve Bakan
lığın değerli mensuplanndan rica ediyorum; bu 
süreler, mutlaka kısaltılmalıdır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Memleketimizin bütün 'bölgelerinin dengeli 

fbir biçimde kalkınması Anayasamızın gereği
dir. Hükümet de programında, bölgelerarasm-
daki kalkınmada dengeyi sağlıyacağını vâdet-
miştir. Buna rağmen, YSE hizmetleri bakımın
dan imtiyazlı bölgeler, hattâ iller yaratılmış
tır. YSE çalışmaları özelliği itibariyle politika
ya en çok âlet edilecek köy altyapı hizmetleri
dir. Politik çıkarlar uğruna yapılan haksızlık 
ve dengesizlikleri, kamu oyunun gözünden sak
lamaya imkân yoktur. 

Yol - su ve elektrik işlerinde bölgeler ara
sındaki ekonomik gelişim ve köylünün ödeme 

gücü dikkate alınmadan, «Halk Katkısı» adı al
tında para toplanmaktadır. «Halk Katkısının» 
bölgeler itibariyle yüzde miktarının yeniden 
düzenlenmesi görüşündeyiz ve bu köyişlerâ Ba
kanlığı için önemli bir sorundur değerli arka
daşlarım. Daha doğrusu Türk köylüsü için önem
li bir sorundur. 

Hükümetin, YSE Genel Müdürlüğünün prob
lemleri üzerinde önemle durmasını, bu teşkilâtı 
bir kanunlar enflâsyonundan kurtarmasını, tah
sisat, makina ve diğer ihtiyaçlar için âzami yar
dımı yapmasını iyi niyetle diliyorum. 

Topraksu Genel Müdürlüğü : 
7457 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan 

Topraksu Genel Müdürlüğü üzerinde önemi 
durmak isterim; 

Birim sahadan çiftçinin âzami verim alması 
için; sulama, drenaj, erozyon kontrolü, arazi 
ıslahı, toprak etüd ve tahlilleri gibi hizmetleri 
yapan Topraksu Teşkilâtı yurt sathına sağ
lam ve geniş bir kuruluşla yayılmıştır. Sulu zi
raat çiftçisi yanında itibarlı ve aranan bir teş
kilât olmasına rağmen, her nedense Demirel ik
tidarına bir türlü sevimli gözükememiştir. Hiz
metin büyüklüğü ölçüsünde tahsisat verilmemiş, 
kadro yetersizliği ve teknik elemanların terfi 
işlemi had safhaya ulaşmış, makina ve ekipman 
sıkıntısı asla giderilememiştir. 

Türkiye'de çok az kuruluşa nasibolan cidden 
güçlü ve yetişmiş bir teknik eleman kadrosu
na sahibolan Topraksu Genel Müdürlüğüne 
1970 yılında verilen para, hizmetin genişliğinin 
ve teşkilâtın kapasitesinin çok altındadır. Ha
zırlanan yatırım projeleri için 670 milyon lira 
talebedilmiş, fakat bunun yarısı dahi verilme
miştir. 

Sayın Milletvekilleri, 

Topraksu Genel Müdürlüğünün çalışmala-
riyle bâzı memleket gerçeklerine de kısaca de
ğinmekte fayda ummaktayım. Memleketimizde 
topoğrafik yapı itibariyle ekonomik bir şekilde 
sulanacak 5 milyon hektar civarında saha var
dır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında sula
nan sahalara eklenmesi öngörülen saha genişli
ği 515 bin hektar olduğu halde, 432 bin 852 
hektar şebeke inşaatı gerçekleşmiştir. Halen 
772 846 hektar sahanın sulanma şebekeleri ta
mamlanmıştır. Çiftçi tesisleriyle birlikte 1 mil
yon 350 bin hektar arazi sulanmaktadır. Bu he-
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saJba göre mevcut sulama potansiyelimizin % 70 i 
yeni yatırımlar beklemektedir. 

Çoraklık ve drenaja ihtiyaç gösteren saha
larımız ciddî bir artış göstermektedir. 3 mil
yon 400 bin hektar arazide çoraklık, alkalilik 
ve drenaj ıslahına ihtiyaç vardır. 

Erozyonun Türkiye'nin anameselelerinden 
biri olduğunu artık herkes anlamıştır. Prof. 
Baade'nin pek şöhretli raporunu duymıyan kal
mamıştır. 25 milyon hektarlık ziraat arazimizin 
18 milyon hektarında değişik şiddette erozyon 
vardır. 

Plânlı devrede su ve toprak kaynakları en 
mühim gelişme sahalarından biri kabul edilmiş
tir. Yalnız sulama sahalarında tekniğin gerekli 
kıldığı tedbirler alınmadığı için su israfı, top
rakların çoraklaşması ve verim düşmesi konu
sunda ciddi endişeler ortaya çıkmaktadır. DSİ 
tarafından yapılan depolama tesislerindeki su
lama şebekelerinin noksanlığı sebebiyle, sula
ma randımanı ancak % 48 dir. Bu önemli bir 
»orundur. Halbuki, küçük su tesislerinde özel
likleri itibariyle bu randıman % 80 in üzerin
dedir. Çiftçi, küçük su işlerine kurtarıcı gözüy
le bakmaktadır. 

Her halde Saym Başbakan bu sebepledir ki, 
Meclisle ilk Hükümet programını okuduğunda 
«Topraksu hizmetlerine, özellikle küçük sulama
lara öncelik ve ağırlık verilmesine devam oluna
caktır.» demiştir. Plânlama Teşkilâtı ise, küçük 
su işlerini ikinci plâna itmiş, illâ da büyük şe
bekeler altındaki developman çalışmaları de
miştir. Hükümetin başı ile, plânlama arasında 
biı" çelişki olduğu mutlaktır. Ümidederim ki, 
Sayın Bakan, bu çelişkinin nedenlerini teknik 
bir Bakanlığın başı olarak izah edeceklerdir. 

Topraksu Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Mü
dürlüğü ile müştereken, anasulama şebekeleri 
tamamlanan sahaların sulama developmamnı 
yapmaktadır. Çok önemli bir hizmet olduğu 
mutlaktır. Hükümetçe, birçok sahada olduğu 
gibi, developman işleri için de dış yardım kay
nakları araştırılmıştır. Seyhan projesi için Mil
letlerarası Kalkınma Bankası ile yapılan anlaş
maya göre, 44 milyon dolar kredi sağlanmıştır. 
Bu paranın 1 859 600 dolarının projenin müşa
virlik hizmetleri için Amerika - İsrail firmasına 
ödenmesi açıklanmaya muhtaç bir sorundur de
ğerli arkadaşlarım. 

* Başlangıçta arazi tesviyesi ve tarla için dre
najın Ziraat Bankasından alınacak kredi ile ya
pılması öngörülmüş iken, sonradan bu yoldan 
vazgeçilmesi ve tamamen Devlet yatırımları 
şeklinde gerçekleştirilmesinin nedenlerini anla
maya imkân yoktur. İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının 1969 yılı Programının, Toprak ve 
Su kaynakları ile ilgili tedbirler bölümünde, 
«Arazi developmanı projelerinin tahakkuku için 
Topraksu Genel Müdürlüğü özel sektörün gü
cünden geniş, ölçüde faydalanacaktır.» denil
mektedir. Kısaca izah ettiğim üzere plân he
defleriyle yapılan işlem birbirine uymamakta
dır. 

Topraksu Teşkilâtı, bugünkü hizmet ve ya
tırımlarını 2 - 3 misline çıkaracak güçtedir. Ye
ter ki, Meclis olarak, Hükümet olarak böyle 
güçlü bir teşkilâttan yardımlarımızı esirgemi-
yelim. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü : 

Türkiye'de çiftçinin topraklandırılması, ta
rımsal iskânın düzenlenmesi tarımda yeter ge
lirli aile işletmelerinin kurulmasında önemli gö
revler ve sorumluluklar taşıyan Toprak ve İs
kân İşleri Genel Müdürlüğü çalışmaları, gerçek
te hiçbir şekilde tatminkâr olmamıştır. Bunda 
elbette ki, 2510 ve 4753 sayılı görev kanunlarının 
yetersizliği ve dar çerçevesi önemli bir rol oyna
mıştır. Nitekim, yeni kanun tadil teklifleri ha
sırlanmış ve 2510 un tadili de geçen ay Mecliste 
görüşülüp kabul edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Her yıl şu kadar bin dönüm toprak dağıtıl

dığım. ilân etmek ve bunu siyasi iktidarın övün
mesi için başar?, şeklinde göstermek, bilim ve tek
nik gerçeklere aykırı düşmektedir. Çiftçiyi 
topraklandırmada, toprak etüt ve tahlilleri ya
pılmamış, arazi klâsifikasyonu dikkate alınma
mış, toprak değeri, bölge şartları ve çiftçinin ne 
şekilde müstahsil kılınacağı hususunda ciddî bir 
araştırma dahi yapılmamıştır. Hattâ diyebiliriz 
ki, yakın zamana kadar bu Genel Müdürlüğün 
çalışmaları ve takibettiği politika yurt gerçek
lerine ve ilgili, diğer teşkilâtların çalışmalarına 
ters düşmüştür. 

Şimdi görüyor ve yakînen izliyoruz ki, 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
bu verimsiz çalışma temposundan sıyrılmış 
ve bilinçli bir çalışma düzeyinin yolunu 
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tutmuştur. Çiftçiyi toprakdandırmada, tek
nik şartların dikkate alınması, çiftçiye 
kredi verilmesi, donatılması ve nihayet ko
operatifleşmesine çalışılmaktadır. Yani, proje
ye dayalı bir üretim ekonomisi içerisine girilmiş
tir. Ümidediyor ve bekliyoruz ki, gelecek yıl 
yapılacak bütçe görüşmelerinde belirli örnekler 
vermek imkânını bulacağız. 

Bakanlığın köy konut araştrımaları, araştır
ma uygulamaları ve köy imar plânları çalışma
ları da yetersiz ve dağınıktır. Memleketimizde 
köy konutlarının, tesislerinin ve yerleşimlerinin 
yeni bir açıdan ele alınması görüşündeyiz. 

Tarımda verimin yükseltilmesi, köylünün 
uygarlıktan ve sosyal hizmetlerden daha yeterli 
ölçüde faydalanması ve köylü gücüne dayalı bir 
sınai hareketin gelişebilmesi için gerekli altyapı
lar, tesisler, hizmetler, köy grupları arasında en 
elverişli merkezlerde yoğunlaştırılmalıdır. Ta
rım makinalarmın bakım ve onarım atelyeleri, 
küçük sanatlar, yeterli sağlık ve eğitim kuruluş
ları, her türlü sosyal tesisler bu merkezlerde top
lanmalıdır. Böylece köylü kendi şehirlerini ken
disi yaratabilecektir. Biz, bu tip şehirlere köy
kent adını veriyoruz. 

İskân işlerinde de düzenli bir plân uygulan
mamış, bugüne kadar yurdumuza gelen göçmen
lerin - ki, sayısı 1 232 189 kişi - % 68,6 sı 12 ili
mize yerleştirilmiştir. Göçmenlerin geldikleri 
yerlerin iklim ve toprak özellikleri, is ve meşga
leleri, alıştıkları tarım sistemi genellikle dikkate 
alınmamıştır. Bu sebepledir ki, göçmenlerin ço
ğunluğu iskân, sahalarını terk etmiş ve belli 
merkezlerde kümeleşmiştir. 

Bugün için iç iskân daha yaygın ve ivedi bir 
şekil almıştır. Şöyle ki; 

Tarımda artan nüfusun başka sahalara is
kânı, 

Yerlerinde kalkındırılması mümkün olmıyan 
vo sayılan 13 270 i bulan orman içi ve civarı 
köylerin başka sahalara yerleştirilme zorunlulu
ğu, 

Sınai tesis ve barajlar dolayısiyle başgöste-
ren mecburi göç ve iskân işleri, 

Yurt içinde gezginci bir halde bulunan göçe
be ve aşiretlerin yerleştirilmesi, 

İskân işlerinde de sorunlar çığ gibi artmakta 
ve çözüm beklemektedir. Tadil edilen 2510 sa
yılı. Kanunun yeni hükümlerinin ışığı altında 

iskân politikamızın günün şart ve ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde yeniden düzenleneceğini, 
iskân edilenlerin yeter gelirli ekonomik aile üni
teleri haline getirileceğini ümidetmekteyiz. 
Teşkilâtım kanuni ve gerekse bünye itibariyle 
yeniden düzenliyen Genel Müdürlüğün değerli 
elemanları bütün bu hizmetleri yapacak güç ve 
kapasiteye sahiptir. 

Teşkilâtlandırılma ve krediler Genel Müdür
lüğü : 

Çok yönlü ve iddialı bir kuruluş halinde or
taya çıkan bu Genel Müdürlük, gerçekte kendi 
kuruluşunu tamamlıyacak yönetime kavuşama
mış ve hattâ yönünü dahi tâyin edememiştir. 
Esasen, Teşkilât Kanunu bulunmıyan ve yeter 
miktarda ödenek alamıyan bu teşkilât, bugün 
için Bakanlık bünyesinde bir Daire Başkanlığı 
karakterinde ve hizmet yükümlülüğü içerisinde
dir. 

Plânlı bir dönemde ve hele köye giden hiz
metlerde etkenlik, verim, ve koordinasyon aran
dığı bir devrede hizmet götüren kuruluşların gö
rev ve teşkilâtlan, açıklık kazanmalıdır. Kuruluş 
sancılanndan biran önce kurtarılma yollan 
aranmalıdır. 

Bugün köylerde 2 milyon civarında gizli, işsiz 
vardır. Bakanlık bu gizli işsizliği önlemek ve 
köylerde küçük el sanatlarını geliştirmek için 
kurslar açmaktadır. Yılda ancak 2 000 kişi eği
tilmektedir. Bu, 22 milyonun içerisinde 2 000 
kişidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Türk köylüsünün sanat sahibi olmasına ve 

millî ekonomiye bu yönden katkıda bulunması
na, bu ağır - aksak tempo ile imkân yoktur. 
O halde, memleket gerçeklerine elbirliği ile eğil
mek zorundayız. Hepimiz; Türkiye'nin geliş
mesi ve çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi için, 
hızlı bir sanayi toplumu durumuna getirilmesi 
hususunda ittifak halindeyiz. 

Yapılacak köklü raformlardan sonra, köylü, 
artan ekonomik gücü ile Türkiye'nin hızla geliş
mesine katkıda bulunacaktır, özellikle; toprak 
ve su ürünleri sanayiinin, tarım makina, araç ve 
gereçlerinin, gıda sanayiinin, tarım ilaçlan ile 
suni gübre sanayiinin çiftçiler eliyle, üreticiler 
eliyle kurulup geliştirilmesinin zorunluğu olduğu 
görüşünü taşıyoruz. Tanm kesimindeki üretim 
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artışından meydana gelen değerle kurulacak 
bu sanayi kollarının başlıca sahibi çiftçi olacak
tır. Köylü, gelişen memleketlerde olduğu gibi, 
hem tarımdan ve hem de sanayiden kazanacak, 
gelişen Türkiye'nin tarımsal gücü olacaktır. 

A. P. Hükümetinin bu gerçeklere eğilme ik
tidarından yoksun olduğu artık iyice anlaşılmış
tır. İşte A. P. li arkadaşlarımızın bir türlü an
lamak istemedikleri demokratik bir düzen deği
şikliği sonucunda olacaktır bu. O vakit Türki
ye'de, tarımdan güç alan ve sosyal adalete daya
nan gerçek bir sanayileşme, ancak köylüye da
yalı bir düzen değişikliği ile olacaktır. 

Köy işleri Bakanlığının gerçekte önemli, tat
bikatta ise etkisiz kalan çalışmalarından biri de 
kooperatif hizmetleridir. Tarımsal kooperatif
ler birer tarımsal işletmedir. Tarımsal işletme
cilik ise, genel ekonomi içinde özel bir bölümü 
teşkil eder. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa 
göre Ticaret Bakanlığına, Türkiye'deki koopera
tifçilik hareketlerinin anapolitikalarmı, amaçla
rını ve sınırlarını tesbit yetkisi verilmiştir. Köy 
kooperatifçiliğinin yurt sathına yayılması ve 
geliştirilmesi konularında Ticaret Bakanlığı ile 
Köy İşleri Bakanlığı ne gibi hizmet ve sorumlu
luklar alacaktır? Bu henüz açıklığa kavuşma
mıştır. Sayın. Bakanın açıklamasını rica ediyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, 

Köy işleri Bakanlığının elinde, köye saydığı
mız bütün bu hizmetleri götürecek yetenekte 
teknik eleman kadrosu vardır. Vardır ama, ön
ce olması gereken siyasi tercih, otorite ve orga
nizasyon yoktur. Köy İşleri. Bakanlığının de
ğerli mensuplarını yakînen tanımaktayım. Yine 
bu Bakanlık elemanlarının çalışma şevk ve ar
zusunu, teknik gücünü ve köye hizmet götürme
de ne denli bir gayret içersinde olduğunu yakî
nen bilmekteyim ama imkânlar sınırlıdır, yeter
sizdir ve bağlayıcıdır. Böyle bir Bakanlıktan 
ve güzide elemanlarından yardımlarınızı esirge
memenizi tekrar rica edeceğim. 

1970 yılı Bütçesinin memleketimize ve Köy 
İşleri Bakanlığının değerli mensuplarına yarar
lı olması dileğiyle en derin saygılar sunarım. 
(ö. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Salih 
Aygün, buyurunuz. 
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A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN 
(Amasya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; 

Bir müessese tenkit edilirken vazife, vazife
sinin şümulü, mevcut imkânlar, ne ile meşgul 
olacağı tesbit edilmeli; aynı zamanda bu mües
seseye tahsis edilen malî imkânların neler oldu
ğu tesbit edildikten sonra, bunun şümulü içeri
sinde iyilere iyi, kötülere kötü yapılanları tas
vip, yapılamıyanların nasıl yapılacağını işaret 
ederek konuyu vuzuha kavuşturmak icabeder. 

C. H. P. li arkadaşımın Köy İşleri Bakanlı
ğında siyasi tercihlerle meşgul olunduğunu, ama 
son cümlelerinde Köy işleri Bakanlığının im
kânlarının dar ve kısır olduğunu, bu yüzden 
çalışma imkânı bulamadığını Meclislerimizin bu 
imkânları yaratmasını, köye ve köylüye dönük 
bir çalışma imkânı sağlamasını ifade etmeleri 
dahi konuşmasının ne kadar çelişikliklerle dolu 
olduğunu ifade eder. 

Benim bir noktaya daha dikkatim ilişti. Bu 
da, gerek G. P. li arkadaşlarım, gerek 0. H. P. 
li arkadaşlarım Köy İşleri Bakanlığının vazife
si şümulünde bulunmıyan bâzı hususlara değin
diler. Meselâ bunlar arasında, Ziraat Bankası
nın vazifelerinin tümünü Köy işleri Bakanlığı
na mâletmek, gülbre tevziini, köye nasıl dağıtı
lacağı hususunu Köy işleri Bakanlığının vazi
fesi sınırları içine almak suretiyle, tamamen 
Köy İşleri Bakanlığiyle diğer bakanlıklar ara
sındaki vazifeleri, hizmetleri birbirlerine karış
tırıp meselenin içinden çıkıvermeye çalıştılar. 

Biz tenkitlerimizi olumlu, kendi A. P. iktida
rımızın felsefesi içerisinde yapmaya, kendi ikti
darımızın Bakanı olmasına rağmen iyilere iyi, 
kötülere kötü diyerek yapacak, mümkün olduğu 
kadar objektif kıstaslardan ayrılmıyacağız. 

Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üye
leri; topyekûn kalkınmamızın ancak köyün ve 
köylünün refaha kavuşmasiyle mümkün olabi
leceğine inanıyoruz. Bu görüş A. P. iktidarının 
felsefesi olarak seçim beyannamesine ve hükü
met programlarına alınmış bulunmaktadır. Bu 
husus, Genel Başkanımızın, «Köyden fışkırmı-
yan kalkınma, kalkınma değildir» şeklindeki 
beyam ile veciz bir şekilde ifadesini bulmuş
tur. 

Bu bozuk düzen içinde köylünün kalkınmı-
yacağından, insanca bir düzen kurmak için kö
ye dönülk bir düzen değişikliğinden bahsedenler; 
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«toprak işliyenin, su kullananın» sloğaniyle 
Anayasanın teminatı altındaki mülkiyet hak
kına gölge düşürenler; siyasi ideolojilerini köy 
sınırlarından içerisine sokmak istiyenler, yıl-
larea kendisinden alman, kendisine hiç veril-
miyen veya çok az hizmet edilen yolsuz, susuz 
aydınlıktan mahrum bırakılan, hayatı güneşin 
doğuşiyle haşlayıp batışıyla biten, karasaban 
peşinde ayağı yalınayak, açık ve çıplak, bir lok
ma ekmek için çalışan Türk köyü ve Türk köy
lüsüne hizmet, demokrasiyle gelmiştir. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Onu da 
sen getirdin; tamam... 

A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN (De 
vamla) — Bunun başlangıç tarihi 1950, hız ka
zandığı yıl A. P. siyasi iktidariyle 1905 tir. 

Sayın arkadaşlarım; bunu ben getirmedim. 
Bunu millet getirdi. 

Yüzyılların ihmaline uğramış, sefalet ve fu
karalığının edebiyatı yapılan Türk köylüsünün 
ekonomik, sosyal ve kültürel dertleri vardır. 
Bunlar herkes tarafından bilindiği gibi, siyasi 
iktiidarımızca da çok iyi bilinmektedir. 

Hiçbir siyasi iktidar köye hizmet etmedin 
diyemez. Ancak, köye hizmet, Türkiye'ye hela
ki mânada demokrasiyle gelmiş olduğunu kim 
inkâr edebilir? Köy ve köylü o zaman hatırlan
mış, köye ve köylüye hizmet o zaman mâna ka
zanmıştır. (C. H. P. sıralarından, anlaşıl mıyan 
bir müdahale) Anlasam cevabını veririm. Duy
muyorum. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
«Merdi kipti şecaat arz ederken sirkatin söyler» 
onu söylüyorduk. 

A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN (De
vamla) — Evet. Tamamen C. H. P. iktidarı 
gibi... 

BAŞKAN — Efendim lütfen karşılıklı gö-
rüşmiyelim. 

A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN (Da
vamla) — Köy ve köylü, demokratik nizamm 
faziletlerinden o zaman istifade edebilmiştir. 

Köyün kalkınmasını iktidar ve muhalefet 
olarak hepimiz arzu etmekteyiz. Kalkınmanın 
altyapısı yol, su, elektrik ve bizim anladığımız 
mânada toprak dağıtımı, bunun işlenmesi için 
gerekli kredinin temini teşkil eder. Bunların 
köye götürülmesi iktidanmızm hedefi, Köy iş
leri Bakanlığımızın vazifesidir. Bakanlığın bu 
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yoldaki çalışmalarını grup olarak takdirle kar
şılıyoruz. 

Altyapının bozuk olduğundan bahsedenler 
bize nasıl bir altyapı teslim ettiklerini unutma
malıdırlar. 

Köylüye iktisadi güç kazandırmaya çalışan 
bir iktidarız. Onların insanca yaşamasını temine 
uğraşıyoruz. İstihsali artırmaya, köylünün geli
rini çoğaltmaya, kapalı ekonomiden piyasa eko
nomisine geçirmeye uğraşıyoruz. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Bundan 
değil, karaborsadan bahset. 

A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN (De
vamla) — Karaborsacılığın hangi devirlerde 
yapıldığı, bunun, mevcut iktisadi nizamm işle
yişinden mütevellit olduğunu, A. P. iktidarları
nın bunun üzerine hassasiyetle eğildiğini dün 
Sanayi Bakanımız gayet güzel izah ettiler. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Çivinin 
kilosundan belli... 

BAŞKAN — Efendim lütfen hatibe müda
hale etmeyiniz. İstirham ediyorum. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Demirlere ne oldu, demirlere? 

A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN (De
vamla) — Demirlerin cevabını dün Sayın Salâ-
hattin Kılıç gayet güzel cevaplandırdılar. 

BAŞKAN — Efendim, bu, Köy İşleri Bakan
lığının bütçesinde konuşulacak mevzu değil. 

Saym Aygün . Siz de efendim lütfen müda
halelere cevap vermeyiniz. İstirham ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN (De
vamla) — Sayın Başkan; biz sabırla dinledik; 
fakat sataşmaların devamı bu şekilde tevali 
edip giderse elbette ki bu kürsüden A. P. ikti
darının bir milletvekili olarak cevap vermek 
zorunda kalacağım. Bunu da açıkça ilân ediyo
rum. 

G. P. sıralarından bir milletvekili — Suçlu
luk telâşı hep bunlar. 

A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN (De
vamla) — Suçluluk haleti ruhiyesi içinde deği
liz. Allahtan başka, A. P. iktidarına mensubolan 
milletvekilleri, suçtan ve suçluluktan millet hiz
metinden dolayı korkmazlar... 

Bunun için de, hayatiyet arz eden su, yol ve 
elektriği son hızla - buraya bilhassa dikkatini 
çekmek isterim arkadaşlarımın - bütçe ve ma
hallî imkânlar nisbetinde köye ve köylüye ulaş
tırmak azmindeyiz ve bu yoldayız, 
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Köylümüzü, örf âdet ve ananelerine bağlı 
milliyetçi toplum olarak devam ettirmek azmi 
ve kararındayız. 

Bu yapıya ilmin ışığı altında sosyal, ekono
mik, kültürel sahada teknik ve teknolojinin 
getirdiği yenilikleri vermeye uğraşıyoruz, ideo
lojik, bilhassa Marksist, Leninist, Mao'cu düzen 
değişikliğinin iktidarımız mutlak karşısında bu
lunmaktadır. Bunu, peşin olarak ifaJde etmekte
yiz; köye sokmıyacağız. Biz, köy edebiyatiyle 
meşgul değiliz, fiilen hizmet götürmek yolun
dayız. 

Bu yolun nasıl bir yol olduğunu sandıktan 
çıkan oylar, köyün bize teveccühü gayet güzel 
göstermiştir. 

Tenkidleır yapılabilir, daha çok hizmet iste
nebilir. Ancak, bütçe imkânlarına göre köy ve 
köylüye ayrılan paranın az olduğunu kimse ifa
de edemez. Belki, bu para ile daha çok iş yapı
labileceği, daha çok hizmet götürülebileceği 
doğru olabilir. Yeni kurulan, oturmamış, henüz 
teşkilât kanunu bile çıkmamış yeni bir kuruluş
ta bu aksaklıklar varsa, bunun kısa bir zaman
da ve her raslandığı yerlde telâfi edileceğini gör
mek Köy işleri Bakanlığı içinde bize huzur ver
mektedir. 

Kendi kaderiyle yıllarca başfoaşa bırakıbn 
Türk köylüsü Köy İşleri Bakanlığında umdu
ğunu bulmuştur. 

Köy için, seçim beyannamesi ve Hükümet 
programımızdaki taahhütlerimizle bağlıyız. Bu
na uymıyan fikir ve düşünceler bizim iktidarı
mızı ilzam etmez. 

Bu bakanlığın bünyesinde bulunan umum 
müdürlüklere, onların vazife şümulüne giren ko
nulara kısaca bir göz atmada fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Köy ve şehir arasında dengeyi kurmak zo
rundayız. Buna biz de inanıyoruz. Bu da köy ve 
köylüyü kalkındırmakla mümkün olacaktır. O 
aaman millî geftjc dağılımı dengeli hale gele
cektir. 

Köy, yolla şehre bağlanacak sulama imkân
ları temin edilecek, elektrikle - bilhassa dikka
tinizi çekerim arkadaşlarım - elektaikle yan sa
nayi köye yerleşecek, küçük el sanatları, koo
peratifçilik ve ziraat sahasındaki çalışma hız
landırılacak, köyün ihtiyacı ve yaşama şartları 
köyde ıslah edilecek. Köyden şehre akın da Köy 

İşleri Bakanlığınca önlenmiye çalışılmaktadır. 
Fazla nüfus ağır sanayie kaydınlacakâir. 

Biz toprak reformundan bahsetmiyoruz. Top
rak reformundan bahsedenler, toprak reformu
nun mâna ve şümulünü izah etmeden yuvarlak 
bâzı lâflar etmektedirler. 

TALÂT ORHON (İzmir) — Oku sen onu 
oku! Hayal içindesiniz. 

A.P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN (De
vamla) — Kimin hayal içinde olduğu herkes ta
rafından çok iyi bilinmektedir. 

Zirai Reform hakkındaki düşüncelerimizi 
buruda ifade etmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

Zirai reform, toprak dağıtımı da dâhil ol
mak üzere, ucuz ve bol gübre, tabiat şartların
dan beklenmiyen bir sulama, hangi topraktan 
ne şekilde ve neler yetiştirebileceğini ve nasıl 
yetiştiröbiledeğini tesbit, hangisinin daha ve
rimli olacağını araştırma, istihsali artırma, tarım 
işletmelerini düzenli ve ekonomik bir ünite ha
line getirme, arazide mülkiyet ve tasarruf hak
larını koruma, topraksız olan ve yeter toprağı 
olmıyan çiftçilerin yeter ve kendi işletmelere 
sahip kılınması, kredilerle desteklenmesi, atran 
ve su kaynaklarından verimli şekilde istifade 
edilmesi, çiftçinin eğitim ve öğretim imkânları
nın geliştirilmesi tarım reformu anlayışımızın 
esasını teşkil eder. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Âyinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz... 

A.P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN (De
vamla) — Evet. Âyinesi iştir kişinin, lâfa ba
kılmaz... 1950 den önceki devirleri size hatırlat
mak isterim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Bırak o devirleri. O devirlerde baban da var, 
deden de... 

A.P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN (De
vamla) — Köy İşleri Bakanlığımızın bu yolda 
oluşu bizleri sevindirmektedir. 

Topraksu, millî bünyemiz ve iktisadi, geliş
memizde en mühim, rolü oynıyan bir kuruluştur. 
İçte suyu hayata, sulama suyu milleti refaha 
ulaştırılacaktır. Bu yolda toprak haritaları ya
pılmış, tahlil lâboratuvarlan geliştirilmiştir. 

Çorak arazi ıslah edilmekte, .'erozyon çalış
maları hızlandırılmakta ve drenaj işleri önemle 
ele alınmış bulunmaktadır. 

Büyük su işleri ile hemahenk çalışmalar de
vam ettirilmekte, sulama kanalları açılmak su-
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retiyle tabiata bağlılıktan Türk köylüsü kurta
rılmaya çalışılmaktadır. (Kastamonu Milletve
kili Mehmet Seydibeyoğlu'nun anlaşılmıyan bir 
müdahalesi) 

Dinlemesini öğrenelim beyefendi; dinlemesi
ni Öğrenelim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sen öğren de ondan sonra gel. 

A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN (De
vamla) — Biz gayet iyi biliriz dinlemeyi... 

BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale et
meyin. Sayın Seydibeyoğlu, istirham ediyorum, 
yapmayın bunu efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SALÎH AYGÜN (De
vamla) — Geçen zamanların hesaba katılmasını 
bilhassa istirham edeceğim. 

1970 plânında; 14 295 hektar küçük su, 
41 900 hektar sulama developmanı, 3 838 hek
tar drenaj ve arazi ıslahı, 4 472 hektar toprak 
muhafaza çalışmaları, 9 910 hektar arazi, 20 
adet toprak ve su kooperatifi projesi gerçek
leştirilecektir. 

1961 yılında 25 milyon ayrılan bu islere 1970 
bütçesinde 299 milyon lira ayrılmış bulunmak
tadır. Bu ise konuva Köy İsleri Bakanlı^mn ne 
kadar dikkatle eğildiğini ifade etmeye kâfidir. 

Toprak - iskân Genel Müdürlüğü, zirai bün
yenin ıslahı, istihsalin düzenlenmesi ve ıslahı, 
zirai işletmelerin kurulması işleri ile görevlidir. 
Çiftçiye dağıtılan topraklann hemen tapuları
nın verilmesi, dağıtılan toprakların ekonomik 
işletmeler haline getirilmesi için gayret sarf edi
lecektir. 

Bu topraklar üzerinde yeter gelirli aile iş
letmeleri tesisi konusunda büyük gayretler sarf 
edildiğini tesbit memnuniyet vericidir. Bu yol
da kredilerin temini hususunda daha çok faali
yet gösterilmeli, toprak dağıtımı hızlandırılma
lıdır. 

Köylünün başlıca derdi olan toprak baremi 
konusu ile ilgilenmelidir. Bilhassa bu hususa Sa
yın Köy İşleri Bakanlığının vezife şümulünde 
olmasa dahi eğilmesini istirham etmekteyiz. 

Mera konusuna el atılmalı, gerekli Bakan
lıklarla temas temin edilerek meraların haritası 
yapılmalı, tahsise tabi tutularak köyler ara
sındaki ihtilâf halledilmelidir. 

Köyden, meskenden bahseden muhalifleri
miz toprak altında, mağarada, çadırda, toprak 
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ve penceresiz evlerde oturanlardan bahsetmekte, 
bir çok istatistik! bilgiler vermektedirler. 

Köy yerleşmesi, dağınık orman köyleri, bâzı 
dağınık ünitelerin birleştirilmesi, hazırlık halin
de, köy plânlarına eğilen müdürlük bu konuyu 
nereden almış nereye getirmiş olduğuna da dik
katinizi çekmek isterim. 

Artık köyde plândan bahsedilmeye başlan
mıştır. 1969 yılında 18 400 aileye 932 bin dönüm 
arazi dağıtılmış, köy tüzel kişilikleri adına 
248 bin 882 dönüm mera tahsis edilmiştir. 

1970 de bu çalışmalar daha da hızlanacak
tır. 

Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü 
önemli bir konu üzerindedir. 

Türk köyünün ve köylüsünün kalkınmasın
da kooperatifçiliğin yeri, yeni yeni anlaşılmak
tadır. Kooperatifler köylerimizin kalkınmasın
da ekonomik bir güc olacaktır. 

Kooperatiflere karşı değiliz. Köy halkını 
buna alıştırmak zorundayiz. 

Kooperatifleri yürütecek kaabiliyetli kişile
re ihtiyaç vardır. Bu hususta çalışmaları da 
memnuniyetle takibediyoruz. 

Köy sınırları içindeki projeye müstenit köy
lü teşebbüsleri desteklenmektedir. Bu maksat
la 1969 yılında 30 milyon tutarında 524 proje
ye 6 milyon 123 bin lira hibe şeklinde yardım 
yapılmış ve 2 milyon 877 bin lira yardım bu 
maksatla valiler eliyle kullanılmıştır. 1970 yı
lında bu desteklemelere ve çalışmalara devam 
edilecektir. 

Köy kalkınmasına hizmet edecek kooperatif
ler, bilhassa işçi gönderen kooperatiflerin gaye 
ve hedefleri bu yolda kesin olarak tesbit edil
melidir, bunu bilhassa Köy İşleri Bakanlığın
dan istirham etmekteyiz. 

Orman içi ve dağ köylerinin kaderini değiş
tirmek zorundayiz. 

Yol, Su, elektrikle birlikte kurulacak hiz
met kooperatifleri ile köylünün ormandan eli 
çektirilmeli, uzun üzüntü ve ıstıraptan bir an 
önce köy kurtarılmalı, medeniyet ve insanlığın 
asgari de olsa nimetlerinden istifade ettirilme
ye çalışılması gibi güç bir ödevle karşı karşıya 
bulunan Köy İşleri Bakanlığının bu yoldaki ba
şarılarını, gayretli çalışmalarını ne kadar öv-
sek azdır kanaatindeyiz. 

Yol, su, elektrik konusunda; elektriğin haki
ki anlamı ile A. P. iktidarı ile köye girmiş bu-
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lunduğunu tesbit hatalı olmaz sanırım. 1964 yı
lına kadar 250 köye mahallî imkânlarla elekti-
rik getirilmiş, 1969 yılında 1 547 köy program 
alınmış, 711 köy elektriğe kavuşmuş ve 1970 
yılında 1 000 köye elektrik getirilmesi de plân
lanmış, bu yolda 1970 bütçesine 70 milyon lira 
konulmuş bulunmaktadır. Bu, Köy İşleri Ba
kanlığının köyün nura kavuşturulmasına nasıl 
eğildiğinin ifadesidir. 

TEK Kanunu ile köy elektriği ayrı bir konu 
olarak ele alınmış, bu suretle hizmetin daha ra
hat götürülmesine çalışılmıştır. 

Elektrik yalnız aydınlanma ve sulama için 
değil, elektrikle çalışan yan sanaviin köve yer
leşmesi için de önemlidir. Köy İsleri Bakanlığı 
şimdiden gerekli araştırmaları yapmalı, bunu 
her bölgede plânlamaya çalışmalıdır. 

Köylünün iştiraki % 33 den TEK Kanunu 
ile % 25 e düşecek, köye elektrik hışla ulaşa
cak, ölü insan gücü sanayie kaydırılacaktır. 
însaallah ömrümüz vefa ederse hepimiz görece
ğiz. 

Elektrikle çalışan tezgâh, freze ve di£er ava
danlıkları köyde görmek idealimizdir. Bilhassa 
bu hususta hazırlıklı olmayı, ilgili bakanlıklar
la temas kurmaya Bakanlığınızın dikkatini çe
keriz. 

Yol, köylünün çevre ile irtibatını temin ede
cek, kapalı ekonomiden köyü çıkaracak, istihsal 
ettiği malı değerlendirme imkânı bulacak, has
tasını en kısa zamanda doktora ulaştıracak, 
hulâsa köyün iktisaden gelişmesinin başlıca un
suru yoldur. 

Hizmet, istihsal, köylünün alın/teri, emeği, 
mahsulünün bu yolda değerleneceği unutulma
malıdır. 

Köylü yol ile, verdiğinin karşılığını fazla-
siyle alacaktır. 

1963 yılında yol yapımı 1 103 Km. iken 1970 
de 8 500 Km. kaplamalı, 12 bin Km. tesviye 
edilmiş yol yapılacaktır. 

Bunun için arkadaşlarımızın biraz önce be-
LrttiMeri, köyün ve köy yolunun 15 yıla sığmı-
yacağı hususundaki hesapların yanlış olduğunu 
bilhassa ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, vaktiniz doldu 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN 
(Devamla) — Beyefendi, bir sayfam var mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — Bir sayfa, buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN 

(Devamla) — Köy İşleri Bakanlığının bugün 
Orman Bakanlığı ile bemanenk çalışması biz
i m memnun etmektedir. Köy yollarına köyün 
katkısı elbette olacaktır. Bundan zengin köy
lerin istifade ettiği, fakir köylerin bundan fay-
dalanamadığı düşüncesine katılmıyoruz. Fakir 
köylere Köy İşleri Bakanlığının ve iktidarımı-
nn elini uzattığı inkârda fayda mülahaza etmi
yoruz. 

Personel çalışmalarının ıslah edilme yolun
da olduğu, makina parklarının randımanlı ça
lışması için ekipler teşkil edilmesi konusunda 
müessir tedbirler alındığı, bu suretle iş ve ma
kina gücü ziyanının önüne geçilme yolunda ol
duğunu tesbit etmiş bulunmamız bizleri ayrıca 
memnun etmekte bu durum, yapılan tenkidleri 
cevaplandırmaya kâfidir. 

İçmesuları ve bu arada açılan su yollarının 
taan kapandığı, boru temininin önemli bir 
konu olduğu söylenti halindedir. Elbette söyle-
;:inlerde hakikat payı olabilir. Ancak, yıllarca 
ihmal edilen köyün ve köylünün istek ve talep
leri Bakanlığı bu yola sürüklemiş olabilir. Bu 
bir kusur değildir. 1970 yılında 5 bin üniteye 
tekrar içme suyu getirilerek, 1970 yılı sonunda 
37 bin 183 ünitenin içme suyuna kavuştuğunu 
görmek her halde Köy İşleri Bakanlığı ve ik
tidarımız için küçümsenmiyecek bir zaferdir. 

Hizmetlerini sıraladığımız Köy İşleri Ba
kanlığının Teşkilât Kanununun Meclise geldi
ğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz, bir
an önce çıkarılmasını temenni ediyoruz. 

Köy kanunu Bakanlığın konusu dışında oîsa 
(bile buna eğilmek zorundadır. Hizmet genişle
dikçe bu kanunla teması artacak, belki de bir
çok konuları bununla halletmek zorunda kala
caktır. Bilhassa çalışkan ve dirayetli Bakanımı
zın Köy İşleri Kanununun çıkarılmasına Kabi
ne içinde eğilmesini canı gönülden arzu etmek
teyiz. 

öğrendiğimize göre köylerin su, yol, elektrik 
' l iretleri ile ilgili olmak üzere uzun vadeli 
lf. yıllık bir plân hazırlanmakta olduğunu mem-
Lunliyetle öğrendik. Buna paralel olarak illerde 
yılhk programların hazırlanarak yapılması 
m fcıdMılı yaratacak, her il ne yapacağını bi-
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lcoek, hem idareciler, hem parlömanterler hıı-
Fura kavuşacak. Kimse kimseyi itham edecniye-
eektir. 

Çalışkan Köy işleri Bakanımız ve. ilgili ar
kadaşlarından bu hususun biran önce tahak
kukunu beklemek grupumuzun arzusudur. 

A. P. Hükümetlerinin programında Doğu 
illerine, Doğu illerindeki köye eğilişini ve Köy 
İğleri Bakanlığının bu konuya katkısını iftihar-
I"« bu kürsüden ifade etmek isterim. 

Hülasa, köy, okul ister, köy yol ister, su 
ister, elektrik ister, köy, PTT ister, köy, sağlık 
•vcrjon'eli ister, köylü çalışana ister, herşey ister. 

Ancak, bu ihtiyaçlar ne zaman bitecek? Ço
ğu plânla tesbit edilmiştir. 

ihtiyaçların bittiği yerdıe yeni ihtiyaçların 
bağladığı unutulmamalıdır. Çünkü hayat hare
ket halindedir. 

Köylünün talepleri demokarisinin fazile
tidir. Bu, bir iktidar ve köylü diyalogudur. 

Köylüye, nasılsınız diye sorduğunuz zaman 
* Allah millete ve Devlete zeval vermesin» şek
linde cevap dermektedir. 

Bunun anlamı eskiye göre çok değişiktir. 
Eskiden bu bir korkunun, bugün ise hizmete 
Larşılık bir şükranın, kendine gelişin ifadesidir. 

TALÂT ORHON (izmir) — Köylü, sayeniz
de bayram ediyor zaten, bayram. Çıkaran çı
karana canını çıkardınız köylünün.. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
Bırak o eski devri. O devrin içinde baban da 
var, deden de var. Siz gökten zembille mi indi
niz? 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Dsvlet 
diyor, A. P. Hükümeti demiyor. (O. H. P. sıra
larından, «'biz de köylüyüz» sesleri). 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLET
VEKİLİ — Heyetler halinde gelip, eli boş dö
nenleri ne yapalım? 

A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN 
(Devamla) — Heyetler halinde eli boş olarak 
dönenlere şu cevabı vermek gerekir; biz bu 
an jileti nasıl teslim aldık, nerede başlattık, ne
reye götürdük A. P. iktidarı olarak... Buna 
bilhassa dikkat etmenizi isterini. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Köy
lüye Selâm gitti. Ama artık köylü kanmıyacak. 

A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN 
t Devamla) — Evet, evet, köylü ve vatandaş 

cize cevabı vermekte. Bunun için müsterihiz 
bİZ. 

BAŞKAN — Sayın Aygün; siz devam edin, 
lütfen bitiriniz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SALİH AYGÜN 
(Devamla) — Beyefendi, 5 satırım kaldı. 

Fakirlik ve ızdırabı yenmiş, geri kalmışlık
tan kurtulmuş, muvaffak ve mesut bir Türki
ye nin köy kalkınmasından geçtiğine inanıyo
ruz. 

Bu eser Köy işleri Bakanlığının eseri ola
caktır. Eski Köy işleri Bakanımızın dediği 
gibi; para, personel, makina ve yetki veriyo
ruz milletçe köye ve köylüye hizmet istiyoruz. 
Acırların ihmaline uğramış köyün inşasını ta-
I Gediyoruz. 

iktidar olarak ona, verdiğinden çok hizmet 
ederek itimadını muhafazaya ve ona lâyık ol
maya çalışacağız. 

Köy işleri Bakanı Ibaşta olmak üzere, Türk 
(köylüsü ve Büyük Türk Milleti adına Köy 
İsleri Baikanlığı personeline büyük hizmetin
den dolayı grupum adına şükranlarımızı arz 
eder, değerli üyeleri saygiyle selâmlarım. (A. P. 
rıhlarından alkışlar). 

BAŞKAN — G. P. grupu adına 2 nci söz ola-
ıaik Sayın ihsan Kabadayı, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA İNSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; Türkiye, nüfusunun % 70'i köyde 
oturan, şehirleşmesi az gelişmiş, temel yapısı 
'köy olarak kalmış bir memlekettir. Bunda kim
senin itirazı olmaz ve olmayacaktır. Köy kal-
umması için, ta Kanuni Sultan Süleyman dev
imden itibaren Atatürk'e gelinceye kadar çok 
çok methiyeler yapılmış, köylü efendimiz, köy-
II velinimetimizdir denmiş, Atatüıfe de, köylü 
eiendimizdir, takdir ve tebrikleriyle köylümü
zü yüceltmiş ise de maalesef Cumhuriyet dev
rinde de köylünün devlet hizmetlerinden fazla 
nasip aldığını kimse iddia edemez. Zira bir koy 
•çocuğuyuz. Köylüye verilen hizmetler, yetime 
bayramlık, öksüze harçlık kabilinden çok cüzi 
ıh ismetlerle köylü ancak sevindirilmiştir. Büyük 
Türkçü Kâşgarlı Mahmut'un; 

«Türk diline kimseler bakmaz idi, 
Türklere her giz gönül akmaz idi.» 
Süsünde olduğu gibi köye, köylüye kimse 

ie gönül akmaz, ona kimse muhabbet göster-



M. Meclisi B : 91 

nıa* idi, Gerçeği bilelim, ondan sonra hal çare
lerini arayalım. 

Ancak, çok partili hayata girdiğimizden 
itibarendir ki, köylü şahsiyetini, kişiliğini bil
miş, rey hakkının ne yüce varlık olduğunu an
lamış, bu anlayış içerisinde hizmet beklemiştir. 
jpakat yine köylü çok partili hayata girdiğimiz 
günden itibaren de, siyasilerden nutuk babın
da bol boi olan hissesini almış, ama yine hiz
mette kimi zaman dede yetimi kalmış, kimi za
man da kız hissesi almıştır. Ancak ve ancak 
Köy İşleri Bakanlığının kurulmasından son
radır ki, köye eski ile kıyas edilmiyecek kadar 
ciddî ve büyük hizmetler girmeye başlamıştır. 
Bunu şu yaptı, bu yaptı demiyoruz. Kuru par
tizanlığa boş verin. Millet kuru partizanlığı 
artık sevmiyor. Usandı, bıktı, her yerde bıktı; 
sen yaptın, ben yaptım değil, işin, hizmetin gi
rişini, yürüyüşünü, gelişmesini ele alın da bu
nun çaresini yazalım. Ancak, bundan sonradır 
kj, köyün hizmet dilimleri artmaya başlamıştır. 

Şunu iyi bilelim ki, Türkiye'de nüfusun 
'] . 70 i köyde oturmaktadır. Köylünün yüzü. 
gülerse, milletin yüzü güler. Köylünün 
yüzü gülmezse, milletin yüzü gülmez; topyekûn 
ı- illet karamsar, dertli, bedbaht, kederli sayılır. 

Türkiye'de köy yapısını bir kere daha iyice 
tanıyalım. Türkiye'de köy süratle artmaktadır. 
Toprak,, nüfus artışiyle küçük parçalara bö
lünmektedir. Erazyon köydeki toprağın veri -
mini düşürmektedir. Fazla işlemekten mütevel
lit verim, keza düşmektedir. Köylü ürünlerinin 
fazla pars etmemesi, hâlâ daha hâlâ mevcut 
iktidar tarafından % 40, % 50 zam yapılırken, 
köylü ürünlerine devede kulak denecek kadar 
% 4 zamla iktifa edilmiş olması; köylüye şe
hirleşme hizmetlerinin, yani okul, su, yol gibi 
hizmetlerin geç girmiş olması, açık bir gerçek
ti* ki, Türkiye'de köy nüfusu yetiyor, şehir çe
kiyor ve büyük şehirler etrafında dile getirdiği
niz gecekondu dâvası, toplanma, öbeklenme do
kuyor. Bu, açık işsizliğin değil, aşikâr işsiz
liğin ta kendisidir. Türkiye'deki sosyal neden
lerin, kaynaşmaların sebebini, gerçeğini )m kay
naşma teşkil etmektedir. 

Köy İşleri Bakanlığı ile ilgili birbirinden 
değerli birçok genel müdürlükler var. Bunların 
'hfcpsi de köyün derdini silecek, yüzünü güldü
recek, asırlar boyu ihmallerin teressübatmı, ıs
tırabını silecek teşekküllerdir. 
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Türkiye'de 35 877 köy vardır. 65 277 de 
müstakil yerleşme ünitesi vardır, yani köy, oba, 
mezra, mahalle gibi yerleşme üniteleri vardır. 
36 bine yakın köyün 162 bin kilometre yol ihti
yacı vardır. Bunun 40 bin kilometresi yapılmış, 
kumlanmış, yaz ve kış geçit verir durumdadır. 
13 bin kilometresinin ise, tesviyesi yapılmış, 
sadece yazın geçit verir durumdadır; ama 110 
bin kilometreye yakın köy yolu ise, izbe pati
ka halindedir. Böylece 14 710 köyün yolu var
dır, mütebakisinin yolu yoktur. Yol, eskiye na
zaran yapılıyor. Yapanların cümlesine Allah razı 
olsun; ama ihtiyaç çokluğuna, köy çokluğuna 
nazaran yapılmakta olan tempo, yapılan yol tuli 
maalesef ağır tempoludur. Gelecek yıllarda köy 
yollarma daha çok önem, kıymet verilmesini 
G. P. olarak arzulamaktayız. 

Türkiye'de 66 bine varan yerleşme ünitesi
nin 27 183 'ünün içme isuyu yeterli, 21 378 nin 
de maalesef içme suyu yetersiz ve 16 716 sının 
İHG kifayetsizdir. Bunun yapılma temposu da 
ihtiyaca göre yeterli değil, ödenekler kâfi de
ğil. Teşkilât gayretli, koşan, didinen yapan, her 
Müracaatlarımıza kulak asan, bizimle her türlü 
anlayışlı hizmetlere yakın olan; ama ödenek 
yetersizliğinden ihtiyaca göre lüzumlu tempo
yu, artışı veremediğimiz de bir gerçektir. 

Bu arada sık sık köy içinde dJolaşan bir arka
daşınız olarak söyliyeoeğim M, köylü bu hiz-
ııetlerin yapılışından memnun, ama köylü ve 
şehirli farkından dolayı dertlidir. Köyün yolun
da, suyunda, elektriğinde köyden beden gücü, 
iş, hizmet, para bakımından iştirak istiyor; 
şehirliden ise bunu istemiyor. Bu farkın kaldı
rılması, köylü dertlerini dindirecek sosyal an
layışı, müsavatı, eşitliği sağlayacak yerinde bir 
olay olacaktır. 

Yine ikinci bir üzüntümü söyiiyeyim; mev
cut A. T. iktidarının köye yol, su, okul götür
mediğini söylemek, tarihi inkâr etmek gibi hata 
olur. Ancak ve ancak mevcut iktidarlar artık 
nefsine hâkim, vicdanına esir olarak tek bir 
köyün, Türk köyünü, Türk köylüsü olduğunu, 
tekmil hizmetlerin memleket, mile* için yapıl
dığını bilmeli, bilhassa seçim zamanında yol, su, 
elektrik gibi hikmetlerin köye girerken rey mev
zuu yapılmamasını ısrarla rica edeceğim. Deta
yına, isimlere inmiyorum. Son kurtulduğumuz 
geçimde mevcut iktidar, yolu, suyu, okulu bir 

997 — 



M. Meclisi B : 91 

revi seçim mıetaı yapmış, pazarlık mevzuu yap
mıştır. Bakanlıktan bugün ayrılmış hemşehri
lerim dahi geceleri büyük köy muhtarlarını, be
lediye reislerini kapılarına çağırarak, tehditlerle 
"bunu pazarlık ikonusu yapmıştır, itiraz edene ve
sikalı, şahitli ispat edebilirim. 

Geçmiş geçti artık. Bundan böyle biraz ev-
yel söylediğim tâbir ile, nefsine hâkim vicdanı
nıza esir olarak hizmet duygusu ile, garibin, fa
kirin derdini silmek, götürmek anlayışı ite Tür
kiye olarak hizmet yapmanın sınırına gelmiş 
bulunuyoruz. Her kim ki, bunları partizan öl
çülerle, tehditlerle yaparsa, demokrasinin en 
büyük düşmanı ne aşırı sol, ne aşırı sağdır. De
mokrasinin en büyük düşmanının partizanlık 
olduğunu bir kere daha kürsüden zabıtlara tes
cil ettirmek için söylemek zorunda kalmışım
dır. 

Köy içme sularının 10 senede yapılmasının 
tedbirine girmenin zaruretine inanmaktayım. 
Elektrik mevzuu çok oyuncak, eskiden hiç baş
lanmamış idi. Başlıyan iktidara G. P. olarak 
çok teşekkür etmekteyim. Ancak, köy çokluğu
na nazaran yapılmakta olan elektriğin çok ki
fayetsiz olduğunu, 36 bin köye nazaran henüz 
1 684 köy elektrifikasyonunun yapıldığını, ge
risinin çok uzun yıllara baliğ olacağını, hiç ol
mazsa 15 senede bitirilmesi yolunda tedbirlerin 
alınmasını Sayın enerjik ve dinamik bakanım
dan grupum adına istirham etmekteyim. 

Topraksu; kanaatim odur ki, Türkiye'de 
köy derdini silecek, toprak, su dertlerini halle
decek en ciddî genel müdürlüklerden birisi 
Toprak iskân Genel Müdürlüğüdür. Topraksız 
veya yeteri toprağı olmıyan hak sahibi aileleri 
bölgesel şartlara uygun, işletme tipine göre 
projesine dayalı toprak sahibi kılmak babında 
hizmetleri yüklenmiş çok ciddî bir genel müdür
lük, bu genel müdürlük köylünün kre
disini sağlıyacak, ürünlerini değerlendi
recek, kooperatifleşmeyi değerlendirecek, 
mera ve yayla tesis edecek, toprak azlı
ğı veya verimsizlikten mütevellit bölge nakille
rini son çıkan kanun ile temin edecek, köy yapı 
malzemesi ve köy imar p] ânlarını temin edecek, 
kredi işleriyle meşgul olacak. Ancak ve ancak 
bu kadar köy derdini, nüfusun % 70 i köyde 
oturduğuna göre, bu hizmetlerin ağırlığı orta
da iken verilen ödenekleri kâfi, ama teşkilâtı-
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nın bu yolda göstermiş olduğu kabiliyetleri, 
didinmeyi, reaksiyonu hürmetle huzurlarınızda 
anmayı bir borç bilirim. 

Türkiye'de 1 199 116 Mşi topraksızdır. Yak
laşık olarak 1 milyona yakın da az toprağı olan 
vardır. Hal böyle iken, Türkiye'de Hazinenin 
elinde dağıtıma tabi 15 milyon dekar toprak 
vardır. 3 milyon dekar da mahkemelik vardır. 
Özel kişilerin elinde 500 dönüm bırakıp, müte
bakisini almak yolunda bir kamulaştırmaya gi
derseniz 10 500 000 dekar toprak da böyle var
dır; ceman toplayın, 30 milyon dekar toprak 
vardır. İstirham ediyorum; Türkiye'de toprak 
reformu anlayışında öyle bir kötü yayış vardır 
ki, Torosların dağ köyünde fakir, fukara; bir 
karış toprağı olmıyan dahi toprak reformu çı
karsa, bana da toprak düşecek gibi bir anlayışa 
varmaktadır. Şunun şurasında gerçekçi olalım 
ki, Türkiye'de toprak reformu her topraksıza 
toprak vermiyecektir. 30 milyon dekar topra
ğı, sadece 1 milyon nüfusa verirseniz 30 ar de
kar düşer. 30 ar dekar karın doyurur, aileyi ge
çindirir ama benim Konyam'da, Şark'ta ortalama 
30 dekar toprak bir aileye yetmiyor, devede ku
laktır, hiç bir şey yapmaz. Öyle ise gelin anlaşa
lım, halka gerçeği söyliyelim. Toprak refor
munda varız. Köylüyü, murabahacıdan kurtar
mak, faizciden kurtarmak, yeraltı sularını çı
karmak, sulamak, sertifikalı tohum vermek, 
uzun vadeli az faizli kredi vermek, makina ver
mek; bunlarda varız. Yettiği kadar toprak da
ğıtmada varız; ama herkese toprak vereceğiz 
gibi bir anlayış temasını işlemenin Devlet ni
zam ve düzenini sarstığı, tüm olarak akıbet ve 
geleceğimizi tehlikeye sokan bir olay olduğu 
inancında olduğumuzu G. P. olarak belirtmek 
zorunda olduğumuzu bir kere daha zabıtlara 
geçsin diye söylemek zorunda kalmışımdır. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Çiftçi 
olmıyana toprak vereceğiz iddiamız yok ki. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Devamla) — Geliyorum beyefendi, yavaş ya
vaş geleceğim beyefendi, hiç merak etmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, vaktiniz dol
du. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Devamla) — Bitireyim efendim. 
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BAŞKAN — Ne kadarda bitireceksiniz efen
dim? Onu bilelim. Biz de bütçe programını biti
receğiz. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Devamla) — Beş dakikada bitiririm. 

BAŞKAN — Çok efendim beş dakika. Kişi
sel görüşmeler 10 dakika. Çok istirham ediyo
rum. Sırada birçok arkadaşımız var. Biraz hız
lı konuşun. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Devamla) — Oylayın, kabul ederlerse beş da
kika daha konuşayım. 

BAŞKAN — Efendim, oylaması yok bunun. 
Konuşun vakit kaybetmiyelim. Biraz süratli 
konuşun, biraz kısıntı yapın. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Devamla) — Peki efendim. 

Yılda komisyonlar 300 ilâ 400 bin dekar 
toprağı tescil ve tesbit ediyor. Bunun yanısıra 
100 bin aile de topraksız olarak, köyde çoğaldı
ğına göre, gelin ne olur, iktidardan istirham 
ediyorum, şu toprak derdini bir yılan hikâyesi 
gibi uzatmıyalım, komisyonları çoğaltalım. Ha
zine malı toprağın derhal süratle dağıtılmasını 
sağlıyarak bu dırıltı, gürültüyü keselim. On
dan sonra da özel kişilere ait toprağın kamulaş-
tırılıp dağıtılması için de plâna, bütçe gücümüz 
ne ise, kademeli olarak halli yoluna gidelim de, 
toprak derdi gibi düzeni, nizamı kökünden sar
san, cümlenizi parlâmento olarak diğer mües
seselerle huzursuzluğa götüren mevzuyu hal
letmiş olalım. 

Toprak dağıtımında hatalar vardır. Nüfus 
büyütme büyük suiistimaldir. Kulu'da, Cihan
beyli'de 12 yaşındaki çocuklar evlendirilmiştir. 
Bu bir vakıadır. Kulu mahkemeleri retdedince, 
Ulukışla'ya kadar gitmiştir. Emirdağ kasaba
sında, Karapınar'da karşılaştım; 30 yaşında 
bir vatandaş çıktı, Kabadayı beni ever, dedi. 
Hayretle baktım; şaşkın şaşkın baktım. Efen
dim, ben fakirim evlenemedim, ağırlık veremi
yorum, veremeyince de evlenemiyorum, evlene-
mediğim için de bana toprak vermiyorlar. Cid
den acı bir mevzu, ilgililerin buna da ışık tut
masını, böyle insafsızlık içinde toprak alamı-
yanlarm da halli yolunun bulunmasını Sayın 
Bakanımdan istirham etmekteyim. 

Topraksu erozyon ve sel zararlarım önli-
yen, toprak verimini artıran zeytinlik, armut-
luk, sakızlık, fundalık, makilik, tabiî mer'a, 

taşlık, asitli, kalkerli arazi gibi araziyi ziraate 
elverişli hale getirmek, sulu ziraati teşmil et
mek, teşvik etmek, drenaj hizmetlerini geliştir
mek gibi vazifeleri vardır. Her gittiğim yerde, 
samimiyetle söylüyorum, nereye gittiysem, 
Toprak - Su Teşkilâtının bu hizmetlerini, çalış
ma tarzını görmüş, iftihar etmişimdir. Bürosun
da oturan, proje üzerinde çalışan değil, proje
sini araziye tatbik eden, köylüye en çok hizmet 
eden, köylünün en çok yüzünü güldüren teşek
küldür. Köylünün uzun vâdede beklemeye ta
hammülü yok. Kısa vâdede verim almak istiyor. 
işte, Toprak - Su, kısa vâdede köylüye dertle
rini silerek verim veren bir teşekküldür. Buna 
daha çok da önem verilerek, bu yoldaki ödenek
lerinin artırılmasını, teknik hizmetlerinin çoğal
tılmasını ilgili bakandan ve Hükümetten istir
ham etmekteyim. 

Karapınar erozyonundaki muvaffakiyetleri
ni de burada hürmetle anar, ancak siyasilerin 
zaman zaman burayı tahribetme yolundaki teş
viklerini de üzüntü ile yadederim. 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü de keza, 
kısa mazisine rağmen, köylünün ekonomik ve 
kültürel yapısına göre, köylüyü teşebbüse sevk 
eden, her türlü teşebbüsünde destekliyen, koo
peratifler kuran, el sanatlarını noksan, kendi 
bünyesine uygun hizmetlerde onu geleceğe 
ümitlerle götüren bir teşekküldür. Ancak, ye
niliği, maddi kifayetsizliği ve eleman noksanlığı 
sebebiyle arzu edilen seviyeye varamamıştır. 
inşallah, gelecek plânlamada bu hatalar da dü
zelir, köylünün yüzü gülerse, hepimizin yüzü 
gülecektir. 

Bu söylediklerim, kimseyi gücendirmek, 
kırmak için değil, nazariyede bulduğumuz ger
çeklerdir. inşallah, tasvip görsün, memlekete, 
millete bütçe hayırlı olsun. 

Sayın Bakanlık erkânından bu bütçeyi sami
miyetle yürütmelerini temenni eder, cümlenizi 
saygı ile selâmlarım. Hürmetlerimle. (O. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına ikinci söz 
olarak Sayın Münir Daldal, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA MÜNİR DALDAL 
(izmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri 
ve Köy inleri Bakanlığı sayp-ı değer mensupları, 

Sözlerimi Atatürk'ün «Memleketin efendisi 
köylüdür» gerçeği ile başlamak istiyorum. 
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Anadolu Türklerinin bir zamanlar «Türk ve 
Yörük» diye ikiye ayırırlardı. Yörüklükte gö
çebelik vasfı bulunmakla beraber bugün Ana
dolu Türkü demek, yas kış aynı yerde kalan, 
tarla, çift çubuk sahibi yani köylü ve çiftçi 
demekti. Osmanlı Devrinde de «Türk âdemisi» 
nden kasdedilen zümre köylü ve çiftçilerdi. 
Arapçada ve Türkçede Türk kelimesinin «Dil
ber, mahbüb, canan» gibi bir de istilahi mâna
sı mevcuttu. 

Bizim bu malûmlardan çıkarmak istediğimiz 
netice şudur; vatanın hakiki sahibi ve işçisi 
köylüdür ve köylü ırkımızın asaletini ve güzel
liğini katıksız bir halde muhafaza etmektedir. 

Coğrafi durumun çetinliği sarplı ve şimdi
ye kadar imkânların nâmüsaidolması sebebiyle 
seyahat ve temas temin edecek nakil vasıtala
rının yokluğu yüzünden, birbiri ile kültür tea
tisine muvaffak olamıyan Anadolu'nun muhte
lif yerlerinde yaşıyanlar, kök ve kütük itiba
riyle hâlis Türkoğlu Türk oldukları halde, 
bölgeler itibariyle zevahirde fikri bakımdan 
birtakım farklar tezahür etmişti. 

Bu sebeplerle köyün mânevi şahsiyetinde 
maişet derdi, sanat, kamşuluk, ilim, mezhep 
gibi ve ârizi tesirlerin mahsullerini ayıklamak 
çok partili devreden itibaren başlamıştır. 

Köy kalkınması, her bakımdan memleket 
kalkınması demektir. Köy kalkınmasını Birleş
miş Milletler şöyle tarif etmiştir: «Köyün eko
nomik sosyal ve kültürel şartlarını geliştirmek, 
köylüyü milletin bütünlüğünde paylaştırmak 
ve millî kalkınmaya tam olarak katılmalarını 
sağlamak amacı ile insangücünü, Devlet çaba
sı ile birleştirme durumudur.» 

Yurdumuzda tarımla uğraşan insan sayısı 
yüksek olduğu halde, yine de üretilen esas ih
tiyaç maddeleri ihtiyacı karşılamamaktadır. 

Amerika'dan buğday getirmekteyiz ki, biz 
buğday memleketiyiz. Ziraatle uğraşan insan 
sayısının çokluğu, adam başına düşen ziraat 
gelininin yeterli olmaması, dikkatle incelenme
si gereken önemli bir problemdir. 

Zirai mmtakalarda nüfusun hızla artışı, 
ilerde daha belirli bir şekilde ortaya çıkacak 
işgücü fazlalığını karşılamanın güçlüklerini bu
günden görmek gerekmektedir. 

Bu meselenin normal kalkınma programla
rı ile çözümlenmesi gerekir. Bunun için tarım 
içi sahalarda işgücü fazlalığını karşılıyacaîı 

iş sahaları yaratmak, rosanıgiicit raiîdaananmı 
çoğaltmak ve tarım- alanında insanşüciMin' ras
yonel şekilde kullanılması ile doğacak güç faz
lalığını endüstri sahalarına aktarmak suretiyle 
değerlendirmek millî ekonominin gelişmesinde 
önemli derecede faydalar sağlıyacağr itibariyle 
bu istikamette çalışma politikasını seçmiş bu
lunuyoruz. 

Köy kalkınması, köy gerçeklerine uygun bir 
program tekniğinde ifadesini bulmalıdır. Kal
kınma, tatbiki eğitim yönünden gelişmelidir. 

Köy seviyesine uygun programların bugün
kü tatbiki Köy işleri ve Ziraat bakanlıkları 
vasıtasiyle uygulanmakta ise de mevcut* imkân
ların daha hızlı şekilde değerlendirilerek deva
mını temenni etmekteyim. 

Burada (Köy kalkınması kanun) nun lü
zum ve önemine işaret etmek isterim. Bu su
retle istikbale matuf komplikasyonların berta
raf edilmesi, köy potansiyelinin aktivite kazan
ması, kalkınma birlikleri ile kooperatiflerin 
organize edilmesi, çiftçi ile Devlet arasındaki 
münasebetlerin daha sıkı bağlara bağlanması, 
fiyat ve kredi politikasının yeni zuhur ede
cek ihtiyaçlara göre ayarlanması mümkün ola
bilecektir. 

Zirai gelirlerin vergilendirilmesinde mevzu
atın sosyal adalet ilkelerine dayalı olması, ta
rımsal sahaya yatırımı ve istihsali teşvik et
mek karekterinde bulunması, kolay anlaşılır 
ve pratik bir tatbikat sistemine uygun bulun
ması hedefimiz olmalıdır. 

Zirai G-elir Vergisi, Devlete yalnız para te
min etme karakterinde olmamalı, ziraatı teşvik 
edici karekteri taşımalıdır. 

Önümüzdeki günlerde çiftçinin teşkilâtlandı
rılması, kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve bu 
sahada daha aktif bir rol oynaması için çaba
lar sarf edeceğiz. Malûmları olduğu üzere, koo
peratifler, mahsulün pazarlanmasmda köylü
leri birlikte iş görmeye alıştıracak, emekleri
nin daha verimli olmasını sağlıyacaktır. Müşte
rek menfaat ruhu, çalışmaları bir vahdete gö
türecek, problemleri birlikte çözme imkânına 
sahibolacaktır. 

Aynı zamanda köylünün kredi almasını ko
laylaştıracak ve kredilerin yerinde kulanılma-
Ginı daîıa kolay kontrol altında buîıunduraibiie-
eekfcir. Bu bakımlardan zirai kredi, hacmi ne 
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Miktarda oluraa olsun, otojkonjtrol jüjsfeemi hâ
kim plaoa|wdaa, merimi bnjftnkiinden daha faz
la alacalı kabul edilmeilidir. 

Teknolojide teknik »bilgi ile istihsalini ço
ğaltması, öslah «etmesi ve kaymakları en verimli 
bir şekilde değerlendirebilmesi bakamından ve 
iekaBİk yönden ihtiyaçları da&a ueuz ve kolaylık
la temin -etmesi, mahsulün tam değerini bula
bilmesi, pazar bulması, gübre,, tohum ve ilâç
ları kolaylıkla sağlaması ve istismar konusu 
otoakfcan kurtarılması bakımından da. e|kono-
m% yönden kooperatiflerin inkişafında zaruret 
g,örüyo»m. 

Anayasanın 51 nci maddesine dayanılarak 
1966 yıh başında bir Kooperatifçilik Dairesi ku
rulmuştur. Bütün gayretlere rağmen 31.12.1969 
tarihine kadar 1 256 aded çok yönlü köy kalkın
ma kooperatifleri kurulmuştur. 

Kooperatiflere giriş pek tabiî ki ihtiyari
dir. Fakat menfaatler çiftçiyi bu ortakhkîara 
kendiliğinden aüruklüyecektih\ 

Bu suretle sermaye piyasasının (teşekkülüne 
zirai yönden hazırlıyacak zemini kurmak da
ha kolay olacaktır. Bu destek temin ©dilmedik
çe geniş çapta bir sanayileşme beklenmemeli
dir. 

Yatırım imkânları kooperatifçiliği geliştire-
cejk ve desteklivecek yönde kanialize edilmeli
dir. Köy kooperatifçiliği gelişmedikçe Devlete 
mahdut imkânları üte zirai kalkınmaya gitmek 
istediğimiz şekilde kolay olamıyacaktır. 

•Mamur ve müreffeh Türkiye'nin yaratıl
masında bu faktör de mühim rol oynıyacaktır. 

Halen Türkiye'de tarım satış kooperatifleri
nin finansmanı Ziraat Bankası, [küçük sanat 
ve esnaf kooperatiflerinin finansmanını Halk 
Bankası üzerine almıştır. Burada diğer koopera
tifler bir anabankadan mahrum bulunmakta
dırlar. 

ffıı durumda bir kooperatifler Merkez Ban
kasının kurutenası görüşüne bendeniz de katıl
maktayım. 

Kooperatifler memleketimizin bugünkü kal
kınma hızında önemi rol oynamakla fcalmıyaoak 
küçük güçlerin yarattığı büyüjk ümitler olacak
tır. 

Halen çiftçinin kredi ihtiyacını karşılamak 
maksadı ile T. 0. Ziraat Bankası vazifelendi
rilmiş tir. Bu arada diğer bankalarımızın da, 

mevzuatlarında gerekli değişiklikler yaptırıla
rak muayyen oranda zirai jkredi açmalarını mü
nakaşaya değer bir konu olarak görürüm. 

Zhai Donatım Kurumunun da çiftçinm alet 
ve makinaları, tohum, gübre, ilâç v. s. gibi 
malzemeleri daha kolay ve güçlü bir şekilde te
min etmesini mümkün kılabilmek için çiftçinin 
bu kuruma ortak edilmesinin münakaşa plât
formuna getirilmesi taraftarıyım. 

Köylünün sınayi, ticari ihtiyaçlarını temin, 
idare ve hizmet mekanizmasını çalıştırmak, kül
tür ve medeniyeti köye götürmek ve [korumak 
vazifelerini deruhde ve taahhüt, köylüye hizme
tin bir ibadet olduğunu kabul etmiş olan bu
günkü Adalet Partisi de Atatürk'ün yolunda 
gece - gündüz demeden geniş bir faaliyet saha
sı açmış bulunmaktadır. 

Şehirlerdejki kazanç ve imkân, bâzı köylü va
tandaşlarımızın rağbetini cezbediyorsa da umu
miyet itibariyle köylümüzün şehre rağbeti mu
vakkattir ve köyü ile olan ilgisi sabittir. Ada
let Partisi hükümetlerinin münakale ve muva
sala imkânlarını (artırmak, çiftçinin her mânada 
kültürünü tajkviye etmek hususunda esirgeme
diği faaliyet ve hizmetler, zaten toprağına 
candan bağlı olan köylülerimizin de hayat ve 
refah seviyesi yükseldikçe sanayileşmekte olan 
memleketimizde, sanayi merkezlerinde işçi bul
ma güçlüğünü de yaratabileceğini yapacağımız 
hesaplarda tahmin etmek yanlış olmıyaoaktır. 

Adalet Partisi hükümetlerinin yol gibi nafıa 
işlerinde, köy mektepleri ve köy sanat enstitüle
ri gibi maarif işlerinde, tohumların ıslahı, ziraat 
ımakinaları, ziraat kooperatifleri gibi ziraat iş
lerinde, piyasa tedariki ve ürünlerin kıymetlen
dirilmesi gibi ticaret ve iktisat işlerinde, köy 
ebeleri, jköy sağlık memurları gibi sağlık işlerin
de, hâsılı bütün idare şubelerinde ve diğer iş
lerde gösterdiği yüksek ve çok yerinde anlayış 
ve faaliyet, köy kalkınmasının mesut ve zen
gin neticelerini daha şimdiden tebarüz ve tebel
lür ettirmiş bulunuyor. 

Türk köylüsü menfaatlerini idnajk eylemede 
ve kendisine yapılan hizmetleri takdir letmede 
hassas ve âlicenaptır. İJsıabetöni ve samimiye
tini kavradığı işlerde kaabiüyet ve kudret öl
çüsü, eşine erişilemiyecek derecede .yüksektir. 

Bir taraftan tabiatın çetinlikleri ile, öte ta
raftan Osmanlı devrinden bu yana asırların ih-
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mailleri ile çarpışarak bugüne gelebilen Türk 
köylüsü, esasen kendinde mevcudata moral va 
fizik kuvvetlerini hakkı ile (kullanabilme imkâ
nını son zamanlarda bulabilmiş, arzu ettiği hü
kümetleri işbaşına getirerek hakiki hissiyatını 
ortaya koyabilmiştir. 

Köy kalkınmasında bâzı münevverlere dü
şen vazife, bugün için garnitür olarak, gü
nün modasına uydurulmuş sosyalizm propa
gandasından öteye geçememektedir. 

Haddizatında bu vazife maddi ve mânevi 
köye giden hizmetlerin iyiliklerini ve ilmin ye
niliklerini köylüye göstermek ve anlatmak 
madde ve ruhuna inhisar etmelidir. Bu da 
köye doğru vaklaşmayı ve köylü ile kaynaş
mayı ilzam eden millî loir vazifedir. 

IBiz topyekûn Adalet Partisi olarak köy
lüye şu hususları vadetmiş bulunuyoruz : 

Köylünün tüm hayat seviyesini yükselt
mek, 

Köylerde işsizliği azaltıp işgücünü değer
lendirmek, 

iSağlik eğitim ve kamu hizmetlerini köye 
kadar götürmek, 

Tarımı geliştirmek toprağa kavuşmak ve 
verimini artırmak, 

Bugünkü anarşizme sebebiyet veren, anarşi 
medhiyesi yapan, «toprak, işliyenin, su kulla
nanın» deyip, (kendi tâbirleri ile) böyle bir 
eyleme geçen, köylere kadar giderek kutlu 
ve mutlu olsun deyip yanaklarını öpenleri bü
tün gücümüzle reddederek karşılarına dikil
mek, 

Hayvancılığı geliştirmek, 
Köylünün de sösal ve ekonomik haklar

dan vararlanmasını sağlamak, anahedeflerimiz-
dir. 

itiraf etmekle samimiyetimizi ve açık kalb-
liliğimizi ortaya kbymuş oluyoruz. 

Yolu olmıyan ve olsa da bozuk olan köy
ler yok mu? çok. 

Her ne kadar sıtmayı kökünden kazı
mak başarısını göstermiş isek de, sağlık şart
ları tamamlanamamış, doğumda ananın ve 
küçük çocukların ölüm nisbeti fazlar, doktor 
ve ilâcın kifayetsiz olduğu köyler yok mu? 
çok. 

İçme suyu olmıyan, sulama tesisleri nok
san, hele sulu ziraate gitmek için büyük gay
ret ve çaiba göstermemize rağmen, daha çok 
zamana ihtiyacımız vardır. 

Okul ve öğretmen ihtiyacı halledilmiş de
ğil, hâlâ ziraatı eski usullerden kurtaramadık 
ve dolayısiyle emeğin karşılığını topraktan 
alamıyoruz. 

Memleketimizin % 72 nüfusu köyde ya
şar ve ziraatle meşgul olur. Millî gelirin 
% 40 - 45 i tarımdan elde edilir. Zirai mah
suller Türkiye'nin en mühim döviz kaynağıdır. 
ihracatın % 85 ini zirai mahsuller teşkil et
mektedir. 

Memleketimizde zirai faaliyet umumiyetle 
tabiat şartları ile karşı karşıyadır. Yani eks-
tansif ziraat yapılmaktadır, işlenir arazinin 
% 80 i erozyon tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

Sulama, işleri de «Yağmur duaisınm» netice
sine bağlıdır. Eldeki projelerin tahakkuku 
neticesinde bu durum kısa bir zaman içinde, 
sulanabilen 2 milyon hektar arazinin çok daha 
üstüne çıkarılabilecektir. 

Bu hakikatler muvacehesinde kalkınma plâ
nında köy kalkınmasına öncelik verilmiştir. 

Köy kalkınması konusunda şu hususları tes-
ibite çalışalım; 

Köylerin ihtiyaçları nelerdir? 
Köylünün dertleri nelerdir? 
Hastalığın tedavisinde teşhisin şart oldu

ğunu kabul edersek meseleleri oldukça hallet
miş oluruz, işte takibettiğimiz yol, teşhisleri
ni yaptığımız bu köye giden yoldur. 

Millî gelirimizin büyük bir bölümünü ta
rım sağlıyor demiş idik. Bu ürünlerin art
masına ihtiyaç var diye devam ettik. Aksi 
halde bunu takibeden sanayileşme politikamı
zın tahakkukuna imkân hâsıl olmaz. 

Memleketimizde Meksika Buğdayı dene
mesi hava ve tabiat şartları dışında fevkalâ
de iyi neticeler vermiştir Bu işe el atılmakta 
geç de kalınmış olsa, köylünün kazanç ve mai
şetine çare bulunmuş ve muvaffak olunmuştur. 
Buna benzer birçok mahsul türlerinin, bilhassa 
meyva ziraatinin ıslahı cihetine gidilmiştir. 

Bu çalışmaların hız kazanabilmesi ve daha 
rantabl olabilmesi için, en ekonomik ve en az 
zararlı olması itibariyle kanaletlerle sulu zi
raate gitmek, kanal yapmak, kuyu açmak, 
küçük bentler ve irili ufaklı havuz yapımına 
hız verilmesini öngörmekteyim. 

Karma ekonomi taraftarı bir siyasi kuruluş 
olmamız itibariyle köye gidecek hizmetleri 
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bu zaviyeden görüyor ve tahakkuk edeleğine 
inanıyoruz. 

ıSuni gübrenin, zirai ilâçların, ıslah edil
miş tohumların, anazirai maddeler olması iti
bariyle köylüye ilk elden intikali sağlanmış 
olup, devam edilmesi hususunu takilbededeği-
nıiz meseleler arasında görüyorum. 

Köy el sanatlarını geliştirme yolunda araç
larla, makinalarla, cihazlarla, teçhiz ve takviye 
etmek turizm yönünden de faydalı netice
ler tevlidedebilir. Bakanlığın bu yöndeki ça
lışmalarından ötürü memnuniyetimi izhar et
mek istiyorum. 

Komşularımızdan bir kısmının hâtıra eşya 
sanayii bir hayli gelişmiş ve mühim bir döviz 
kaynağı haline getirilmiştir ve ekserisi Türkiye'
den kopyedir. Türk köylüsünün ananelerine 
has şahane çeşitli mlotifleri ve hâtıra eşya 
olabilecek malzemesi mevcuttur. 

Köy işleri Bakanlığı icracı hüviyeti yanında 
koordinatör hüviyetini de göstererek bakanlık-
lararası köy kalkınmasını sağlıyacak işbirliğini 
gerçekleştirmelidir. 

Köylümüz gübrenin büyük bir nimet oldu
ğunu artık idrak etmektedir. Toprağın en çok 
muhtaç bulunduğu gübre konusu üzerinde du
rulduğunu görmekle ümitleniyor, bunun Avru
pa memleketleri seviyesine yaklaşmasını diliyo
rum. 

Bizim köylünün bir hususiyeti de her yenili
ği görmesi ve gördükten sonra tatbik etmesidir. 
Bu bakımdan yurdun muhtelif bölgelerinde 
köylü çocuklarını mahallinde yetiştirmek bakı
mından orta dereceli ziraat okullarının çoğal
tılmasında fayda görmekteyim. 

Her yıl ilgili bakanlıkların ve bakanların 
köy ve köylü sorunu ile ilgili kuruluşların işti
raki ile bir şûranın tertibedilmesinde de fayda 
mülâhaza etmekteyim. 

1961 Anayasamızın 72 nci maddesinin verdi
ği imkâna göre Türkiye Cumhurbaşkanı Sena
toya 15 kişi tâyin edebilmektedir. 

Reisicumhur kontenjanına tabi kişileri Ana
yasa yalnız 40 yaşı bitirmiş ve seçkin kişi ol
makla tahdidetmektedir. Atatürk'ün memleke
tin efendisi köylüdür gerçeğine uyarak, Ata
türk zamanında olduğu gibi, Saym Cumhurbaş
kanımızın kontenjanına bir köylü vatandaşımı
zı Senatoya almasını temenni ederim. 

Burada kıstas belki zor olacaktır. Zira ek
serimiz köyde doğmuş, köyden çıkmış kimsele
riz. Fakat sapan ve tırpanını bırakarak şu ana 
kadar köyün özelliklerini bilen ve yaşıyan bir 
[kimsenin seçilmesi maksada uygundur kanaa
tindeyim. Bu kadar değer verdiğimiz, memleket 
nüfusunun % 72 sini teşkil eden kütlenin Sena
toda temsil edilmesi verdiğimiz değerin bir ifa
desi olacaktır. 

Sayın milletvekillerini ve bakanlık mensu
bunu saygı ile selâmlarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 

üçüncü defa söz istenmiştir. 
Buyurun Sayın Mehmet Türkmenoğlu. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 

Başkan, bir grup adına üç defa söz alınır mı, 
bu nasıl şey böyle? 

BAŞKAN — Oluyor işte efendim, grup yö
neticilerinize söyleyin. Benim halledeceğim bir 
şey yok burada. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Biz C. 
H. P. olarak kendi grupumuzda bunu hallediyo
ruz, ama başka gruplara karışanlayız İd. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, muh
terem, milletvekilleri; 

1970 malî yılı Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde G. P. Grupu adına görüş ve eleştirile
rimizi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, coğrafyası ve sos
yologlarımızın ifade ve beyanlarına göre, köy 
ve şehir tâbirleri iki yönden izah olunmaktadır. 
Tarifin bir yönü nüfus ile, diğer yönü de meş
gale ile mukayyedolarak özelienmiştir. Nüfusu 
10 000 i geçen toplulaşmalara «şehir» denmiş, 
10 000 den aşağı olan toplulaşmalara da «köy» 
adı verilmiştir. 

îkinci yönden tarif ise, bulunduğu vasattaki 
meşgalesi ile izahlanmış, ayırdedikniştir. Bulun
duğu muhitte, vasatta, o muhitle olan ilgisi ve 
meşgalesi tarım kesiminde ise, bunlara köy ve 
köylü denmiş, şayet bu ilişjkiler ticaret ve sanat 
kesiminde ise, bu toplulaşmalara da şehir ve şe
hirli denmiştir. 

'Görülüyor ki, iki yönlü tarif arasına kasaba 
girmiyor. Şayet kasaba, tarım ile iştigal ediyor
sa bunları da köylü kabul etmemiz gerekmekte 
dir. 
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Şimdi, bu tariflere göre Türkiye'mildeki 
toplulaş malara bir göz atalım. 

Muhterem arkadaşlarım; 1968 yılında yapı
lan 'bir envantere göre muhtarlık olarak 35 877 
köy adedimiz, yerleşim ünitesi olarak da 65 277 
aded topluflaşma yeri gösterilmektedir. Bugün 
tahminen 33,5 milyon nüfusumuzun 22,8 milyo
nu köylerde oturmaktadır. Bu hale göröe Tür
kiyeliniz bir köyler diyarı olarak meydana çık
maktadır. Bu 22,8 milyon nüfusun hemen ekse
risi tarımla uğraşmakta ve o takdirde de % 70 
insanımız tarımla meşgul demektir. 

îşte şu anda biz böyfle bir diyarın Köy İşleri 
Bakanlığının Bütçesi üzerindeyiz. Köy İşleri 
Bakanlığımızın Bütçesine bir göz gezdirmemiz 
lâzımgelirse; cari harcamalar için 46 094 997 
lira, yatırım harcamaları için 13 780 000 lira ve 
transfer harcamaları için de 9 418 051 lira tah-
»sisat verilmiş, oeman yekûn, Köy İşleri Bakan
lığımız olarak, 69 273 048 lira ile bu bakanlık 
bütçesi önümüze çıkarılmıştır. 

Aziz arkadaşlarım; Köy İşleri Bakanlığı bu 
kadar cüzi bir para ile ne yapar ve biz bu ba
kanlıktan hangi hizmetleri bekliyebiliriz? Ma
demki Türkiye bir köyler diyarıdır, o halde bu 
bütçe ne? Bu nasıl perhiz, nasıl turşudur, aca
yip ve garip bir durum. 

Acaba bu bütçe «lâf olsun», diye bir göster
melik mi? İktidarın böyle bir hafiflik yapacağı
nı sanmıyorum. Olsa olsa ne olabilir? Biz, kal
kınmış, refaha ermiş bir Türkiye'yiz; bu bütçe 
hem yeter, hem de artar. Acaba böyle mi? Ben 
bu acaba karşısında müsaadenizle biraz eleştir
me yapmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu eleştirilerimizi 
de bir intizam içinde if adelendirebilmek için 
evvelâ bu Bakanlığın teşkilâtını ve bu teşki
lâtın hizmet ve görevlerini sıralıyalım. Her 
hizmet ve görevin yanında da eleştirilerimizi 
beyan edelim. 

Efendim, Türkiye'miz için bir Köy İşleri Ba
kanlığına hakikaten lüzum vardı. Bu lüzuma 
binaen de Köy İşleri Bakanlığımız, Yol - Su -
Elektrik, Toprak - İskân ve Toprak - Su Genel 
müdürlüklerini bünyesine alarak kurulmuş ol
duğu, mazisinin yakınlığı ve yaşının gençliğin
den de bellidir. 

YSE -Genel Müdürlüğü, köylerin yol, su ve 
elektrik sorununu çözümliyeeek bir teşekkül
dür. Hizmet ve vazifesi çok mühim ve pek bü

yüktür. Köye her hizmett ancak yol ile gö
türülür ve ucuza maledilir. Bu işler halde de
vamlılık da, verimlilik de yine yol ile sağla
nır. Köyde yetişen ürün pazarlara ancak yol
larla gider ve değerlenir. Memleketimizde ca
ri, kapalı ve ev ekonomisinin, iktisatçıların tav
siyesine göre, açık ekonomiye geçişi yine yol 
ile sağlanır. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'mizde 200 000 
kilometrekarelik köy yoluna ihtiyaç olduğu
nu, ancak bunun şimdiye kadar 35 ilâ 40 bin 
kilometresinin yapıldığım söylemek bir ger
çektir. Ayrıca, 111 840 kilometrelik yolun iz 
ve patikadan ibaret olduğunu, 17 160 kilomet
re yolun da sadece kışın geçit verdiğini resmî 
belgelerden öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bizim, Güven Partisi olarak şaşmaz politi
kamız, eğrileri yermek, doğruları görmek, ten
kitlerimizin yanıtoaşmda çarelerini de koymak
tır. 

Türkiye'de yol durumu bu, gerçek bu. Bun
lara çare bulacak bütçe ise, yukarıda söyledik, 
69 milyon küsurluk bir bütçe. Bu yama bu açı
ğı kapamaz. Türkiye'nin malî gücü bu. Bu tak
dirde başka çareler, yan tedbirler gerekir. Me
selâ; orman içi ve orman civarı köylerin yol
larının mühim bir kısmı Orman Bakanlığı ile 
müşterek bir plân dâhilinde gerçekleştirilme
lidir. Bilhassa dağlık arazilerde daha bir müd
det yol yapımına müsait olmıyan köylerimize, 
kışın 7 - 8 ay kar altında hapishane hayatı 
yaşatmaktansa, onlara ev ve el sanatları, do
kuma tezgâhları gibi bir meşgale temin edil
melidir. Bu hususa ait bütün partilerin müş
tereken kuracakları bir komisyon marifetiyle, 
hattâ bu komisyona teknik kimseler de davet 
edilerek pratik çareler bulunmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, 65 bin yerleşme ünitesi
nin ancak 25 bininde su vardır. Diğer 25 bin
inde içme suyu bulunmadığı, 16 - 17 bin ünite
de de yeteri kadar su olmadığı, İkinci Beş Yıl
lık Plânda, 12 500 üniteye su getirilirse, 28 000 
köyün daha uzun müddet susuz kalacağı ifade 
edilmektedir. 

Köy elektrifikasyon konusu hemen hemen 
devede kulak kabilinden bir şeydir. Bu husus
ta söz açacak da değilim. Daha mühim sorun
lar ortadadır. 
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Topraksu Genel Müdürlüğü de yurt için
de önemli hizmetler ifa etmektedir. Eiraale el
verişli topraklarda erozyonu durdurmak, sel 
baskınlarının zararlarını önlemek, küçük çap
ta sulama tesisleri yapmak, kredi yoluyla çift
çinin yatınlmlarını teşvik etmek gibi, küçük 
çapta da olsa, öğretici, eğitici, bilhassa gözle 
eğitim sistemini uygulayıcı bir metotla çalış
maları şayanı şükrandır. Yeter ki bu teşek
küllere yeteri kadar bütçeyi verelim, bir de 
siyasi baskı yaparak çalışma yerlerini değiş-
tirmiyeliraı. Kendi plân ve programlarının ger
çekleşmesinde serbest bırakalım. 

Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü
müz, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma ve 
2510 sayılı İskân Kanunlariyle çalışan bir Gê  
nel Müdürlüktür. Şimdiye kadar kanunlarının 
yetersizliği diolayısiyle müsmir şekilde faali
yet yapamamıştır. Kanunları ve mevzuatı de
ğiştirildiği takdirde çalışmalarının müsmir ha
le geleceği kanaatindeyiz. Yeter ki miktarı 
kâfi tahsisat bu teşekküle de verilsin. 

Aziz arkadaşlarım, böylece bu Bakanlığın hiz
met alanlarını anlatmış ve eleştirilerimizi yap
mış bulunuyoruz. Şimdi de bâzı temennilerle 
sözlerimi (bağlamak istiyorum. 

Türkiye'mizin nüfusunun 2/3 ü köylerdedir. 
ve çoğunluktadır. Merhum ve Mağfur Atatürk 
köylüye «efendimiz» demiş, takdir ve tebcil 
hislerini izhar eylemişler, fakat şimdiye kadar 
gelip geçen bütün iktidarlar bu direktife pek 
riayet etmemişlerdir. 

Bizce gerçek şudur; köylü kalkmmadıkça, 
cılız kaldıkça, memlekett ekonomisi de yerin
de sayacak, cılızlaşacaktır. Şu son yıllarda 
eğer Türk ekonomisinde ve Türk ticari haya
tında bir kıpırdanış, endüstrisinde bir hare
ket varsa, bunu ne Vehbi Koç gibi birkaç zen
gin, ne de Devlet Bakanlarını yemlik haline 
sokan beslemeler sağlamış değildir. Bu hare
keti, sıon zamanlarda memlekete giren 40 000 
traktör ile bir miktar diğer ziraat âlet ve ede
vat sayesinde köylünün mahsulünün artırıl
ması sağlanmıştır. 

Bu hale göre, köylüye ziraat âlet ve ede
vatının temini kolaylaştırılmıştır. 

Sayın Başbakanımız Demirel, bir vesile ile 
yaptıkları bir konuşmalarında, «köyden fışkır-
mıyan kalkınma, kalkınma değildir» buyurmuş-

f lardı. Biz bu sözün samimî olmasını candan te
menni ederiz. Köylüye ve köye dönük bir plân
lamanın lüzumuna yeniden zaruret vardır. Köy 
İşleri Bakanlığı başka bir deyimle ve tahsis 
edilen bütçesiyle bu işin üstesinden gelecek güce 
sahip değildir. Bir nevi koordinasyon bakanlığı 
gibi, Orman Bakanlığının ve köye hizmet gö
türecek diğer bakanlıklarla bir koordinasyon 
plânı içinde çalışmalıdır. 

Bu bakanlık ziraatin her kolunda köylüye, 
çiftçiye rehber olmalıdır. 

Yukardan beri arz ve izaha çalıştığım eleş
tirilerimiz ile bu bakanlığa ışık tuttuğumuzu, 
köy ve köylü mevzuunda zannedersem müşterek 
noktalarımızın daha çok bulunduğunu hatırlatır, 
Köy İşleri Bakanlığımızın bütçelerinin memle
ketimize, milletimize ve meslekin müntesiplerine 
hayırlı olmasını diler, grupum adına Yüce Mec
lise ve mezkûr Bakanlığın müntesiplerine say
gılar sunarım, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Köy İşleri Bakanı, altı 
arkadaş görüştükten sonra yeterlik önergesi ve
rilmiştir. Şimdi söz sırası sizindir efendim, bu
yuran. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KA
PANLİ (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Muhte
rem Başkan, muhterem milletvekilleri; Köy İş
leri Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle söz alıp görüş 
ve tenkidlerini esiırigemiyen değerli hatipleri bü
yük bir dikkat, itina ve hürmetle dinledim. İsti
fadem de o ölçüde büyük olmuştur. Şimdi sı-
rasiyle cevaplarımı arz ediyorum. 

Güven Partisi Grupu adına söz alan Sayın 
Turgut Topaloğlu, nüfusumuzun % 70 inin köy
lerimizde yaşadığını, hizmet ve imkân dağılı
şının bu mertebe geniş tutulmadığını, YSE. hiz-
metlerindan şikâyetçi bulunduğunu, 160 000 ki
lometrelik köy yolu şebekesine ihtiyaç varken 
filhal 40 000 kilometresinin tahakkuk ettiğini, 
rnı hesaba göre de 22 yıl sonra ancak köy yol
larının bitirilebileceğini ifade ettiler. 

Ayrıca köy içme sularının durumundan bah-
I settiler. Çukurova'da elektrik enerjisi bulun

masına rağmen hizmetin kısmen yavaş götürül-
j düğünden şikâyet ettiler. YSE. hizmetleri seçim 

vasıtası haline getirilmiştir. «Rey verirseniz hiz
metler ifa olunur» denildiğinden yakındılar ve 
1969 seçimlerinde bu slogandan siyasi iktidarı-

I mızın faydalandığını ifade etmek istediler. 
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Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Sayın Tur
gut Topaloğlu'nun hizmetlere taallûk eden ten-
kidlerine, diğer hatip beyefendiler de temas bu
yurdukları için toptan cevap vermeye çalışaca
ğım ve bu zaruretle de fuzulen Yüksek Huzuru
nuzu işgal etmemeye çalışacağım. 

Ancak, şunu sarahatle ifade etmek isterim ki, 
köye giden hizmetler, bizim siyasi iktidarımızın 
dayandığı temel felsefeye göre de gayrisiyasidir. 
Köylünün huzur ve refahını sağlarken siyasi 
inanışlarından dolayı vatandaşları farklı mua
meleye tabi tutmak bir iktidarın tenezzül ede
ceği cinsten bir davranış değildir. Bunu siyasi 
iktidarım adına mutlaka reddetmek isterim. 

Mahallî tatlbikatı büyük bir partinin temsil
cilerine izafe etmek, umarını ki, haklı bir dav
ranış değildir. Sayın Turgut Topaloğlu'na teyi-
den arz etmek iöterim ki, biz, köye hizmet gö
türürken vatandaşımızın siyasi inanış ve kanaat
lerini önplâna alacak bir tenezzülün temsilcileri 
değiliz. 

Destekleme alışlarında istihsali değerlendir
mede «Çukobirlik'teki küçük hesaplar» buyur
dular. Kredi politikasını yerdiler, tahmin edi
yorum ki bu, dolayısiyle belki Bakanlığımı il
gilendirir, fakat re'sen alâkalı oldukları vekâ
letlerin bütçesi konuşulduğu zamanda bu mâna
ya açılan sualler, kifayet, ehliyet ve liyakatle 
yerine getirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Topaloğlu, 
Adana'da nakledilen Oğuzank köyünün başa
rısız olduğunu ifade buyurdular. Tarzı beyanla
rına muvazi ise üzülmemek elden gelmez. An
cak, bu nakil içerisinde vekâletimi ilgilendiren 
bir husus yoktur, çünkü nakil vekâletim tara
fından ifa edilmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Adana ilimizde ha
len kabul safhasında 48 köyümüzde elektrik 
mevcuttur. 18 köyün elektrik tesisleri 10 gün 
içerisinde bitirilmiş olacaktır. Bu yıl ayrıca 
Adana'nın 120 köyünde elektrik çalışmaları 
vardır. Bunlardan 19 zu emanet olarak eîe alın
mış ve 101 i de ihaleten yapılmaktadır. ihale
lerin hepsi yapılmış olup tesislere de fiîhâl baş
lanılmıştır. Bu, çok çalışıyoruz, hepsini bitiri
yoruz mânasına gelmez. Türkiye şartları içeri
sinde bir elektrikleşme heyecanı bulunduğa bir 
sırada Adana 'nın temposunun diğer vilâyetleri

mize nisbetle daha ileride bulunduğunu ifade 
için bu rakamlardan faydalandım. 

Evvelâ, köy elektrifikasyonu işi, yüksek ma
lûmları olduğu gibi, enerji meselesini hallettik
ten sonra ele alınacak cinsten bir hizmet şek
lidir. Türkiye'de de bu mânaya gelen, enerji 
tenini gayretlerinde hudutsuz bir faaliyet irin
de bulunduğumuzu da her arkadaşımızın kabul 
edeceğini tahmin edorek, Sayın Topaloğlu'nun 
da bu hissi kanaat içerisinde bulunduğunu tah
min etmek istiyorum. 

Muhterem, arkadaşlarım; Sayın Halk Pard-
sinin değerli Sözcüsü Sayın Ekrem Kangalı ay
nı dikkatle dinledim. Getirdiklerinden fayda
lanmamak mümkün değil. 

Ancak, bâzı, hatalı olmasa da insafını asan 
VÛ isnada varan kısımları üzerinde aynı üslûp 
içinde ve kendisini rencide etmeden ve ancak 
bir iktidarı, ilzam ettiği için cevaplamaya mec
bur olduğum gibi bir düşünceden hareket ede
rek karşılamaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; köylünün, kendi öz 
tâbiri ile «köylü ancak seçimden sonra aranan, 
muteber insan olmuştur.» bu, bizim, grupunıuz 
hatibi tarafından ifade edilmiş olsaydı yüzde yüz 
doğruydu. Ama köye dönüş, bir seçim sistemi
dir. Bir nizam, anlayışıdır. Çok partili hayata 
girdikten sonra daha mütebariz bir hal almış ve 
böylece köye siyasi partiler kendi itiyatları ve 
heyecanları içerisinde girmeye ve girdikleri öl
çüde de hizmet getirmeye çalışmışlardır. Ama, 
Türkiye -köylerine hizmetin kısa götürüldüğünü 
ifado ederken ıstıraplı yaşadığımı da gizliye-
mem. 

Muhterem arkadaşlarım; maziye dönerek 
suçlu arama itiyadından hareket etmiyoruz. An
cak, «Hükümet, köylünün inşan gibi. yasaması 
için zorunlu olan ekonomik tedbirleri yeterince 
almamış, millî gelirin kalkınmaya ayrılan par-
ças1. dengeli olarak, ve sosyal adalet prensiplerine 
uygun bir şekilde köye gidememiştir», gibi ifa
deler, cevapsız kalması halinde belki süslü ve 
inandırıcı olur. istemesek de, Sayın Kabadayı'-
nın ifade buyurduğu gibi, istemesek de - Kaldı 
ki, faydası da yok - ama köye hizmet götürenin 
hangi siyasi iktidar olduğunu tesbitte umarım 
ki. fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir taraftan, «köy 
vo köylü, haline terk edilmiştir, perişandır, ba-
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kımsızdır, geri kalmıştır, kalkınamamıştır» di- I 
yoruz ve sonra tablolar, beyan sahibini doğrula
mıyor. Kısaca şu hususu arz ederek münakaşa
yı üzerimizde toplamamakta fayda mütalâa edi
yorum. 

1950 yılına kadar 160 bin kilometrelik köy 
yolu şebekesinin, ancak bin kilometresi, Osman
lı Devletinden bu yana, 500 senede bin kilomet
resi yapılmış. Bu 500 senelik tarihi içerisinde 
herkes payına düşeni alsın ve bu 500 sene içeri
sinde halka dönük, köylünün yanında, köylünün 
emrinde ve hizmetinde olduğunu iftihar ile söy-
liyen siyasi kuruluşların, 27 senelik zamanı ida
relerinde köye müteveccih hizmetleri fikayetle 
yerine getirebilmek için sadece umumi bütçeden 
sarf ettikleri para, 13 milyon Türk lirasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir tarafta 160 bin 
kilometre köy yolu, 65 bin üniteye su görülme
diğinden şikâyet ve 72 bin yerleşim ünitesinin 
varlığı gizlenmediği bir devrede bu hizmetleri 
ifa etmek için bütçelerinize koyduğunuz, 27 se
nede bütçelerinize koyduğunuz tahsisat 17 mil- | 
yon Türk lirası. 

Şimdi, «5 senelik iktidarınız zamanında niçin 
bu hizmetlerin tamamını bitirmediniz, bütün 
köylerimize içme suyu getirmediniz, köy yolla
rımızı neden ikmâl etmediniz, köylerimizi neden 
nura kavuşturmadınız?» dediğiniz sırada rakam
larınızdan rakamlarımızı karşılaştırmaya ve si
yasi iktidarımızı ve Hükümetimizi ilzam eder
ken bu itinanın telkinine alışmanızı bilhassa is
tirham ederim. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sayın 
Bakan, o zaman Devlet Bütçesi ne kadardı? 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Sayın milletvekili; yerinizden 
lûfedin konuşmayınız. Ben söylemesem, zaten 
Sayın Başkan aynı ihtarı yapacak. Konuştunuz; 
rakamlar ifade etmek suretiyle arzı cevap ediyo
rum. Söz hakkınız, öyle tahmin ediyorum ki, 
bakidir. 

1960 sonu Türkiyesi; yani 10 senelik Demok
rat Parti iktidarı zamanında bin kilometrelik 
köy yoluna 17 053 kilometre köy yolu ilâve 
edilmiş, 262 milyon Türk lirası tahsis edilmiş, 
12 500 üniteye su getirilmiş ve 175 köyde de 
elektrik yanmış. | 

1960 - 1965 devresi içerisinde köy yolu j 
24 382 kilometreye yükselmiş, bu, kaplamalı, ı 
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yaz - kış geçit verir mahiyettedir. Açılmış yol 
bu hesabımızın dışındadır. Onu ayrıca arz edece
ğim. Bu hizmet için 571 186 000 Türk lirası 
sarf edilmişjtir, 12 513 köyde su varken, 4 500 
gibi bir ilâvesiyle 18 183 üniteye çıkarılmıştır. 
5 senede 6 bin üniteye su çıkarılmış, 703 680 O00 
Türk lirası sarf edilmiştir. 171 e ilâveten 372 
köye elektrik getirilmiş ve 31 375 000 Türk 
lirası sarf edilmiştir. 

Beş senelik zamanı iktidarımızda bu hizmet
ler duble edilmiş, yani 24 362 kilometrelik yol, 
47 677 kilometreye çıkartılmış, yatırım, 
1 '000 553 891 Türk lirasına baliğ olmuş. 
31 513 üniteye su gelmiş, bunun mukabilinde 
1 O00 713 000 lira sarf edilmiş ve ayrıca 2305 
köyümüzde elektrik yanmış. 1970 programında 
da Tanrı fırsat verir ise, 1 O00 köye yeniden 
elektrik getireceğimizi plânlarımıza almış bu
lunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları söylemeye 
mecburuz. Çünkü, söyleyip geçiyoruz ve söyle
diklerimizden faydalananlar az oluyor. Bun
dan dolayı da, «Bu düzen ile özlediğimiz kal
kınma tahakkuk etmez» gibi iğrenç iddialarını 
ispat etmeye kalkışan sokak haytalarına fırsat 
veriyoruz. Düzenin kusuru yok, ihmailler var. 
ig yapılmamış senelerin günahları var, ama bu 
düzenin günahı yok. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, bu memleket, bu sevgili 
vatan hepimizindir, hizmetlerimiz birbirimizi 
kıskandırmaz. Çünkü, bu yükselişte hepimizin 
emeği var. Bundan dolayı zevkini ve gururunu 
paylaşmaya mecburuz, bu anlayış içerisine gel
meye de siyasi iktidar olarak muhtacız. Çekil
mek, mazi dedikodusu yapmak, özlemedikleri-
mize işaret vermekle Türk Devletini özlediği
min seviyeye getirmek mümkün değildir. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 27 
yılın hesabını niye sordunuz Öyleyse, ne lüzumu 
vardı? 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Bir rakam hatası sizi bu ka
dar endişelendirmesin. Tarihi konuşurken geri
ye dönmekte, yapılan hizmet senelerini tesbit 
etmekte belki hatip olarak fayda gördüm hata-
lıysam şahsınızdan, rencide ettimse gurupunuz 
dan özür dilerim. 
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Muhterem arkadaşlarım, aziz arkadaşlarım, 
bu bir fikrî teselsül müessesesidir. Beyanımıza 
hürmet ve heyecanla bağlıyız. Zarif arkadaşım 
ne kadar konuşursa konuşsun, teselsülümü boz-
mamak ve bildiklerimi yüksek heyetinizde hür
metle arz etmek mecburiyetindeyim. 

Çok değer verdiğim Sayın Ekrem Kangal : 
«Fert başına düşen millî gelir artmıştır, yani 
bütün mesele köyde zirai sanayi kollarının geliş
mesini temin etmek ve fert başına düşen millî 
geliri arttırmaktır,» Nitekim italya'da 1946 
yılında % 46 olan zirai nüfus, bugün % 26 ya 
düşmüştür, buyurdular. Doğrudur. «Ama, fert 
başına düşen millî gelir de 380 dolardan 12 000 
dolara çıkmıştır» dediler. «Memleketimizde 
köyde fert başına düşen millî gelirin ancak 190 
dolar olduğunu söylemek dahi fazla iyimser
liktir.» buyurdular. 

Tahmin ediyorum her ikimiz de Devlet ar
şivine istinadettiğimize göre, aramızdaki ra
kamlar fazlaca değişik olmamalıdır. Cari fiyat
larla fert başına düşen gayri safi millî hâsıla, 
bizim tesbitimize göre, 1950 senesinde 428 Tl. 
1960 da 3,5 katı ile kaptanarak 1598 Tl, na çık
mış, 1965 te buna 300 lira civarında bir zam te
min etmek suretiyle 2.177 olmuş? 1969 yılında 
da cari fiyatlarla fert basma düsen gayri safi 
millî hâsıla 3 738 Tl. na yükselmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, A. P. iktidarının 
elinde hiçbir mucize yoktur. Mesele plân hedef
leri istikametinde yürümek, senesi hedeflerini 
aksatmadan tahakkuk ettirmek, geri kalmışlığı
mızın, az gelişmişliğimizin ıstırabını paylaşarak 
özlediğimiz güzel ve cennet vatanı yapmaktan 
ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, haklı olarak «top
rak - su kaynaklan, bunların kullanılma du
rumları, problemleri ile inkişaf ve muhafazası
nın bilinmesine her geçen gün şiddetle ihtiyaç 
duyulmaktadır.» buyurdular. Toprak varlığı
mızın miktarı ve kullanılması hakkında bugün 
için bildiklerimiz kaiba ölçme ve tahminlere da
yanmaktadır. «Harvey öks'un raporu gibi» bu
yurdular. Bu harvey Olks raporu 1952 senesinde 
hazırlanmıştır. Hakikaten kalba bir rapordur, 
ama bir rapordur, bir teşebibüstür. Türkiye'mi
zin geliştirilmiş ve 64 defa büyütülmüş toprak 
haritaları da hazırlanmıştır, hizmete amadedir. 
Köy İşleri Bakanlığının, parlâmentoya intikal 
etmeden önce iftaharını ve gururunu duyduğu

muz bir arkadaşımızdır, Tahmin ediyorum bu 
hizmetlerin ifa edildiğini öğrendiği sırada da 
memnun olacaklardır. 

«Köy İşleri Bakanlığı kurulalı, aradan 7 yıll 
geçmiştir, ama hâlâ kuruluş kanunu çıkarılma
mıştır» buyurdular, doğru. Bu durum, köye ve 
köylüye büyük çapta hizmet götürdüğünü iddia 
eden A. P. HüMmeti için acı bir gerçektir, 
paylaşırız ama, 7 senenin re'sen mesuliyeti, bize 
de ait değildir. Ancak, teşkilât kanununu, bil
diğiniz gibi, Demirel Hükümetiniz hazırladı, 
Yüksdk Meclislere sevk etti, Sayın Riyasetin 
gördüğümüz alâkasına müteşekkir olduğumuz 
bir sırada, karma komisyon da teşkil edildi. 
Bütçe kanun tasansınm kanunlaşmasını taki
ben Meclislerimiz faal durumda bulunduğu tak
dirde ihtiyacı hissedilen bu kanun tasarısının 
kanunlaştırılması gayretine çalışırken, Sayın 
ö. H. P. Sözcüsünün ve temsil ettiği sayın gru-
punun da alâkasını alacağımızı tahmin ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; bâzı taşra birim
leri ayrı ayrı görevler için değişik yerlerden 
emir almaktadır. Bu hal ise köy idare ilkeleri
nin en önemlilerinden olan kanun esası filân.. 
Bu, muhtelif müesseselerin bir araya gelerek 
teşekkül ettiğimiz bir vekâlet olmanın verdiği 
tabiî bir müşkülâttır. Ancak, kadro ve teşkilât 
kanunumuz da bunu tamamen önlemez, çünkü 
İller İdaresi Kanunu muhafazasındayız. Valiler
le, idare amirleriyle bu mânaya gelen irtibatlı 
halimiz mutlaka devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, «ilktisaden gelişen 
memleketlerde asfaltlanmıyan yol, ışık ve su 
götürülmiyen köy çoktan bitmiştir.» buyuru
yorlar. Doğru. Yani, bu hizmete ne kadar er
ken başlanırsa, mesafe o kadar süratle alınır. 
Biz ancak, biraz evvel belki de bâzı arkadaşla
rımı rencide ettiğim beyan şeklim içerisinde, 
Türkiye tablosunu böyle aldık, bize fazla hiz
met etmek, sıkıştırılmış hizmeti bir araya getir
mek gibi Tanrının lûtfu ile karşı karşıyayız. Bir 
mânaya göre Türkiye'yi yeniden ihya, imar et
me vazifesi A. P. ne tevdi edilmiş gibi gözükü
yor, yapacağız ve nitekim bu sene alt yapı hiz
metleri ikmal edilmiş olan bâzı vilâyetlerimiz
den başlamak üzere Türk köylüsüne asfaltı gö
türüyoruz. Bu sene muhtelif vilâyetlerde mec
mu 1 000 km. olmak üzere köy yolu asfaltı ya-
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pacağız. Elektriğe de bir ucundan girdik, baş
ladık, mutlaka bitireceğiz. 

îkinci Beş Yıllık Plânda yıllar itibariyle de
ğil, toplam olarak 17,500 Km. yol yapılması he
def olarak verilmiştir. 1968 de ikinci diliminde 
6 774 Km. sini, 1969 da da 7 300 Km. olarak kap
lamalı yol yapmış bulunuyoruz. Böylece beş yıl 
sonunda hedefin iki buçuk misline erişmiş ola
cağız. Gayret ediyoruz, fakat arz ettiğim gibi 
160 000 Km. kolay yenilmiyor. Plân döneminde 
her yıl 2 500 üniteye içme suyu getirilmesi ön
görülmüştür. Halbuki bu hedefler hakikaten 
takdirimize layik elemanlar elinde hedeflerini 
aşmış, 1968 yılında 2 500 üniteye mukabil 3 400 
üniteye, 1969 yılında 2 500 üniteye mukabil 
4 330 üniteye içme suyu getirilmiştir. 1970 yılı 
programımız bu espri içerisinde hazırlanmış ve 
5 000 Türk köyüne yeniden su götürmenin ka
rarlılığı, gururu ve heyecanı içindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi Sayın Kan
gal soruyorlar; «Sayın Bakan yine siz, iktidarı
nız zamanında yaptınız da biz mi yıktık diye
ceğiz?» diyecektir. Nitekim, Bütçe - Plân Ko
misyonu toplantısında bir arkadaşımızın konuş
masından etkilenmiş ve kendisinden beklenil-
miyen bir davranışla, «Siz yaptınız da biz mi 
yıktık?» demiştir. Şimdi, siz yaptınız da biz mi 
yıktık demiyeceğim. Üzülüyorsunuz buna ama, 
siz yapmadınız, bize çok iş kaldı. Bu nedendi? 
Günün şartları onu icahettiriyordu, bizce kifa
yetsizdi, başka hizmetler vardı. Belki diğer hiz
metlere öncelik verdiniz ama, liseibebin minel 
esbab yapmadınız, bize çok iş kaldı. 

Yapıyoruz, yaptıklarımızdan dolayı takdir 
de beklemiyoruz. Çünlrii, bünyenin icabı bu
dur. Bizim yaptıklarımızı her halde beğenmiye-
ceksiniz. Tabiî olanı budur; yaptıklarımızın 
daha iyisini yapacağınızın idiası ile her siyasi 
kuruluş ayaktadır. Ama yapılan hizmetler var
dır; bunu lütfen kabul buyurunuz... Bize çok 
hizmet bırakılmıştır. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Onları ink^r 
etmedik ki Saym Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Evet, bu ayrı. Zaten, zatıâli-
niz için arz etmiyorum, umumi konuşuyorum. 
YS3 hizmetleri bakımından imt'-'a-öı !->üj>eîeı\ 
hattâ iller yaratılmıştır. Eanu, Sjym Kangal, 
sani-miyefcle ara ve ifade etindi, isterim ki, ka

tiyen bilmiyorum, ama çok geri kaldığına inan
dığımız, insan haysiyetine yaraşmıyan bir ya
şantı içerisinde bulunan Doğu illerine hoyasan-
la eğildiğimizi ifade ediyorsanız, Doğu illerine 
öncelik verme ölçüsünde imtiyaz tanıdık ve hu
susi bir proje götürerek bu ,?8ri kalmışlığın ge
tirdiği kompleksi mutlaka zamanı iktidarımız
da ve en kısa zamanda yenmenin kararlılığı 
içerisindeyiz. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Onun dışında, politikada şans almak için, 
imtiyazlı bölge tanımıyorum ve sisin beyanını
zı değerlendirmiş olmak için bir faaliyetimi 
taahhüt haline getirmek kararlılığı içindeyim; 
illerimizin programları tasdik edildi. Valilerden 
çalışma programı istedik. Tasdikli programları 
bütün siyasi partilerin değerli senatör ve mil
letvekillerine tevdi edeceğiz. Mesaimizde, bu 
mânaya çelen bir tefrika tenezzülü içerisinde 
bulunmadığımızı re'sen yapacağınız kontrol ile 
mertebei siıbûta mutlaka getireceğiz. Biz bu 
tenezzülde değiliz, Sayın Kangal. (A. P. sıra
larından, alkışlar.) Mahallî partizanlıktan do
layı, mahallinde irat buyuracağınız nutuklarda 
onlara cevap verseniz de, bizi rencide etmese
niz olmaz mı? 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Biz 
hizmet istiyoruz, nutuk değil. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Bizim de te
mennimiz o sayın Bakan. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyin. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Nu
tuk devri geçti artık. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Nutuk değil; rakamın konuş
tuğu yerde insaflar susar. -

YÛSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Ama bana nutuktan bahsettiniz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Hayır, mahallinde konuştu
ğunuz sırada deyim, tebdil edeyim. 

MEHMET EMİN ERDİNÇ (Van) — Parti
zanlığın üstadı sizlersiniz... 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Yoruluyor insan dinlenmek
ten sayın milletvekili, belki onun için yanlış 
aöylüyoiiitti, ama rakamlar yanılmaz. 

EKREM KANGAL (Sivas) — iller itiba
riyle rakam vermek mümkün. 
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BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale et
meyin. 

YUSUF SİYA YILMAZ (Adıyaman) — Ra
kamların hedefini bilmiyen insan olsak neyse, 
köyden geldik çok şükür. 

BAŞKAN — Efendim, köyden gelince mü
dahale mi etmek lâzım Sayın Yılmam? Anlamı
yorum ki... Müdahale etmeyin, istirham ediyo
rum. Şu müzakereyi salimen sona erdirelim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Biz köy cennetinden geldik (Gürültüler.) 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
«Toprak - su genel çalışmalarında küçük su 
işlerine neden önem verilmez» gibi bir beyan 
tesbit ettim, yanlış anlamadımsa ve Hükümet 
programındaki yazılış şekliyle, Devlet Plânla
ma Teşkilâtının görüşü arasında bir çelişme 

bulunduğunu Sayın Kangal ifade ettiler. 
Bize nazaran böyle bir çelişme yok. Hükü

met programında belirtilen ilkelerle, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının tutumu arasında böyle 
bir çelişmezlik bahis konusu değil gibi gözü
küyor. 

«Toprak-suca ele alınan küçük sulama il
leri, rantabiliteleri yüksek, uzun süreli .etüt va 
plânlamayı gerektirmiyen, develonman süresi 
çok kısa, işletmeleri kolay ve bakımı çiftli ta
rafından yapıldığından Devlete bir masraf tah
mil etmiyen tesislerdir. 

Diğer taraftan bu tesisler büyük akar su
lar ve rezervuarlar dışında kalan, yukarı h a v a 
lardaki çiftçiye sulama imkânları veren ve az 
yatırımla geniş sahaların sulanmasını temin 
eden tesisler okluğundan, toprak - suyun bu ya
tırımlarına devam etmesinden tabii bir ş^y ola
maz.» diye düşüncemiz var. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ekrem Kan
gal, «Toprak - Su Genel Müdürlüğü, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü ile müştereken ana 
sulama şebekeleri tamamlanan sahaların sula
ma developmam yapmaktadır, çok önoınll Lir 
hizmet okkığu mutlaktır, nük'imet'jj lı'rrç,»7.: 
sahada olduğu gibi, develom-oaıı isleri "u-hı r'o 
diş yardım kaynakları araş tın İmidir. S^yiıa:.1. 
projesi için Milletlerarası Kalkınma Bankam 
ile yapılan anlaşmaya göre, 44 milyon dolar kre
di sağlanmıştır. Bu paranın 1 C59 G00 doiâı'.t-
ııın projenin müşavirlik hikmetleri için Ame

rika - israil Firmasına ödenmesi açıklanmaya 
muhtaçtır.» diyor. 

Şimdi bir Hükümet devamlılığı içerisinde, 
Sayın Ekrem Kangal sual iradettikleri için 
açıklıyorum, ama asıl açıkhyacak olan zat Sa
yın inönü ,dür. Yani Sayın İnönü'nün .Hükü
met Başkanlığı zamanında bu kredi alınmış, 
kendilerine müteşekkiriz. Memlekete bir hiz
met getirilmiştir. Küçültücü hiçbir tarafı .yok
tur. Sayın inönü'yü de küçültmez. Bu iktidarı, 
harcıyan iktidarımızı da küçültmez ve Ameri
ka - İsrail Firmasına ödenmesi meşalesi de 1963 
yılında yapılan anlaşmanın bir hükmü 
icabıdır. Bunda, her hâdisede olduğu gibi, bir 
yatırım suiistimali kokusunu bize yakıştırma
yınız, yanaştırmayınız. Hakikaten tazallümü 
hal için değil, ama 34 senelik Devlet hizmeti
nin içerisinde, şahsan, arkadaşlarım da fcöylo, 
hâlâ kira evinde oturan talihli bir vatandaşım. 
Bize bunlar yakışmaz Sayın Ekrem ve sahibini 
de büyütmez. Şimdi diyebilir misiniz ki üıy?n 
İnönü'ye; niye bu krediyi aldın?... Lâzımdı 
aldım... 
. EKREM KANGAL (Sivas) — Devamı var 
Sayın Bakan, devamını da okuyun. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Devamını da okuyayım. 

«Başlangıçta arazi tesfij/asi ve tarla için,..» 
Bunu mu okuyayım buyuruyorsunuz?... 
EKREM KANGAL (Sivas) — Davanı edi

yor, devam ediyor. 
KÖY İŞLEIÎİ BAKANI TUBKAÎJ KAPAN

Lİ (Devamla) — «...Tasfiyesi ve tarla içi dre
najın Ziraat Bankasından alınacak krediyle 
yapılması öngörülmüşken, sonradan bu yoklan 
vazgeçilmesi ve tamamen Davlet yatırımları 
şeklinde gerçekleştirilmesinin nedenlerini anla
maya imkân yoktur.» Anlatayım. 

Bunu soruyorsunuz değil mi? 
EKREM KANGAL (Sivas) — Evet, evet. 
KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN

Lİ (Devamla) — Anlatayım, 
EKREM KANGAL (Si/as) — İkir^i İZe-, 

''ITsIljk Plrnm hükmü dd var, onu dr, :.-\\ıy -ıı 
luvlon. 

KÖY İŞLEEİ BAKANI TURHAN KAPAK
LI (Devamla) — Onun hepsini okıımıyalım bu
rada isterideniz. Dı.şarda okuyacak kitabınım 
kalmaz sonra. Şartlar da müsait değil, lıerrcyi 
burada okumaya. 
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«Seyhan projesinde hizmetler, neden evvel
ce denenen çiftçiye kredi verilmek yolu ib 
değil de, Devlet yatırımı ile yapılmaktadır?» 
Bir mânaya göre suali böyle almak mümkün. 

Çiftçiye kredi verilmek suretiyle yapılan 
ilk senelerdeki tatbikat, çiftçinin teminat gü
cünün yeterli olmaması, bir. 

Arazinin dağınık ve parçalı olması. 
Arazi değer baremlerinin düşük olması clola-

yısiyle yeterli kredi verilmemesi. 
Bâzı çiftçilerin arazi tesviyesine rıza göster

memesi. Kadastro işlerinin tamamlanmamış ol
ması ve Ziraat Bankasında yeterli bir fo:ı bu
lunmaması. 

Devletin büyük yatırımları ile su götüriil-
müş olan ve Türkiye'nin iklim ve toprak husu
siyetleri bakımından fevkalâde bir verim gücü
ne sahibolan bu ovanın biran evvel predüktiv 
hale getirilebilmesi ve Devletin yapmış olduğu 
büyük yatırımların kısa zamanla is taksala dö
nerek netice vermesi zoruııluğu karıısüida bu 
hizmetlerin Dsvlet yatırımı olarak Toprak - Su 
Genel Müdürlüğünce yapılması 12 Mayıs 1983 
tarih ve 8 numaralı Yüksek Plânlama Kurulu. 
raporu ile kabul edilmiştir. 

Esasen developman çalışmalarında yapılan 
yatırımlar çiftçiye hibe edilmemekte, sulama 
ücretine ilâve edilmek suretiyle, gelir ödemsye 
tabi tutulmak üzere ilgili Bakanlığa bildiril
mektedir. 

Şimdi demek istenir ki, çiftçi, büyük çift
çi, Anadolu'daki çiftçi bunu borçlanarak yap
mıyor da, Devlet hemen onun adına yapı veri
yor; zengini zengin, fakiri de fakir gibi Hr 
anlayışla değil, tamamen esbabı mucibeli. Dev
let Plânlama Teşkilâtının tedbirlerine uygun, 
aklî, haysiyetli ve hamle getirici bir tedbirdir. 
Onun için böyle yapıyoruz Sayın Kangal. Bun
da da, hatasız diyemeyiz, ama siyasi iktidar 
olarak bunun faydasına inandığımız için böyle 
yapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kangal'a 
hürmet ve teşekkür borçluyum, Toprak ve İs
kân işlerinde neden dolayı'daha az başarılı ol
duğumuzun izahını büyük bir vukufla yapmış, 
2510 sayılı Kanunun aksak taraflarını gide iv:ıs-
ııiıı hoyecauma katılan, teşekküre bo-'-lu ol
duğumuz ark.adaşlanmızian bhidir. Lîiilej 21&c-
lisimiaden bu kanun cıkuiı-, Senato:1a ;.':a ava 
şartlar içerisinde kanunu geçirdiğimiz fakdirdo 

daha rahat ve tatminkâr bir mesaiye gireceği
mizi tahmin buyurdukları için, tenkidlerini de 
orada kısa tutmuşlar. Bu itibarla ben de teşki-
lânlandırma ve Krediler Umum Müdürlüğüne 
atlıyorum. ' 

Köylerimize bir yan gelir sağlamak, onun 
boş zamanlarını değerlendirmek için Bakanlığı
mızca açılan kurslardan yetiştirdiğimiz köylü 
miktarında ufak bir rakam hatası var. Yılda 
2 bin değil. 1964 - 1968 arasında 18 bin. Yalnız 
1969 da ve bir yılda 5 500 olmak üzere 23 500 
kişiye bir sanat öğretebildik ve ancak yetişebil
diğimiz de buydu. Bundan dolayı bu kadar ya
pabildik. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, bütçedeki rakamlar... 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Karşılıklı konuşmamızın fır
satını Sayın Başkan veriyorsa yapmayım, ama... 

BAŞKAN — Yok. İstirham ediyorum efen
dim. Bu çığırı açmıyahm. Sonra soru sormak 
hakkınız Sayın Kangal; söz bittikten sonra. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — «Köy İşleri Bakanlığının elin
de köye saydığımız bütün hizmetleri götürecek 
yetenekte teknik eleman kadrosu vardır.» Doğ
ru, ama «önce olması gereken siyasi tercih..» 
Bunu anlamam mümkün değil. 

«Otorite.» Hamdolsun var. 
«Reorganizasyon yoktur.» Var, ama yoktur 

dediklerinin izahını her halde sual olarak keşi
de buyuracaklar. Arzı cevabettiğim sırada bel
ki anlaşacağız, ama siyasi tercihten neyi murat 
ettiklerini samimen anlıyamadım. Yani politi
kadaki yerine göre bir tutum, davranış veyahut 
bir vilâyete öncelik mânasına geliyorsa, umu
mi maruzatım sırasında da izaha çalıştığım gi
bi, bunu bize yakıştırmayın. Biz bu tenezzülün 
siyasi kuruluşu değiliz. 

Yine, «Bakanlık elemanlarının çalışma şevk 
ve arzusunun teknik gücü ve köye hizmet gö
türmede nedenli bir gayret içerisinde olduğunu 
yakinen bilmekteyim.» Doğrudur, ama imkân
ları sınırlıdır. E! Türkiye'de yaşıyoruz. Ancak 
Türk Parlâmentolarının verebildikleri, Türk 
Hükümetlerinin ayırabildikleri bu. Sınırlıyız. 
Yetersizdir ve bağlayıcıdır. 

«Böyle bir bakanlıktan ve güzide eleman
larından yardımlarınızı esirgememenizi tekrar 
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rica ederim.» diyor. Çok teşekkür ederim gös
terdikleri yakın alâkaya ve ayrıca «Köy işleri 
Bakanlığının da bütçesinin hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ediyorlar.» Kendilerine de bu te
mennilerine lâyık seviyeden bir hizmet getirme
miz halinde biz de bahtiyarlığımızı ifade etmiş 
oluruz. 

Sayın Salih Aygün, Bakanlığımız çalışma
sını eleştirdikleri sırada, grup olarak bizi tak
dirle karşıladıklarını beyan buyurdular. Sade
ce bir «Allah razı olsun» a çalışan siyasi iktida
rınızı teşvik edici beyanından dolayı Salih Ay-
gün'ü ve nisbetiyle gurur duyduğum A. P. Gru-
puna getirdikleri fikirlerden dolayı teşekkür
lerimi de arz etmek isterim. 

Sayın İhsan Kabadayı, grupu adına yaptığı 
ikinci konuşmasında; nüfusumuzun yüzde 70 
inin köyde oturduğunu, Sultan Süleyman dev
rinden büyük Atatürk'e kadar methiyeler ya
pıldığını, Atatürk'ün «Köylümüz efendimizdir.» 
demesine rağmen iktidarların bunun icabını ye
rine getirmediklerini ifade ettiler. «Çok partili 
hayata girdikten sonra köylü haysiyetini bul
muştur.» demek suretiyle tesis ettikleri fikirde 
h&kllllklarını ifade ettiler. Görüşlerini sadece 
zevkle ve heyecanla paylaşıyorum. Bakanlık 
kurulduktan sonra köye hizmet götürülmüştür, 
yalnız temposunu çabuklaştırmakta, daha bü
yük adımlar atmakta fayda mütalâa ettiklerini 
söylerler. Heyecanlarımızın sebepleri esasen 
budur, biran evvel yolsuzluğu, susuzluğu ve 
elektriksizliği yenmenin kararlılığı içerisinde
yiz. Tanrı bize o imkânı da, özlediğimiz devre
nin de önünde verecektir. 

«Köylünün yüzü gülerse milletin yüzü gü
ler! buyurdular doğrudur. Sebebi istinadımız 
ve sebebi iftiharımızdır, onu güldürmek de ik
tidarların vazifesidir. Her siyasi kuruluş esa
sen iktidara milletini güldürmek için gelir, biz 
de iktidarda bu sebepten dolayı heyecanla hiz
met görüyoruz. 

«istihsale biraz değer vermelidir.» dediler. 
«Arz ve talep kaidesinden kurtulamıyoruz, ge
cekondu doğuyor.» buyurdular; doğrudur. 
«Aşikâr işsizliğin sebebidir.» dediler. Bunu, zi
raattaki istihsali çoğaltarak sanayileşmeye ve 
ziraatte iştigal eden nüfus kesafetini düşürme
ye gayret ediyoruz, ilerde bir hatip arkadaşımı 
cevaplarken hangi hamle içerisinde bulunduğu-
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muzu da arz edeceğim. Grene «Köy hizmetleri 
seçim için kullanılmamalıdır,» buyurdular. Fev
kalâde doğru, haklı, insafh bir telkindir. Köy 
hizmetleri, seçim hizmetleriyle karıştırılmaz 
bir mânaya göre, daha evvel de arz ettiğim gi
bi, köy hizmetleri âdeta gayrisiyasi hizmetler
dir. Bu itibarla biraz evvel de arz ettiğimi sıra
sı gelmişken tekrarlıyayım; programlan tesbit 
edilmiş ve bütün milletvekili ve senatör beye
fendilere dağıtılacak hale gelmiştir. Hangi hiz
meti nereye götürdüğümüzü tetkik buyuracak
sınız ve seçim gibi bir sebepten dolayı hizmet 
tebeddülüne duçar olursak bakanlığımızı ve 
mesullerini mutlaka cezalandıracaksınız. Tek
rar ediyorum, iktidarımız, Hükümetimiz bu hiz
metlere politika sokmak gibi bir tenezzül sevi
yesinde değildir. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bunu 
senet olarak kabul ediyorum Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — öyle öyle. (C. H. P. sıraların
dan yer yer sataşmalar) Anlıyorum ama niçin 
o takdirde «Teşekkür ederiz.» demiyorsunuz da 
tezyif eder gibi bir şekle giriyorsunuz?. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Gördük de onun için. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Göremezsin, hiç göremezsin. 
Karşılıklı konuşacak mıyız Reis Beyefendi?. 

BAŞKAN — Hayır, efendim; yalnız siz de 
Sayın Bakan istirham edeceğim, bu müdahale^ 
lere cevap vermeyin, çünkü teşvik etmiş olu
yorsunuz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Peki nasıl yapayım?.. 

BAŞKAN — Arkadaşlardan istirham ediyo
rum müdahale etmeyin, diye. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Arkadaşların müdahale etme
sinin kabahati benim mi?.. 

BAŞKAN — Efendim, ben istirham ediyo
rum, ama takdir buyurursunuz ki, herkesin ağ
zına kilit vuramam. Bir ağızdan böyle bir söz 
çıktığı zaman siz cevap vermeyin lütfen efen
dim, o zaman teşvik görüyorlar. Siz konuşma
nıza devam edin. Buyurun efendim, Sayın Ba
kan. 

Sayın Bakan, Başkanlığa karşı da böyle bir 
hışımlı tavırla hitabetmeyin efendim. Biz vazi
femizi yapıyoruz. 
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KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN-
I I (Devamla) — Herkes tavrını doğuştan ge
len... 

BAŞKAN — Efendim, biz vazifemizi yapıyo
ruz. Her müdahalede de rica ediyorum; müda
hale etmeyin, müdahale etmeyin, müdahale et
meyin diye. Sizden de istirham ediyorum, lüt
fen... 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Sayın Başkan, tekdir hakkı
nızı bana kullanmaya hakkınız olmasa gerek. 

BAŞKAN — Sizin de bize tekdirle bakmaya 
hakkınız yok efendim, istirham ederim. 

Arkadaşlar, bakınız tekrar istirham ediyo
rum; ne zaman bir müdahalede bulunsanız bu 
müdahale mutlaka nahoş bir netice ile sonuçla
nıyor. Onun için istirham ediyorum, Bakandan 
soru sorma hakkınız vardır, mümkünse yeter
lik reddedilirse tekrar konuşma hakkınız var
dır. Fakat bir hatip konuşurken, bahusus bir 
Bakan konuşurken bu şekilde müdahale etmeve 
hakkınız yoktur, tekrar istirham ediyorum bu
nu. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Tahrik edici şekilde konuşmasın. 

BAŞKAN — Efendim niçin tahrik edici? 
Bu nispî bir şeydir. Sizin konuşmanızı öbür 
grup tahrik edici bulur, bakanın veya bu gru-
pun konuşmasını siz tahrik edici bulursunuz. 
Bu tamamen nispî bir şeydir, şahsi takdire kal
mıştır. 

SABBİ KESKİN (Kastamonu) — Oturduğu 
yerden sabahtan beri lâf atıyor. 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Dayana-
mıyorsanız dışarıya çıkınız beyefendi. (A. P. 
ve 0. H. P. sıralan arasında karşılıklı konuş
malar) 

BAŞKAN — Sayın Yakup Çağlayan, istir
ham ediyorum efendim. 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Taham
mülü kaçırıyorlar beyefendi. 

BAŞKAN — Evet efendim, farkındayım. 
Karşılıklı oluyor bu tahammül taşması, ben de 
onun üzerinde maruzatta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bir dakikanızı rica 
edeceğim. Bakınız bütçe görüşmelerinin 9 ncu 
gününe gelmiş bulunuyoruz, bir günümüz kal
dı. Muhtemeldir ki, bu uzun mesai asabımızı 
bozmuş, sinirlerimizi yıpratmış olabilir. Eğer 

bu durum müzakerelerin devamına mani teşkil 
edecek bir hale gelmiş ise öğle tatilini saat 
13,00 te değil şimdi de verebiliriz. Sayın Ba
kandan istirham ederiz, konuşmasına sonra de
vam eder. Yok eğer müzakereye, birbirinizi 
dinlemeye tahammülünüz var ise o zaman mü
saade buyurunuz Sayın Bakan konuşmasına de
vam etsinler. İstirham ediyorum böyle karşılık
lı müdahaleler, kürsüdeki hatibe söz atmalar 
şekliyle müzakereyi intacedemeyiz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Köy içme suları, Sayın Kaba-
dayı'nın temennilerine göre nihayet on senede 
bitmelidir, buyuruyorlar. Her sene artan bir 
tempo ile beşbin üniteye su getireceğimiz düşü
nülürse esasen on senenin de aşağısında bir za
man içerisinde bunu bitireceğimizi tahmin edi-
vorum. Topraksu mevzuundaki tenkidi erini 
de hürmetle karşıladığımızı ifade etmek istiyo
rum. 

Toprak reformu mevzuunu burada eleştir
mek istemiyorum. Tenkidin de muhatabı ve esa
sen hizmetin de muhatabı olarak filhal gözük
müyoruz. Daha zivade Tarım Bakanlığının ça-
lısmalariyle alâkalıdır. Bu itibarla müddeti kı
saltmış olmak için bu mevzua cevap arz etmi
yorum. Küçük su çalışmalarını takdir ettiler, 
teşekkür ederiz. Tahsisat ve imkânın artırılma
sını temenni ettiler, memnuniyetle karşılarız. 
Lütfederler de bir imkân gösterirlerse bundan 
faydalanmayı da arzu ederiz. 

Sayın Münir Dal dal Grupumuz adına ikinci 
defa yaptığı konuşmada, köylüyü ve köyü bü-
vük bir zarafetle tarif buyurdular; ekonomik, 
sosval ve kültürel şartlarını temin etmemiz ha
limde kalkınmanın mümkün olduğunu da veciz 
bir tarzda ifade ettiler. Bu istikamette bir kal
kınma vaklasması iceriaine girme arzusunda 
bulunduğumuzu arz etmek isterim. 

«Kooperatifçilik inkişaf ettirilmelidir» de
diler; elbette doğrudur. Esasen bir ünite ha
linde bubin an bu kurulusun umum müdürlük 
haline mretirilm ve kadrosunun da bu istikamet
te tesbitinin delâlet ettiği mâna da budur. 

Sayın Türkmenoğlu G.P. Grupu adına yap
tıkları üçüncü konuşmalarında köyün nüfus 
ve meşgale itibariyle tarifinin mümkün ol
duğunu söylediler ve Türkiye köyler diyarı-
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dır, buyurdular. 68 000 000 liralık bir ibütçe 
içimde bu kalkınmanın nasıl mümkün olaca
ğını ifade ettiler. Hakikaten mümkün değil, 
ama zannediyorum bir tetkik hatası yapılmış 
'olacaktır ki, 46 000 000 lirayı cari masrafa, 
13 000 000 unu yatırıma, 9 000 000 unu da 
transfere verdiler ve «iktidar böyle ıbir hafif
lik yapmamalıdır» dediler. Hakikaten 68 000 000 
lira gibi bir bütçe ile tetkiksiz huzurunuza 
celseydik son derece hafiflik yapmış olurduk; 
ama iktüdantmız bu hafiflik içerisinde değiL 
Acaba hatibin tetkikte hir noksanı, hatası mı 
vardır da ondan dolayı mı iktidarı hafiflikle 
suçlandırdılar; bunu kestirmek de mümkün de
ğil. Tetlkiksiz kürsüye çıktığı için de, kendisine 
muvazi konuşarak, iktidarımıza hafifçe hare
ket ediyorsunuz, insafsızlığı içinde bulunuyor
sunuz, demeye gönlüm razı değil. Rakamlar 
fbu değil çjünkü. Toprak - Su bütçesi sadece 
299 402 000 lira, Toprak ve İskân 54 355 000 
TL, YSE 664 000 000 ve ek 14 milyon ile Teş
kilâtlandırma ve Krediler, minha 1 059 255 000 
Tl. Yani bu rakamları reddederek sırf iktidara 
hafif demek için rakamı 68 000 000 Tl.na indi
riyorsanız bu cidden bir hafifliktir. 

«Topraksu'ya baskı yaparak mevzuları 
değiştirm'iyelim» buyurdular. Son derece yu
karılarda dolaşan bir lâf. Bir isnadın her hal
de delâlet ettiği bir mânası, mekânı, zamanı 
ve delili olmak icabeder ve kendi emirlerine mu
vazi hareket ederek mevzuu değiştirmemenin 
taahhüdünü de maalesef yapamıyorum. Esas 
zaten mevzuu baskı suretiyle değiştirmemek
tir. 

Atatürk'ümüzün direktifine hürmet duya
rak, «köylü efendimizdir» buyurdular, ve ta-
Ibiî «ziraat alet ve edevatını köylüye temin 
edelim» dediler; gayret de ediyoruz. Her mües
sese (köye bildikleri gibi 44 ünitede hizmet gö-
türüyortsa herkes kendi payına düşeni kada-
riyle hizmet götürüyor ve gururunu yaşıyor. 

Sayın Demirel'in; «köyden fışkırmayan kal
kınma, kalkınma değildir» beyanının samimî 
olmasını temenni ettiler. Köyden fışkırmayan 
ve nimetlerini köye götürmeyen kalkınma kal
kınma değildir fikri, A.P. nin haysiyetlerine 
dâhildir, seçim beyannamesine dâhildir. Seçim 
•beyannamesi hükümet programı haline gelmiş 
ve yüksek Meclislerin itimat oyuna lâyık olmak-

suretiyle de bir ciddî vesika haline gelmiştir. 
Sadece sevgili Başvekilimizin değil bütün A.P. 
nin... (C.H.P. sıralarından «Allah size bağış
lasın» sesleri) Size de inşallah... (C.H.P. sıra
larından gürültüler.) 

Şimdi ne yapacağız Reis Beyefendi?.. 
BAŞKAN — Valla bilmiyorum Sayın Ba

kan. Ben izharı aozediyorum. Böyle giderse ben 
kaparım birleşimi, çekilirim, başka (bir arkadaş 
gelir efendim. Ben idare edemiyeceğim bu du
rum karşısında. Siz müdahaleden mütemadi
yen şikâyet ediyorsunuz, arkadaşlarım benim 
ricalarımı kabul etmiyorlar... 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Hayır, ben şimdi Sayın Genel 
Başkanımızı, Başvekilimi müdafaa etmezsem 
şu kürsüde vazifemi kemaliyle yapmış sayılır 
mıyım Sevgili Reisim? (C.H.P. sıralarından gü
lüşmeler. 

BAŞKAN — Efendim size sözüm yok, Sa
yın Bakan size sözüm yok. Ben kendi aczimi 
itiraf ediyorum. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Hayır, estağfurullah estağ
furullah... 

BAŞKAN — Eğer bu şekilde olacaksa cid
dî olarak istirham ediyorum hepinizden, mü
saade buyurunuz ben birleşimi kapatayım, baş
ka bir arkadaş gelsin, belki onun ricalarını da
ha çok yerine getirirsiniz. Ben devam edemiye
ceğim. Bu şekilde efendim. Görüyorsunuz Ba
kan mütemadiyen şikâyet ediyor. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, A.P. 
ve onun iktidarı, halkın büyük bir çoğunluğu
na dayanmak suretiyle iktidar olmuş, seçim 
beyannamesini programına geçirmiş ve böylece 
Devletine hizmet etmenin gurur ve bahtiyar
lığım kazanmıştır. Çalışıyoruz, imkânlarınızı 
imkânlarımıza katarak gayretliyiz, başladıkları
mızı bitirdik, hizmetlerimizi tadadederek fuzu-
len gururlanmak gibi bir mertebenin insanları 
değiliz. Ancak söylediklerim ve yaptıklarımızın 
beyanı iktidar olarak devam ettiğimiz takdirde 
neleri yapmaya muktedir olduğumuzun inan
dırıcı delilleri olması itibariyle haysiyetli ve de
ğerlidir. Onun için arz ettim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı sorular var 
sizden. Soru sormak istiyen arkadaşlar Sayın 
Hanağası, Sayın Ocakçıoğlu, Sayın Yusuf Ziya 
Yılmaz, Sayın Hasan Çetinkaya, Hasan Ali Gül-
can, Çetin Yılmaz, Sayın Ekrem Kangal. 

Sayın Bakan, arkadaşlarımızın sorularını ki-
kendilerinden öğreneyim, tabiî bunlara 

şimdi cevap vermek veya yazılı olarak cevap 
vermek tamamen sizin takdirinizdedir. Yalnız 
zamanımızın darlığına ve bundan sonra öner
geniz kabul edilirse sizin Bakanlığınızla ilgili 
bir kanun tasarısı olduğunu da düşünerek bu 
konularda Başkanlığa yardımcı olmanızı da 
bilhassa istirham edeceğim. 

Sayın Hanağası buyurun. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — So

rumun lütfen Bakan tarafından cevaplandırıl
masını arz öderim. 

Sayın Başkan, bilindiği gibi aziz vatanımız
da mezra, kom, dağınık köyler ve birkaç haneli 
köyler gibi yerleşme yerleri mevcuttur. Bu köy
lerin, yol, su, elektrik, okul ve sağlık hizmetle
rinden istifade ettirilebilmesi bakımından; Köy 
İşleri Bakanlığı İmar ve iskân Bakanlığı ile 
müş'tereken bir formül bularak, mezra, kom ve 
bir kaç haneli köyleri merkezî bir köyde ton-
lamak suretiyle bu hizmetlerin kısa yoldan s u 
lanması ve yerine getirilmesi konusunda bîr 
plânlama ve çalışma içerisinde midir? Bu yoldn 
Bakanlığın düşüncesi nedir? 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN 
LI (Devamla) — Tabiî bunun ismi köy kent ol
mamakla beraber, yani köy - kent faaliyeti diye 
bir faaliyet tanımıyoruz. Ancak 1970 yılı prog
ramının köy ve köylü sorunu bölümünde yer 
alan 6 numaralı tedbire uygun olarak köysel 
alandaki dağınık iskânın düzenlenmesini olum
lu yolda etkilemek amaciyle gelişme potansiye
lini haiz merkezî köylerin tesbiti için Devlet 
Plânlama Koordinatörlüğünde bir araştırma 
fiîhal yapılmaktadır. Bu araştırma sonunda sağ
lık merkezleri, bölge okulları, selektör binala
rı, PTT şubeleri gibi tesisler söz konusu olan 
merkezî köyler'de toplanacak ve bir yandan da 
köy mevzuatı ıslah edilerek dağınık iskânın dü
zenlenmesine çalışılacaktır. Arz ederim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Bir 
sorum daha var. 

iSayın Başkan, Sayın Bakan köy yollarında 
asfaltlama işinin de ele alındığını bildirdiler. 

Bu husus memnuniyeti mucip ve sevindirici bir 
haberdir. Doğu - Batı, Kuzey - Güney şeklinde
ki bir ayırım yapmaksızın acaba yurt sathında
ki bütün köylerde bu asfaltlama işinin oranı ne 
olacaktır? Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney ola
rak bir ayırım var mıdır? İklim, meteoroloji 
şartlan ve yurdumuzun doğal yapısı bakımın
dan bir ayırım yapılacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN

Lİ (Devamla) — Sayın Başkan, şöyle arzı ce-
vabedebilirim; tabiî asfalta öncelik verirken 
konforundan ziyade evvelâ iktisadi değerini göz 
önünde bulundurduk. Narenciye bölgesine, seb
ze ve meyve bölgesine, turistik faaliyetleri ke
sif olan bölgelere bir tatbikat yılında öncelik 
verdik. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mevlût Ocakçıoğlu, bu
yurun. 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Efen
dini, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nundaki asıl maksat, elinde büyük toprak bu
lunan toprak sahiplerinin topraklarını kamulaş
tırmak suretiyle ve geniş Hazine arazilerini de 
dağıtmak suretiyle topraksız vatandaşları top
raklandırmaktır. Kanunun ruhu ve maksadı bu
dur. Yalnız 1953 te bir vergi tanıma mevzuu 
ortaya atılmış, bu kamulaştırma tamamen bir 
tarafa bırakılarak elinde 59-100-200 dönüm ba
badan, deden kalma toprağı bulunan vatandaş
lara, elinde vergi kaydı bulunmadığı için mu
sallat olunmuş, bunların elindeki topraklar alın
mış ve diğer vatandaşlara dağıtılma yoluna gi
dilmiştir. Halen de bu böyle devam etmektedir. 
Toprak komisyonları, geniş toprak bölgelerin
den çekilip, çeşitli tesirlerle az toprağı bulunan 
yerlerde çalıştırılmaktadır. Az toprak sahibi na
fakasını 50-1% dönüm topraktan çıkaracaktır. 
Bu vatandaşların ıstırapları devam ettirilecek 
midir, yoksa Sayın Bakanlık bu hususta bir ça
re düşünmekte midir? Bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ ^Devamla) — Muhterem Başkan, «Tabiî 
ıstırap devam .ettirilecek midir» sualini müs-
bet olarak cevaplamak mümkün değildir. İş
tiran devam etftirilm'iyecektir. Topraklı yer
lerden komisyon kaldırılıyor, topraksız yer
lere, tesir icabı olarak sevk ediliyor beyanını 
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da tetkilksiz karşılamak ve cevaplamak müm
kün değil. Bu son derece hatalı bir davranış
tır, hattâ tehlikeli, faili için suçlu bir neticedir, 
doğru değildir, çirkin bir harekettir. Bize bu 
mevzuda yardımcı olmanızı, hâdise, mahal ve 
zaman zikretmek suretiyle daha az hata ya
pan bir kuruluş haline gelmemize yardımcı ol
manızı istirham ederim. 

Sonra Sayın Ocakçıoğlu tahmin ediyorum 
tasallut ve musallat olunmuş gibi bir fikri izah 
ederken belli bir kelimeyi hizmete çağırdılar, 
davet buyurdular. E, tabiî bu tasallut ve mu
sallat olma hali tahmin ediyorum ki bize sual 
iradettikleri sırada kullanacakları tarzda bir 
kelime değildir. Biz kimseye ne musallatıs, ne 
de tasallut öderiz. Biz hizmet ederiz, kanunu 
hâkim kılmaya çalışırız. Bu hizmeti ifa eder
ken de kusursuz olduğumuzu iddia etmiyecek 
kadar kemal sahibiyiz. Hata bir noktada tes-
bit edilir, döner ve hatasız hale gelinceye kadar 
da o hak devredilmez. Böyle bir gayret, böyle 
bir heyecan içindeyiz; fakat en iyisini yaptı
ğımızın inadında da değiliz. Arz ettiğim gibi, 
(bir taraf tutarak, menfaat sağlamak gibi top
rağı olan yerden tevzi komisyonu çekeceksiniz 
ve halkı mustarip hale getirmek için toprak
sız bölgelere toprak komisyonları sevk edecek
siniz. Biz ne işgal kuvvetleri kumandanıyız, ne 
de düşmanız bu Devlete. Biz bu devletin ha
kiki dostuyuz, biz bunu yapamayız Sayın Ocak-
tçıloğlu. Onun için dönerek istirham ediyorum, 
bildiğiniz bir hâdise varsa lütfediniz, bildiriniz, 
emrinize girelim ve her halde bu hatalı tutum 
ve davranışı önliyelim. Teşekkür ederim. 

MEVLÜT OOAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Bakan misal istediler, arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın OcaJkçıoğlu, yeni bir so
ru mu soracaksınız?.. 

MEVLÜT OOAKÇIOĞLU (Niğde) — Efen
dim misal vereceğim. 

BAŞKAN — Efendim onu sonra verin is
tirham ediyorum. Şimdi biz içtüzüğün soru 
müessesesini işletiyoruz Sayın Ocakçıoğlu. 

MEVLÜT OOAKÇIOĞLU (Niğde) — 56 nu
maralı Komisyon Diyarbakır'a alınmış, Aksa
ray'da iki tane komisyon oldrğu halde veril
miştir. 

BAŞKAN — Efendim istirham ediyorum 
Ocakçıoğlu, bu misâl verme hikâyesini sonra 
Bakanı ziyaret ederek veriniz. 

Sayın Çetinkaya, buyurun. 
HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Saym 

Başkan, benim sorumu Sayın Hanağası tevcih 
ettiler. Yalnız noksan tarafı var, onu tamamla
mak istiyorum. Sayın Bakan buradaki ifadele
rinde 17 000 kilometre köy yolunun yapıldığı
nı, fakat kaplamasız olduğunu ifade etttiler. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Kaplamalı. 

HASAN ÇETİNKAYA (Devamla) — 24 000 
km. si kaplamalı, 17 000 km. si kaplamasız. Bu 
17 000 Km. köy yolu kaplamasız bulunurken, 
1 000 Km. köy yolunun asfaltlanmasına geçi
leceği ifade ediliyor. Bu husus bölgelerarasm-
daki dengesizliği ne şekilde giderecektir ve bu 
asfalt yollar hangi bölgelerde yapılacaktır? 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Saym Çetinkaya'nm suali 
şu : Halen hiç yolsuz veya yolu olmıyan köy 
varken bu asfaltı nasıl götürürsün veya hangi 
vilâyetlere götürürsün. 

Simidi, Sayın Çetin Yılmaz... 

HASAN ÇETİNKAYA (Devamla) Yapılmış 
köy yolu, kaplaması stabilize olmıyan 17 000 
Km, yol varken... 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Biz oradan başlamıyoruz Sa
yın Çetinkaya, yani hepsini bekledikten sonra, 
asfaltı götürmek gibi bir kaideden hareket et
miyoruz. Bu ziraata, narenciyeye, turizme fev
kalâde zararlı olduğu için, hizmeti bitmiş vi
lâyetlere öncelik vermek ve iktisaden kalkın
malarını mümkün hale getirmek için asfalta 
gidiyoruz. Lüks için asfalta gitmiyoruz. Ama 
inşallah, bütün bu hizmetler bittiği sırada, kon
for götürmek için de asfaltlıyacağız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Yusuf Ziya Yılmaz bu
yurun. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
ym Başkan, Sayın Bakan C.H.P. den devraldığı 
duruma değinerek konuşmalarına başladılar. 

C.H.P. nin memleketi devraldığı durumla, 
kendilerinin C.H.P. den devraldıkları durum 
arasında bir fark görüyorlar mı? 

Bu sualimi cevaplandırsınlar. 
Kendilerinin Köyişleri Bakanlığı kuruldu

ğu sıralarda, C.H.P. Koalisyonu zamanında, 
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A.P. iktidarı sözcüleri muhalefet etmişler mi
dir, etmemişler midir? 

Sualimi cevaplandırsınlar. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Soru 

bitmiştir. 
KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN

Lİ (Devamla) — Tabiî harpten çıkmış bir türki-
ye ile, 1950 senesinde bir mücadele, harb müca
delesi yapmış, politika mücadelesi yapmış Tür
kiye arasında tabiî 1950 senesinin lehine bir 
fark var, Sayın Yusuf Yılmaz var. Bu fark 1923 
senesinin aleyhine, 1950 senesinin tahindedir. 
Fakat yine neticeleri değiştirmez. 

ikinci sualerini tesbit edemedim Reis Bey. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz lütfen tekrarlar-

mısınız efendim. 
HASAN ÇETİNKAYA (Devamla) — Köyiş-

leri Bakanlığı kurulduğu... 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Arz edeyim efendim, hatır
ladım. 

Başlanlgıçta işleyişini tereddütle karşıladık
ları, Köy işleri Bakanlığına, «Kurmasak iyi 
olur» diyenler oldu. Ama," hatadan rücu etmek 
insanı küçültmez. Çok faydalı bir müessese ol
duğunu kabul ediyor, kuranlara teşekkür edi
yoruz. Fikri veren Cemal Gürsel'i de rahmetle 
yadediyoruz, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ali Gülcan, bu
yurun. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Bakanım cevaplandırmasını istediğin 7 sual 
vardır. Bunlardan bir tanesi umumi diğerleri... 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Reis beyefendi acaba buna 
yazılı cevap verebilir miyim? 

(BAŞKAN — Vallahi takdir size kalmış efen
dim. İstirham ediyorum uzun soruları yazılı 
olarak cevaplandırsanız vakitten çok büyük 
tasarruf etmiş »olacağız Saym Bakan. 

Efendim siz buyurun okuyunuz sorularını
zı lütfen. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — 1969 -
1970 yıllarında YSE için ne gibi lüzumlu mal
zeme satmalınmıştır, cinsleri ve mitarları ne
leridir? 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Efendim, tahmin buyuraca

ğınız gibi ben buraya arşiv dairesiyle beraber 
gelmedim, bilemem. Emredersiniz, bilâhara ya
zılı olarak takdim ederim. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Devamla) — An
talya ilinde YSE nin köy yollarının inşası için 
elinde bulundurduğu malzeme bozuk ve de
vamlı tamirat halindedir, işler yapılamamakta
dır. Bu sene içinde Antalya YSE Müdürlüğüne 
ne gibi malzeme yardımı yapılmıştır? 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Sayın Hasan Ali Gülcan'm, 
Antalya meselesini kısmen takipsiz bıraktığı 
anlaşılıyor. En yeni tarihte beş kamyon, M lo-
der, üç grayder vermek suretiyle orasını kifa
yetle işler hale getirdik. Arz ederim. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Devamla) — Elma
lı, Sütleğen, Kaş ilçelerini bağlıyan yol o mu
hit için en hayati bir yoldur, fakat seller yolu 
çok bozmuş ve vasıta işlemez hale gelmiştir. 
Bu yolun esaslı tamiratı yapılmış ve trafiğe 
açılmış mıdır? 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Yakın tarihte vazife dolayı-
siyle Antalya'yı ziyaret edeceğim. Sayın ha
tibin sorduğu sualleri mahallinde tetkik etmek 
ve icabında tevessül etmenin kararını o devre
de alacağım. Teşekkür ederim. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Devamla) — Serik 
ilçesinin Bucak ve Akbaş köylerine yapılan yol 
bugün geçilmez haldedir. Adı geçen yolun bu 
sene içinde tamiratının başlayıp, ikmali müm
kün olacak mıdır? 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Bir evvelki beyanıma muvazi 
cevaplarım. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Devamla) — An
talya merkez ilçeye bağlı ve narenciye bölgesi 
olan Bahtılı, Çakırlar, Çitdibi, Karatepe, Gök-
çam ve Doyran köylerinin yollan seller sebe
biyle bozuktur. Narenciye ve sebze mahsulle
rinin nakledilemedikleri gibi, halk da zaman 
zaman geçememektedir. Bu köylerin yolları 
sağlam bir şekilde yapılarak, ne zaman huzura 
kavuşturulacaktır. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Bu uzunca bir sual oldu. özür 
dileyerek tesbitini de yapamadığımı arz etmek 
isterim. Lütfedip yazılı beyan halinde getirirse
niz, ne tarihte ve ne suretle hizmeti yerine ge
tireceğimizi bilâhara yazılı olarak arz ederim. 
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HASAN ALİ GÜLCAN (Devamla) — Antal
ya merkez ilçeye bağlı Döşemealtı köyleri na-
aniyle anılan 20 - 25 köyün gelip gittiği yol 
daima bozuk ve çalışmaz haldedir. Bunun kati 
olarak halli ne zaman mümkün olacaktır? 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Yazılı lütfetmenizi istirham 
ederim. Teşekkür ederim. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Devamla) — An
talya YSE Müdürti olan Hasan Girgin Antalya'
da köy köy dolaşıp iş mahallinden ayrılmıya-
rak imkânsızlıklar içinde başarı ile çalışmakta 
iken müfrit ıbir A.P. linin şikâyeti üzerine işten 
alınmasına ne buyurulacaiktır. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Bir milletvekilinin Parlâ
mentoda bir memuru bu mânasiyle muhafaza 
etmesi nakli için kâfi bir sebeptir. (A.P. sırala
rından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

HASAN ALİ GÜLCAN (Devamla) — Beye
fendi işinize gelmediği için nakledilmişltir. Bu
nu söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ali Gülcan, kar
şılıklı tartışmayın efendim, siz sorunuzu sorun, 
Bakan da cevabını veriyor. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Devamla) — Sa
yın Bakan haketti, cevabı ona gftre veriylorum. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim?.. Sayın Çe
tin Yılmaz, buyurun. 

ÇETİN'YILMAZ (İçel) — Sayın Başkan, 
Ibenim sayın Bakandan öğrenmek istediklerim 
'seçim bölgemle ilgilidir. Bilâhara yazılı olarak 
soracağım. 

BAŞKAN -— Sayın Ekrem Kangal, buyu
run. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, C. H. P. Grupu adına sabahleyin yaptığım 
ve şahsan bilinçli ve teknik bir konuşma ol
duğuna inandığım bir konuşmasında Sayın Ba
kanın verdiği cevaplara ve özellikle hakkım
da kullandığı gözlere ben de teşekkür ederim. 
Ancak bâzı hususlarda konuşmamın tam met
nini ve ruhunu iyi anlayamadıkları görüşün
deyim. Bir daha tetkik imkânı bulurlarsa 
aramızda bir görüş ayrılığı olmadığı husu
sunda aynı kanaate varacağımız kanısında
yım. 

Sualim : Keban Barajı sahasında halen yer
leşmiş bulunan köylüler ve göl sahasındaki 

çifçilerin muhtelif sahalara yerleştirilmesi 
mevzuubahsmidir Köy İşleri Bakanlığı Top
rak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü tarafın
dan, bunlardan 360 ailenin başka sahalara yer
leştirilmesi öngörülmüştür. Keza 6/11738 sayılı 
Kararname de, bu baraj sahasındaki iskân 
işini düzenlemiştir. Şimdi 1970 yılında DSİ 
(bütçesine bunun için 21 607 000 liranın kon
ması mevzuubahistir. Böyle bir ödenek konul
muş mudur ve keza Bakanlık bu 360 ailenin 
yerleşmesi için ne gibi bir faaliyette buluna
caktır veya bulunmuştur, bunun cevaplandırıl
masını rica edeceğim. 

ikinci sualim : Orman içi köylerinin büyük 
bir sorun olduğu malûmdur. Orman içi köyle
rinin başka yerlere yerleştirilmesi ve yerinde1 

kalkmdırlıması için Köy işleri Bakanlığı ile 
Orman Bakanlığı ve Tarım Bakanlığının 
ne gibi müşterkek çalışması vardır? Bir pro-
tokolları veya yeni bir çalışma düzeni kurul
muş mudur? Bunu riac ediyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KA
PANLİ (Devamla) — Sayın Kangal'la anlaş
mamak mümkün değil. Kendileri cidden say
dığım ve sevdiğim bir arkadaşımdır. Beyanım
da hataya düşerek kendisini rencide etmiş 
isem anlaşır, barışır ve her halde yine eski 
saygılı muhabbetimize mutlaka devam ederiz. 

Muhterem Kangal'ın irat buyurdukları, Ke
ban Baraj Gölünün teşekkülü dolayısiyle nakli 
mutasavver 366 köy hakkında DSİ bütçesine 
para kondu mu diyorlar. Her halde ve inşallah 
konmuştur. Bütçe Köy işleri Baknlığına aidol-
duğuna göre, DSİ nin bütçesinde işin müta
lâasında tahmin ediyorum ki, fayda vardır 
ve belki bahsettikleri sualin inandırıcı ceva
bını, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
bütçesinin görüşülmesi sırasında öğrenmeleri 
de belki mümkündü. Ancak Keban Barajı göl 
alanında nakledilecek ailelerden, 1 . 7 . 1969 
ile, 15 8 . 1969 tarihleri arasında alman ke
sin talep ve taahhütnamelerin değerlendirme 
sonuçlarına göre, 1 666 aile şehirsel iskân, 
1 284 aile istihdam, 341 aile'Elâzığ, Malatya, 
Tunceli, Erzincan ve Diyarbakır illerine ta
rımsal iskânlarını istemişlerdir. Diyarbakır'da, 
tarımsal iskânını isteyen 124 aile için arazi sa-
tmalınması çalışmaları devam etmektedir. 
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Elâzığ'da tarımsal iskân taleplerinde ısrar 
eden 122 aile ile, henüz talepte bulunmıyan 
43 aileye Diyarbakır dışındaki diğer dört ilde 
arazi satınalmalan için evindirme kredisi ve
rilmesi bahis konusudur. Arz ederim. 

Ayrıca orman köyleri için de hemen ve 
alelfevr verebileceğim malûmat ve maruzat 
şu olacaktır : Türkiye'de 13 270 köy Devlet 
ormanlarının içinde ve kenarında yerleşmiş 
bulunmaktadır. Bunların 5 020 adedi orman
ların içindedir, arta kalan 8 250 adedi de or
manların kenarlarına rastlamaktadır. Orman içi 
ve kenarında bulunan orman köylerinin ye
rinde kalkınıdırılıp kalkındınlamıyacaklarının 
yerleşim düzenlenmesi çalışması olarak Köy 
tşleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla birlikte 
etüt edilmesi ve plânlaması gereklidir. Bu 
amaçla Bakanlığımız Toprak ve îskân işleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun vadeli plân 
hazırlamakla görevlendirilen bir özel proje 
grupu kurulmuş ve bu grup çalışmalara baş
lamıştır. Bu çalışmalar sonucunda, yerinde kal-
kındırılamıyacağı ve başka yerlere nakil ve yer-
leşirilmeleri gerekli görülen köylerde yaşryan 
rileler öncelikle orman sınırları dışında çıkan 
ve geliştirilen Hazine arazisine nakledilecek ve 
ba aileler yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri
me sahip bulunacaklardır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim bir sorumuz daha var. 
8ayın Alpaslan, buyurun. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, İnönü iktidarları zamanında Trakya'
da bir ambarlı elektrik santralı yapılmış ve şu 
£>nda da yeni bir proje uygulanmaya başlanmış
tır. Buna göre Trakya'daki bütün köylere elek
trik götürülecektir. Yalnız her köyden hane 
başına en az 300 - 800 lira arasında para talebe-
ftilmektedir. Bu parayı ödemiyenler hakkında 
ti Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki 
Kanun uygulanmaktadır. Sayın Bakan köylüle
rin îbu güç durumları ile ilgili her hangi bir ça
lışma içine girecek midir? Enerjinin nakli her 
ne kadar Bakanlığı ilgilendirmiyorsa da, bu hu
sus köy ve köylüyü ilgilendiren bir husustur. 
Bu konuda bizi aydınlatmalarını istirham edi-
3"orum. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KA
PANLİ (Devamla) — Zannediyorum bir tak
dim tehir olsa gerektir. Biz elektrik tesisatına 

(başlamadan önoe 1/3 halk - vatandaş katkısını 
alıyoruz ve bu Âmme Alacaklarının Tahsili hak
kındaki Kanunun şümulü dışındadır. Bu bir 
âmme alacağı değildir, bu bir hak da değildir, 
vatandaş katkısıdır. Vermezse ne olur, yapıl
maz mı? Yapılmaz. Ne zaman yapılır? Sırası 
geldiğiz aman yapılır. Yeni bunun ölçüsü bu 
iSayın Alpaslan. Âmme Alacaklarının Tahsiline 
uütedair Kanun sureti katiyede işlemez. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Bakan, Çerkezköy ve Tekirdağ'ın diğer ilçele
rinde uygulanmaktadır. Bendeniz de zatıâliniz-
J(? aynı görüşteyim; uygulanmaması gerektiğine 
rağmen maalesef uygulanmaktadır ve köylü pe
rişan edilmektedir, jandarma zoru ile paralar 
tahsil edilmektedir. Bu hususta köylünün Çer
kezköy kaymakamlığına yapmış olduğu müra
caatlar vardır. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KA
PANLİ (Devamla) — Bu hususu da tahkike 
değer görürüm Sayın Alpaslan. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sorular bitmiştir Sayın Ba-
(kı?aı. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın Bakandan sonra son söz olarak An
kara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı, buyurun. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekileri; O. H. P. nin 
ve diğer muhalefet grupu olan G. P. nin ko
nuşmacıları gibi bütçe konuşması yapılsaydı, 
yani A. P. grupu aJdma söz alan, özellikle ilk 
konuşmayı yapan grup sözcüsü de aynı mahi
yette bir konuşma yapsaydı, doğrudan doğruya 
hazırlamış olduğum tenkid ve temennilerimi 
'huzurlarınızda arz edecektim. Yine Sayın Baka
nın konuşmasının bir yerinde ifade ettiği gibi, 
maziye dönerek suçlu aramaya kalkmasaydık 
ve sadece bu sözü Sayın Bakan bir lâfız ola
rak ifade etmeyip, konuşmasının bir prensibi 
olarak, bir esası olarak ortaya koymuş olsaydı 
ve bu hudutlar içerisinde konuşmasını ikmal et
miş olsaydı, elbeteki biz de kişisel görüşleri-
ıiırizi ifade ederken bu konuşmalara dokunmı-
yacaktılk. 

Değerli arkadaşlarım, hafıza-i beşer nisyan 
ile malûldür, diye bir söz vardır. Hiç şüphesiz 
bu söz doğru bir sözdür. Fakat A. P. nin Grup 
sözcüsünün hafızası o kadar zayıf ve o kadar 
zayıf ki, 7 sene evveline aidolan fiilî hâdiseleri 

— 1019 — 



M. Meclisi B : 91 29 . 5 . 1970 O : 1 

hatırlıyamıyacak kadar zayıftır. Sayın sözcü 
C. H. P. urup sözcüsünün Konuşmasını çelişki
lerle dolu olarak nitelerken, kendisinin düştü
ğü çelişkilerin hiç farkına varmadı. Şimdi pek 
çok çelişki olmakla beraber, bunlardan bir iki 
tanesine değinmek isterim. 

Kendileri A. P. olarak köye önem verdikleri
ni ve köy hizmetlerinin 196ö yılından sonra hız
landığını ifade ederken, öte yandan köy için 
ayrılmış olan her türlü ödeneğin azlığından ya
na yakıla şikâyet etti. Bu kadar 29 milyarı aş
kın bir bütçe içerisinde köy hizmetlerine ayrı
lan cüzi bir ödenekten şikâyet eden bir iktidar 
grupunun, öte yandan köye ve köylüye önem 
verdiğini ifade etmesi kadar çelişki düşünüle
mez. 

Yine konuşmasında sayın arakadşım, Köy 
îşleri Bakanlığının köye hizmet götürmede bü
yük gayreti olduğunu ifade etti ve Köy îşleri 
Bakanlığının bütün personelini takdirle, sev
giyle, saygı ile karşıladığını ve teşvik ettiğini 
beyan buyurdu. Biz bu görüşe aynen iştirak 
ediyoruz. Fakat arkadaşımızın unuttuğu bir şey 
var; dün grupumuza mensup Yusuf Ziya Yılmaz 
arkadaşım tarafından da bu sual Sayın Bakana 
tevcih edilmiştir. 1963 yılında kurulmuş olan 
ve bugün çalışmalarıyla Hükümet olarak iftihar 
etme vesilesini bulmak gayreti içerisine girdik
leri Bakanlığın C. H. P. nin koalisyon iktidar
ları zamanında kurulduğunu ve o zaman köylü 
şehirli tefrikine, tefrikasına götürür bizi diye 
A. P. Grupunun, A. P. nin bu Bakanlığın kuru
luşuna karşı çıktığım unutmaması iktiza eder
di. 

Değerli arkadaşlarım, gerek sayın sözcünün, 
gerek Sayın Bakanın köy elektrikleri konusun
da da çelişki içerisinde bulundukları kanaatin
deyim. ötedenberi söylemişlerdir, Sanayi büt
çesinde de bu söylenmiştir; köy elektrifikasyo
nu A. P. hükümetleriyle başlamıştır iddiası. 
Hayır arkadaşlar, Köy işleri Bakanlığının ku
ruluşu ile beraber köy elektirifikasyon dairesi
nin kurulması ve köy elektriklenmesinin, köye 
elektrik sokulmasının başlangıç tarihi C. H. P. 
nin koalisyon iktidarlarının tarihidir ve hızlan
dığı tarih o tarihtir. Ancak A. P. hükümetleri, 
0. H. P. nin beğenmedikleri koalisyon iktida
rının yolunda devam edebilirlerse bu kendileri 
için bir iftihar vesilesi olur. 

Değerli arkadaşlarım, C. H. P. olarak biz ne 
bildirgemizde, ne de fertler olarak her hangi 
bir yerdeki konuşmamızda köye Marks'çı, Mao'-
cu, Leninist fikirleri sokacağımızı hiçbir yerde 
söylemedik, yine de söylemiyoruz. 0. H. P. nin 
bu fikirleri, karşısında A. P. den daha büyük, 
daha emin bir duvar olduğuna kaaniiz, bunu 
burada tekrar ifade etmekten büyük bir haz ve 
şeref duyuyorum. (0. H. P. sıralarından alkış
lar, «Bravo» sesleri) 

Bir vakitler, köy kooperatifçiliği konusunu 
0. H. P. olarak ortaya attığımız ve köylüyü bu 
yolda kalkındırmanın öneminden bahsettiğimiz 
zaman, köy kooperatifçiliğini komünizmle bağ
daştıran A. P. lilerin ve A. P. Grupunun sözcü
sünün bugün konuşmasında köy kooperatifçili
ğine önem verilmesini talebetmesi, bu sahadaki 
fikirlerinin tutarsızlıklarını açıkça göstermek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakan konuşmasının bir yerinde 500 

yıllık Osmanlı devrine ait ve o devirde yapılmış 
olan 1 000 kilometrelik yoldan herkes nasibini 
alsın, 27 senede yol hizmetleri için ayrılmış olan 
13 milyon lirayı O. H. P. iktidarları sarf etmiş
tir gM bir cümle, bir fikir ortaya attılar. Bu 
sözü üzüntü ile karşıladığımızı beyan ederek 
Sayın Bakana hatırlatmak isterim. (C. H. P. sı
ralarından bakan yok sesleri) 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ba
kan yok, Hükümet yok. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Biz 
söyliyelim, kendisine ulaştıran bulunur inşaMah. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bunu niye söy
lüyorsunuz? Bir usulî itirazınız mı var? Bir da
kika Sayın Yağcı, İçtüzük gereğince her müza
kerenin başından sonuna kadar Hükümet adına 
bir Bakanın veya yetkili kıldığı bir temsilcinin 
hazır bulunması şarttır. Bu böyle. Şimdi bunu 
basit bir müdahale olarak değil, bir usul itirazı 
otlarak söylüyorsanız o zaman bunu derhal tah
kik edeceğim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Evet 
efendim, usul yönünden söylüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın bakanlık mensuplarının 
Bakandan almış oldukları yetki var mıdır? Ya
zılı belgeniz var mı efendim?.. («Bakan geldi» 
sesleri) Bakan burada efendim, geliyor. 
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Buyurun Sayın Yağcı. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Değer

li arkadaşlarım; 
Nasıl ki, 500 yıllık Osmanlı devri icraatının 

iyi ve kötü taraflarını tenlkid ediyor ve Türk 
tarihini okurken bu Osmanlı devrinin iftiharla 
kaydedilen noktalarında bir Türk olarak göğ
sümüz kabarıyorsa, bu 27 yıllık faaliyet içeri
sinde de yapılmış olan ve şeref duyulması lâ-
zımgelen işlerden bir Türk olarak aynı derece
de göğsümüzün kabarması, şeref duymamız ica-
bederdi. Sayın Bakan bu 27 yıllık dönem içeri
sindeki şerefli büyük hizmetleri bir yana atmak. 
suretiyle, 27 yıl içerisinde yapılmış olan hata
lar ve işlenmiş olan günahlar varsa bunları bu
günkü C. H. P. nin sırtına yüklemek suretiyle 
işin içerisinden çıkmak istediler. Fakat Saym 
Bakana bir şeyi hatırlatmakta fayda mütalâa 
ediyoruz ki, bu 27 yıl içerisinde, kendilerinin 
buradan ifade ettikleri 35 yıllık idarecilik süre
si de dâhildir. Eğer bunun bir günahı, bu döne
min bir vebali varsa o günahtan, o vebalden Sa
yın Bakanla beraber A. P. Grupuna mensup ar
kadaşlar da mesuldür. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Burada si
yasi muhasebe yapıyoruz, insan muhabesi yap
mıyoruz. 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Devamla) — Sayın 
Kitaplı, şimdi cevap vermiyeceğim efendim. 

BAŞKAN — Aman efendim istirham ediyo
rum, karşılıklı görüşmeyin. Sayın Kitaplı'ya 
hitalbetmiyeceksiniz, Umumi Heyete hitabede-
oeksiniz. 

YUSUF ZIYA YAĞCI (Devamla) — Geçmi
şe aidolması sebebiyle cevap vermiyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bir tarafta toprak 
mülkiyetindeki düzen bozukluğu, bunun sonucu 
olarak üretim araçlarındaki düzen bozukluğu 
ve sudan istifade etmedeki düzen bozukluğu 
devam ederken, toprak reformunu yapmadığı
nız müddetçe, adına zirai reform deseniz bile 
hiçjbir şey yapamazısınız, köylüyü kalkındırma
nız mümkün değildir. Nasıl ki, bir zamanlar 
köy kooperatifçiliğine komünist icadı diyordu
nuz, bir zaman gelecek ki, toprak reformunu da 
hiç olmazsa bir dereceye kadar yapmak veya
hut da bunu kabul etmek mecburiyetinde kala
caksınız arkadaşlarım. O günleri de göreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi müsaade ederse
niz konuşmamın esasına geçiyorum. 

BAŞKAN — Sürenizin dolmasına bir daki
ka var Sayın Yağcı. 

YUSUF ZIYA YAĞCI (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, Sayın Başkanlıktan, bugünkü 
müzakerelerde usul haline geldiği üzere, bir beş 
dakikayı da lütfedecekleri ümidiyle konuşma
ma devam ediyorum efendim. Bu arada Toprak 
ve iskân Genel Müdürlüğünün çalışmalarına bir 
nebze dokunacağım. 

Arkadaşlarım, Toprak ve iskân Genel Mü
dürlüğü sadece toprak tevzii işleriyle iştigal 
ediyor, bugün için bu kadar bütçe ile de başka 
hiçbir şey yapamaz ve yapamıyor. Yalnız bun
da da, tevziatta vatandaşlardan birçoğunun hi
leye başvurduğunu, Sayın Kabadayı'nın ifade 
ettiği gibi, 12 yaşındaki çocukların evlendirildi
ğini, kasabalarda yerleşmiş, şoförlük, tüccarlık, 
tüccar terzilik yapmakta olan bâzı vatandaşla
rın tevzi işleminin başlanmasından bir süre ev
vel köye yerleşmek suretiyle toprak alma gay
reti içerisinde bulunduklarını, anası ve babası 
kanaliyle onbin, yirmibin dönüm araziye teva
rüs etme imkânına sahilbolan gençlere toprak 
verilirken, öte yandan topraksız ve hakikaten 
kendisine toprak verilmesi iktiza eden vatanda
şın norm altında toprak almak mecburiyetinde 
kaldığını buradan ifade etmek isterim. 

Arkadaşlar, burada bir miras hukukuna da 
dokunmak icaböder. Bugün kansma anasından 
veya babasından toprak intikal etmiş bir şahıs 
toprak tevziinden istifade ettirilmemektedir. 
öte yandan babasının onbin, yirmibin, belki 
do daha fazla toprağı varken, rüşdüne ermiştir, 
hattâ çoğu kez yaş büyütmek suretiyle rüşdüne 
ermiştir denilmesi suretiyle kendisine norm dâ-
hali içerisinde toprak verilen köylüler vardır. 
Bu dağıtım sisteminde adaletsizlik topraksız 
köylüyü mustar duruma düşürmektedir. Bu hu
susta Bakanlık yetkililerinin ve Sayın Bakanın 
önemle üzerinde durması lâzımgeldiği kanaatin
deyim. 

Değerli arkadaşlarım, köy yolları işlerine ge
lince: Sayın Bakan köy yollan hususunda 1965 
ten beri yapılan işler hakkında bâzı rakamlar 
verdi. Ben milletvekili seçilmeden önce Anka
ra'da 11 Genel Meclisi Üyesiydim. Bu işleri, 
İl Genel Meclisi Üyesi olarak sizin rrupunuzdaki 
arkadaşlar da gayet iyi bilirler, iki türlü yol 
yapılıyor; birisi Yaz - Kış geçit verecek yol, di-
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geri seçim yolu, daha doğrusu vatandaşı alda
tıcı yol. Arkadaşlar, bir yolu greyderle veya 
dozerle köy tarafından veya aksi istikametten 
açmak hiç bir şey ifade etmez, eskisinden daha 
beter hale gelmektedir. Köylü yollardan çıka
mamaktadır. Bu şekilde yol açacak olursanız ve 
bu şekilde çalışma düzenine devam ettiğiniz 
müddetçe binlerce kilometre yolun açıldığından 
bahsedebelirsiniz, ama bahsettiğiniz bu yolların 
hiçbirisinden Yaz, Kış geçmek imkânına sahibo-
lamazsmız Sayın Bakanım. 

Değerli arkadaşlarım, burada mahallî meclis
lerin çalışmalarına ve siyasi parti mensuplarının 
baskılarına da bir nebze dokunmak istiyorum. 
Bugün mahallî meclis olarak bir il genel meclisi 
var. ti genel meclisinde bütçenin tasdiki prog
ram. - bütçe esasına göre yapılır. Yani bir yan
da program yapar genel meclis, öte yandan büt
çeyi kabul eder, bütçeyi tasdik eder. Fakat 
gelin görün ki, arkadaşlarım, genel mecliste ya
pılan program ve plân hiçbir surette tatbik edil
mez. öte yandan bölge YSE müdürlerinin işti
rakiyle Köy işleri Bakanlığının direktifi üzerine 
toplantılar yapılır, burada da uzun boylu gün
lerce konuşmalar yapılır, bu konuşmaların ışığı 
altında da bir program tanzim edilmez. Prog
ramı tanzim edenler kimdir biliyor musunuz ar
kadaşlar? Sizin iktidar partisinin ilçe başkan
larıdır, 6vet böyledir, emsal verebilirim, 

Sayın Bakan burada bir noktaya temas etti
ler, dediler ki; biz hiçbir zaman partizanca bir 
faaliyetin ve partizanca bir tenezzülün içinde bu-
lunmıyacağız. Kendileri için, kendileri yönün
den gelecek günler için bir teminat olarak ka
bul edebiliriz bunu arkadaşlarım. Fakat geç
mişte bunun emsallerini isterlerse çok veririm. 
Bir genel meclis üyesinin, programa alınmış bir 
yolu 3 - 4 seneden beri durdurduğu vâkıdır, vâ-
kıdır bunlar. Bunlardan siz değil, sizin genel 
meclis üyeleriniz de şikâyetçidir, tşte birkaç 
tanesi arkadaşlar. Bundan genel meclis üyeleri
niz de şikâyet etmiştir. Yapılan programlar 
hiçbir zaman tatbik edilmemektedir. Genel mec
lisin fonksiyonunu ayaklar altına almaktayız. 
Genel meclis ya vardır, ya yoktur.. Eğer genel 
meclis mahallî ihtiyaçları bilen insanlardan te-
rekkübediyorsa, o zaman genel meclisin yaptığı 
programlara itibar etmek ve bu programları tat
bik etmek, Bakanlığın bu programları tasdik et
mesi icabeder. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, istirham edeceğim 
efendim; beş dakika da doldu, 15 dakika konu
şuyorsunuz. Çok istirham edeceğim efendim, 
biraz usul içinde hareket edelim ve programı 
yürütme!?: hususunda. Başkanlığa yardımcı olu
nuz. 

YUSUF ZtYA YAĞCI (Devamla) — Hay 
hay Saym Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, Köy işleri Bakanlığı 
gibi köylünün kalkınması ve yücelmesi konuları 
ile iştigal eden bir Bakanlığın bütçesinin eleştir
mesi sırasında 10 - 15 dakikalık bir zaman haki
katen çok kısa bir zamandır, ama bütün konuş
macı arkadaşlar için tatbik edilen ve evvelden 
kararlaştırılan bir husustur. Değerli arkadaş
larım, onun için konuşmamın bir kısmım atlıyo
rum, geçiyorum, efendim. (A. P. sıralarından 
«Çok var mı» sesleri) 

Evet çok var. Sizin iktidarınızda konuşula
cak çok şey var, ama, konuşma fırsatı, konuşma 
imkânı yok. inşallah hep birlikte içtüzüğü çı
karırız da, şu grup hâkimiyetlerine son veririz, 
o zaman milletvekilleri şahsiyetlerini bulur, bol 
bol konuşma imkânlarına kavuşurlar, o zaman 
söyliyeceklerimizi milletvekili olarak şahısları
mız adına söylemek imkânı buluruz, o zaman ne 
söyliyeceklerimizi anlarsınız. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Sabırsız
lıkla bekliyoruz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — inşal
lah, siz de bekliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, tiyor mu efendim? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Bit
mek üzere efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Köy işleri 
Bakanlığı, köylüyü kalkındırmakla mükellef 
bir bakanlık, öte yandan köylüye gidiyoruz, 
köylüyü yüceltiyoruz, köylüyü kalkındırıyoruz 
diyoruz. Köylünün sağlık hizmetleri yönünde 
ne yapıyorsunuz? Belki Sağlık Bakanlığını da 
ilgilendiren bir konu, ama hastanelerden çevrilen 
vatandaş siz misiniz yoksa köylü mü? Bugün 
hastaneye gireceğim diye gelip de hastane önün
de tabuta giren kimdir? Bir ameliyat için 
3 000 - 3 500 lira istenen, bunu veremeyince 
acaba bunu nasıl kaldırtabilirim diye milletve
kili ariyan vatandaş köylü değil de kimdir? 

SABRİ KESKtN (Kastamonu) — Tahfif 
ediyorsunuz. 
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YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Tahfif 
etmiyorum, bunlar hakikattir, öte yandan bir 
konuya temas etmek istiyorum. Köylerde sı
nır... 

BAŞKAN — Sayın Yağcı başka konuya geç
meyin, süreniz doldu efendim istirham edi
yorum. 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Devamla) — iki 
dakikanızı rica ediyorum. (A. P. sıralarından 
gürültüler) Müsaade edin arkadaşlarım, Sayın 
Başkanlık ihtar ediyor, bir dakika istirham edi
yorum, fakat sizin müdahalelerinizle bu bir 
dakikayı da kullanma imkânını bulamıyorum. 
Ondan sonra da şikâyet ediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Köy Kanununun süratle çıkarılması lâzımdır. 

Sınırı ihtilâfları köyler arasında kanlı hâdiselere 
sebebolmaktadır. Bu ihtilâfların halli için yeni 
yasaların getirilmesi yönünde Köy İşleri Bakan
lığının Hükümet nezdinde gerekli teşebbüsleri 
yapması icabetmektedir. Köylerde yayla ve 
mer'a ihtilâfları büyük ölçüde köylüler arasında 
çatışmaya ve köylülerin silâhlanması neticesine 
varmaktadır. Bu bakımdan bu ihtilâfları, halle-
dici yasaların getirilmesinde biran evvel hare
kete geçilmesi icabeder. 

Bu arada telefon şebekesi üzerinde de önem
le durulmalı, bu telefon şebekelerinde köylü va
tandaşın üzerine yüklenen ve birkaç köyü bir 
araya getirmek suretiyle köylerin birlikte üze
rinde durmalan lâzımgelen ve birlikte bir araya 
gelmeleri icabeden husus vardır, o da direkler 
mevzuudur. Orman idaresinden alacaklardır, bu 
alınamamakta, dolayısiyle şebekeler yapılama
maktadır. Köyler arasındaki irtibat da bu se
beple sağlanamamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, sözünüzü üzülerek 
kesmeye mecbur olacağım efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, Köy İşleri Bakanlığı 
Bütçesinin, Türk köylüsüne, Türk Milletine ve 
her birisinin, değerlerini ayrı ayrı takdir ettiği
min ve kendisinden ümitvar olduğumuz Sayın 
Köy işleri Bakanına ve personeline hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan konu gereği gibi aydın
lanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Hüsamettin Başer 
Nevşehir Milletvekili 

Yüksek Başkanlığa 
Köy işleri Bakanlığı bütçe müzakereleri sıra

sında yeteri kadar sözcü konuşmuş olup, konu 
aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Ahmet Çiloğlu 
Burdur Milletvekili 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Köy işleri Bakanlığına bağlı Toprak ve iskân 
işleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Köy işleri Bakanlığı ile ilgili diğer bütçe bö
lümleri. de ilgili Bakanlık bütçeleri görüşülür
ken oyunuza sunulacaktır. 

a) TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 40 017 442 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 585 000 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 916 653 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 268 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 306 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 7 770 000 

BAŞKAN — Kabul edenle:-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 1023 — 



M. Meclisi B : 91 29 . 5 . 1970 O : 1 

Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 5 860 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina,. teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lav 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 8 692 775 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 663 274 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 57 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi hayırlı olsun. 

3. — Toprak ve İskân İşl&ri Genel müdür
lüklerinin birleştirilmesi hakkındaki 5613 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı Köy İşleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 124) (1) 

BAŞKAN — Sayın Köy işleri Bakanının 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüce Meclisin gündeminde bulunan Toprak 

ve iskân işleri Gtenel müdürlüklerinin birleşti-
arilmesi hakkındaki 5613 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısının önem ve müstaceliyetine binaen, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ed©rim. 

Turhan Kapanlı 
Köy işleri Bakanı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bütçe gö
rüşmesi yapılırken çok müstacel ve mübrem bir 
konu olmadığı takdirde araya başka bir konu-

(1) 124 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

nun girmesi ve bahusus başka bir kanun teklif 
veya tasarısının görüşülmesi mûtat değildir. 
Ancak, Sayın Eakan, bunun çok müstacel ve 
mübrem olduğunu ifade ederek bu talepte bu
lunmaktadır. Bendenize nakledildiğine göre, bü
tün grup temsilcileriyle de bu hususta mutaba
kata varılmıştır. Binaenaleyh bir itiraz olma
dığını düşünerek ve kanunun kabule mazhar 
olacağını tahmin ederek önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kafimi edilmiştir. 

Şimdi de bu tasarının bugüne tahsisatı ya
pılmış olan gündeme alınmasını ve bütün işlere 
takdimen öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı basılmış ve 48 saatten çok önce sayın 
üyelere dağıtılmıştır. Bu itibarla, raporu ve ge
rekçeyi tekrar okutmuyorum. 

Tümü üzerinde söz istiyenler... Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüklerinin 
birleştirilmesi hakkındaki 5613 sayılı Kanuna 

ek Kanun 

Madde 1. — Toprak ve iskân işleri G-enel 
Müdürlüklerinin birleştirilmesi hakkındaki 5613 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin, Merkez 
kuruluşu kısmındaki 5 nci dereceden 1 aded. 80 
lira aylıklı başmüfettiş kadrosu kaldırılmış ve 
aynı cetvele ilişik cetvelde, kadro unvanı, aylığı, 

•sayısı ve derecesi yazılı kadrolar eklenmiştir. 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi bağlı 1 sayılı 

cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımlandığı ayın 
son günü yürürlüğe girer1. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen... Yok. Tasarının tümünü oyunuza sunu-
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yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ta 
sarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

Saat 14,30 da tekrar toplanmak üzere birle
şime ara veriyorum. 

Kapanış saati : 12,55 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Baışkanvekili ismail Arar 
KÂTÎPLEF, : Naci Gaoıroğlu (Erzurum), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — 91 nci Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

B— İMAR VE ISKÂN BAKAN LIGI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Şimdi, îmar ve İskân Bakanlığı 
bütçesi üzerinde görüşeceğiz. 

Söz sırası şöyledir : O.H.P. Grupu adına Sa
yın Ahmet Durakoğlu, G.P. Grupu adına Sayın 
Mehmet Türkmenoğlu, A.P. Grupu adma Sayın 
Orhan Deniz. Sonra A.P. Grupu adına ikinci söz 
olarak: Ali Naki Üner. Şahısları adına söz 
istiyenler : Hasan Ali Gülcan, Mevlüt Ocakçı-
oğlu, Şinasi özdenoğlu, Talât Köseoğlu, Naci 
Çerezci, Kenan Mümtaz Akışık, Ahmet Çiloğlu, 
Ahmet Buldanlı, Sakıp Hiçerimez, Mehmet Türk
menoğlu, İsmail Hakkı Alaca. 

Şimdi, söz sırası C.H.P. Grupu adına Sayın 
Ahmet Durakoğlu'nundur. 

Buyurun Sayın Durakoğlu. 
C.H.P. GRUPU ADINA AHMET DURAK-

oğlu (Sivas) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, 

İmar ve îskân Bakanlığı bütçesinin müza
keresi sebebiyle C. H. P. Grupunun görüşlerini 
arz etmelk üzere huzurunuzdayım. Yüoe Mec
lisin değerli üyelerini partim ve şahsım iadınia 
saygı ile selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, imar ve Iskan Bakan
lığı geçen yıllarda da birçok haklı ve isıabetli 
tenkitlere konu olmuştur. Fakat bugüne ka
dar Bakanlıkça yapılan çalışmalar, tenkidlıeri 

nazara laimıak şöyle dursun, işlenen hatalara 
ısrarla devam etmek ve hattâ yenilerini de ilâ
ve etmek gibi bir yola girildiğimi göstermek
tedir. Halbuki imar ve îskân Bakanlığı, ma
mur bir Türkiye'nin yaratılması için birinci 
derecede önemli hizmetlerin yerine getirilmesiy
le görevli bir Bakanlıktır. Bu bakımdan ev
velemirde Bakanlığa hâkim olan zihniyetin de
ğişmesiyle memleketimizde bugün dev sorunlar 
haline gelmiş olan bir konut sorununla, bir ge
cekondu sorununa ve şehirleşme dâvasına ger
çek çözüm yollarının getirilmesinin mümkün 
olacağına inanmaktayız. 

AÎksi halde plân esaslarıma aykırı davranış
lar, bu esaslara uymayan kanun hükümlerini 
ısrarla korumayı prensip haline getirmeler, ka
nunlara ve hele kararnamelere karşı tatbikatı 
'itiyat haline getirmeler, her yıl biraz daha arta
rak devam edecektir. 

Geçirdiğimiz tecrübeler göstermiştir İki, Ba
lkan değişmesiyle doğan ümitler, yeni Bakanın 
aynı zihniyet potası içinde eriyinceye kadar 
devara tepmektedir. 

Gecen 1969 yıllı secim senesi olması sebe
biyle îmar ve îskân Bakanlığı ve buna bağ
lı bütün kuruluşlarda partizanca teşebbüslerin 
ve tatbikatın nerelere kadar vardırılmış oldu
ğunun örnekleriyle dolu o%rak geçmiştir. 

Üzüntü ile kaydedelim ki, geri kalmış bir 
memleket oluşumuz konut ihtiyaçlarımızın za
ruret halini almış olması, şehirleşmenin hızlı 
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ve düzensiz bir şekilde seyretmesi, geoekorda 
dâvasının dev bir cesamet kazanmış olması ve 
sık sık uğranılan âfetler karşısında iktidar, bu 
"dâvalarla uğraşır olmayı yeflsr saymış, dertlerin 
kaynağına inmeye ihtiyaç duymamış, amaç 
'edinmemiş, daha da acısı vahandıaşüarmnzm 
muhtaç durumljarından istifade ile siyasi çıkar 
sağlamayı, seçim yılının [kaçınılmaz icabı say
mıştır. Arz ettiğimiz bu davranış Bakanlığı 
plânsız ve programsız yatırımlara sevk lettiiği gi
bi, BakanHığa bağlı kuruluşları da (telâfisi güç 
malî sıkıntılar ficinde iş yapamaz hale düşürmüş
tür. 

Muhterem milletvekilleri, bilindiği gibi, 
memleketimizde hızlı bir şehirleşme dâvası var
dır. Şehirleşmenin bir problem olarak ortaya 
çıkmasının asıl nedenleri sosyal ve ekonomik
tir. Köylerden şehirlere bu sebeplerle gittik
çe artan akınm tabiî sonucudur. Şehirleşme
nin, Sayın Saikanın ifade ettikleri gibi ileri 
memleketlerde de bulunduğu bir vakıadır. 
Ancak, bu memleketlerin şehirleşme sorunu
nu bizimki ile sebep ve sonuç bakımından 
benzetmeye imkân olmadığı da bir gerçektir. 
Zira ileri memleketlerde endüstrileşme köyden, 
işehire akını çekmektedir. Bizde ise, köy barm-
dıramadığı ve geçindiremediği sakinini şehire 
itmektedir. Neticeye bakarak asıl âmilleri ih
mal etmek: yolu insanı hatalı hükümlere var
dırmaktadır. Bakanlığa hâkim olan bu düşünce 
iledir ki, düzensiz şehirleşmeyi doğuran sos
yal ve ekonomik nedenleri zamanında gidere
cek tedbirleri almak yolu seçilmemiş ve der
din kaynağından halline gidilmemiştir. 

Bugün köylerimizde, doğurucusu iktisadi 
kısırlık olan itici bir kuvvet vardır. Köy sa
kinini duyurmamakta, barındırmamakta, kö
yünden koparak şehirlere itmektedir. Saym 
Bakan bu durumu, sanayileşmemiz için lüzumlu 
[bir unsur saymaktadırlar. Halbuki bu dü
zensizliğin ortaya çıkardığı sonuçlar bu 
gayeyi engellemektedir. 

Bu konuda Ticaret ve Sanayi Odalarının 
yayınladığı «Türkiye'nin endüstrileşme soru
nu» adlı incelemesinde açıklandığı gibi, sa
nayi alanına yapılacak yatırımın arsa veya 
yapıya yapılacak yatırımdan daha kazançlı 
olabilmesi için, yılda en az % 25 kâr getirmesi 
gerekir. Bu kadar yüksek kâr arayan sanayi 

ise, içeride ve dışarıda pazar darlığı ile kar
şı karşıya kalmaktadır. 

Arz ettiğimiz bu hal de göstermektedir ki, 
Hükümet şehirleşmenin bozuk düzeninde, muh-
tacolduğumuz sanayileşmenin 'sağlanacağını 
zannetmektedir. Burada bir hususu ifade et
mekte fayda vardır. Gerçekten de endüstri
leşme, şehirleşmeyi kolaylaştıran bir nedendir. 
Ancak köyden şehre akın hızının, sanayileşme:-
nin doğurduğu ihtiyaçla orantılı olarak ge
lişmesi de bir zarurettir. Aksi 'halde, sana
yileşmeyi engelleyen sebeplerin ortaya çık
masını memleketimizde olduğu gibi görmek 
kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu durumda bir şe
hirleşme, beraberinde bir yerleşme, bir konut 
VG bir gecekondu sorununu da getirmektedir. 
Hal böyle olunca, arsa düzenini bozukluk
tan kurtarmak, konut probleminin çözümünü! 
'sağlamak günden güne güçleşmekte ve sonuç 
olarak, ıstırap çeken vatandaşların sayısı git
tikçe artmaktadır. Bugün memleketimizde gö
rülen mandara maalesef budur ve yanlış teşhis 
ve tatbikattan doğmaktadır. Sorumlusu ise 
Hükümettir. 

imar ve iskân Bakanlığı çalışmaları, yalnız 
ve yalnıs şehirlere inhisar etmektedir. Bundan 
ileriye gitmemektedir. Bakanlığın bu tatbikatı
na, tâbir caiz ise, yoğurdun üzerindeki kay
mak ile uğraşmak denir. Gerçek ve yapılması 
gereken tatbikat ise, altyapıda düzene git
mekle olur. Düzensiz şehirleşmeyi önlemeden 
çaresini C. H. P. olarak seçim bildirgemizde 
«Eöylüys dönük düzen değişikliği» ile ilgili bö
lümünde ifade ettiğimiz gibi: «Tarımda veri
min yükselmesi, köylünün uygarlıktan ve sos
yal hizmetlerden yeterli ölçüde yararlanabil
mesi ve köylü gücüne dayalı bir sanayileşme 
hareketinin gelişebilmesi için gerekli altıyapı-
lar, tesisler, hizmetler köy grupları arasında 
en elverişli merkezlerde yoğunlaştırılmalıdır. 
Bu merkezler dağınık köylerin zamanla kendi
liğinden toplulaşmasmı ve şehirleşme hareketi
nin düzenli olarak yürümesini de sağlıyacak-
tır. Aynı zamanda büyük kentlere aşırı nüfus 
akını kendiliğinden yavaşlamış olacak, şehir
leşmede ve sanayiinin dağılımında bölgeler ar ası 
adalet gerçekleşebilecektir.» Köy-kent adı veri
lebilecek olan bıı merkezler bugün memleketi
mizdeki düzensiz şehirleşmeyi düzene kavuştu
racak en etken bir çözüm, tarzıdır. Bu yola gi-
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rildiği takdirdedir ki, İmar ve İskân Bakanlığı, 
nüfusun ekseriyetini teşkil eden köyde de var
lığını gösterecek, çalışmaları uğraşmaktan öte
ye giderek, sorunları kaynağından halletme 
yoluna girmiş olacaktır. Aksi halde dertlerin 
gün geçtikçe büyüyerek felâket, seslerin yükse
lerek feryat halini almasını önlemek mümkün 
olamaz. 

Köylüyü köye bağlıyan, ona, insan haysiye
tine yaraşır bir hayat seviyesi sağlıyan reform
lar yapılmadıkça, arz ettiğimiz tedbirler alın
madıkça, köylü şehre akın edecektir. Akın de
vam ettikçe problemler artacak, plân hedefle
ri gerçekleşmiyecek, konut açıkları her yıl bi
raz daha artacaktır. Nitekim, 1968 yılında ko
nut ihtiyacı 141 000 dir Açığı ise 30 740 dır. 
1969 yılında konut ihtiyacı 174 000 dir. Aynı 
yılın açığı ise 49 000 dir. öte yandan gerçek
leştiği iddia olunan miktarlar üzerinde de dur
mak mümkündür. Meselâ 3 230 ünite konut in
şaatı için arsa ve proje verildiği ifade edilmek
tedir. Bu arsalar üzerinde ve yılı içinde konut 
yapıldığı mücerret kabul edilmektedir. Diğer 
taraftan, Emlâk Kredi Bankasının programlaş-
tırdığı 10 000 konutu senesi içinde gerçekleşti
ği de gene mücerret bir kabule dayanmakta
dır. Konut açıklarının her yıl artarak devam 
edeceğini, Bakanlığın arz ettiğimiz mesken po
litikasının icabı saymakta haklı olduğumuz ka
nısındayız. Çünkü İmar ve İskân Bakanlığı, 
konut sorunu denilince yalnız şehirler için alın
ması gereken tedbirler manzumesinde ifadesi
ni bulan bir politika ile bunun halledileceğini 
zannetmektedir. Bu politika, genellikten mah
rum, dâvaya hal tarzı getirmekten uzak oldu
ğu için, hedef aldığı şehir çevresi içinde dahi 
başarıya ulaşamamaktadır. İmar ve İskân Ba
kanlığı ili, ilçesi, kasabası ve köyü ile topye-
kûn Türkiye için bir şehirleşme politikasına ve 
bu politikaya bağlı yerleşme ve konut politika
sına, seçim bildirgemizde geniş bir şekilde izah 
ettiğimiz düzen değişikliği ile girmek zarure
tindedir. 

Bir kenarından tutulan şehirleşme dâvası, 
bu zihniyet devam ettiği müddetçe devamlı uğ
raşılan ve uğraşılacak olan ve fakat başarı yo
luna dahi girişilmemiş çözümü zor bir problem 
olarak gelecek kuşakların da karşısında dikile
cektir. Böyle bir sonuç; maalesef, kalkınmada 

en esaslı unsur olan insangüoü potansiyeline 
indirilmiş bir darbe demektir. 
Kabul etmek gerekir ki, İmar ve İskân Ba

kanlığının kurulduğu tarihte ihtiyaçlar bugün
kü kadar su yüzüne çıkmamıştı. Bugün Bakan
lık bünyesi içinde mevcut teşkilât ünitelerinin 
her biri kendisini kabul ettirmiş bir ihtiyacın 
eseri durumundadır. Yukarda arz ettiğimiz şe
kilde köyden başlamak üzere, imar ve iskân 
sorunlarının halli için Bakanlıkta yeni bir dü
zenleme zarureti de kendisini göstermektedir. 
Bir reorganizasyon zaruretini kaçınılmaz say
mak, gereğini yerine getirmek ve Bakanlık ken
disine bağlı kuruluşlar üzerinde koordinatör ol
mak durumuna sokulmalıdır. Ancak böyle bir 
kuruluş ile Bakanlık kendisinden beklenilen ça
lışma yoluna girebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün memleketi
mizde halli gereken konuların başında arsa spe
külâsyonu vardır. Fahiş bir ticari kazanç konu
sudur. Bu kazanç muhtaçların sırtından haksız 
bir şekilde sağlanmaktadır. Bugün arsaya veri
len önemde birinci derecede ticari rolir sağlama 
gelmekte, mesken için sağladığı fayda ikinci 
plâna düşmektedir. 

Bu durumu önlemek için geçen yıl kurulan 
Arsa Ofisi, Kuruluş Kanununa göre, on yılda 
250 milyon lira sermayesini buluncaya kadar 
geçecek süre içinde adı geçen kuruluş hiçbir 
şey ifade etmez hale gelecektir. Zira bir yılda 
memleketimizde 5 - 6 milyar lirayı bulan arsa 
alım ve satımına arsa ofisi yolu ile deva ara
mak cılız bir teşebbüstür. Vergilendirilmenin 
dahi müessir bir sonuç sağlıyacağmı zannetmi
yoruz. Bilhassa şehirlerdeki imar plânlarının 
inkişaf sahası olarak gösterdiği alanlar kamu 
yararına kayıtlara tabi tutulmadıkça, tesirli 
bir yola girilemez. Bu konuyu mesken konusu 
ile birlikte mütalâa etmek zarureti de vardır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı yayınlarından öğren
diğimize göre, her yıl kırk - elli bin gecekondu
nun yapıldığını biliyoruz. 

Gecekondu sayısının 500 000 i bulduğu da 
bir gerçektir. Bu artışın hızını sadece ve sadece 
şehirde kesımek mümkün değildir. Köylerimiz 
ile şehirlerimiz arasında sosyal ve iktisadi uçu
rumlar devam ettiği müddetçe şehre akınlar 
olacak, bu akın hızlanacak, arsa ve konut prob
lemi geçen her yıl içinde büyüyecek, gecekon-
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dular şehirlerin etrafını saracaktır. Aradan ge
çen yıllar, Gecekondu Kanununun da bu konu-
da aksadığını göstermektedir. Bugünden anla
şılmaktadır ki, Gecekondu Kanunu ile bu dâva
nın halli için uğraşılır, fakat sonuç alınmaz. 
üzün yıllar beklemek ise Türkiye'nin sosyal ya
pısını tehdideden bir durumla karşılaşmayı mu
kadder hale getirir. Zira, memleketimizde mes
ken ihtiyacı, mesken politikasını alt üst edecek 
kuvvette seyretmektedir. Bakanlık, tatbikatı da 
bu duruma yön verici olamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Geçen yıllarda iller Bankası çalışmalarının 

da bilhassa çalışma tarzı bakımından iç açıcı ol
madığını ifade etmek meöburiyetinıdeyiz. Kana
atimizce banka idaresi, kaynaklarına hâkimiye
ti ve kullanmak tarzı ve bu kaynakların bir yıl 
içinde devrini sağlamada göstereceği ehliyet ile 
başarıya ulaşabilir, iller Bankasının fon, dağı
tılan kredilerden ikrazlar, Hazine yardımı, ti
cari kredi hareketlerinden sağlanan kâr v. s. 
gibi kaynaklarının Bakanlık bütçesi ile birlikte 
her yıl için ayrı ayrı gösterilmesinde zaruret 
olduğu halde neden, bu açıklama yapılmamak
tadır. Bunların bilinmesinden sonradır ki, top
lam olarak bankanın genel masraflarının nere
ye vardığı öğrenilir ve daha donra bankanın 
gerçek yatırımının miktar olarak ne olduğu ke
sinlikle anlaşılabilir. Arz ettiğimiz hususlar 
açıklanmadan gösterilen yatırım yüzdelerine 
inanmak konuyu bilmemekle mümkün olur. il
ler Bankası çalışmalarında plân ve programa 
aykırı davranışlara girmekte tereddüt görme
diği gibi, banka kaynaklarının kullanılmasında 
da ölçüsüz açılmalara girmiştir. Bu hal banka
nın malî gücünü büyük bir ölçüde düşürmüş ve 
bankayı lüzumsuz sıkıntılara sokmuştur, tmar 
ve iskân Bakanlığı bankanın durumunu evvel 
emirde düşünmek mevkiinde bulunduğu halde 
bu duruma seyirci kalmıştır. Hattâ, bankanın 
içine düştüğü sıkıntılara sebebolmak gibi tasar
ruflara girilmesinde mahzur görmemiştir. Bele
diye hisseleri zamanında ödenmez hale gelmiş 
% 10 cezalı ödeme durumuna giren banka, uzun 
süre belediyelerin bu yolda talepte bulummama-
süre belediyelerin bu yolda talepte bulunmama
larını temine çalışmış ve yine de banka, hisse
leri bugüne kadar tamamen ödiyememiştir. 

Diğer taraftan, bakanlık tahsisleri fonları 
aşmış, bu yüzden bankaca borçlara faizler öden-
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I mesi zaruretinde kalınmıştır. Banka kadrosu 
gittikçe artmış mühim bir teşkilât genişlemesi 
olmadığı halde, bu artışlara bakanlıkça bigâne 
kalınmış, bu konudaki kararnamelere uyulma
mış, sorumluluk da maalesef aranmamıştır. 

Bütün bunlara rağmen iller Bankasının 
1968 yılında % 153 oranında yatırım gerçekleş
tirdiği resmen ilân edilmiştir. Bu sonucun açık
lanması aynı zamanda bir itiraftır. Bankanın 
bugünkü duruma düşürülmesinin de, bir belge
sidir. Zira, banka bir yıl önce plânı* projesi ya
pılmadan, finansmanı temin edilmeden bir işe 
giremez veya o işi yatırım programına alamaz. 
Banka, her hangi bir Devlet Dairesinden bu ba
kımdan farklıdır. Kaldı ki, her yıl plânın uy
gulanması ve izlenmesine dair kararnameler çı
karılır. Bu kararnamelere göre, programlardaki 
% 10 a kadar artışlar için Devlet Plânlama Teş
kilâtına bilgi verilir ve yetkisi dâhilinde yapılır. 
% 10 un üstündeki artışlar için, program Maliye 
Bakanlığınca onaylanır. % 20 artışlar için plân 
programın Devlet Plânlama Teşkilâtından da 
öte Yüksek Plânlama ve Maliye Bakanlığından 
geçmesi gerekmektedir. Bunu, kararname hü
kümleri koyuyor. Bu kayıtlar ne için konulmuş
tur? Banka, plânsız ve programsız, keyfî yatı
rımlara girmesin, kaynaklarını gayesine uygun 
şekilde gerçekleştirsin denmiştir, iller Bankası, 
bu tutumu ile kararnameleri bir kenara itmiş ve 
plân - program fikrini takip ihtiyacı duymamış 
ve keyfî tatbikata girmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, 
1970 yıh memleketimizde belediyelerin çok 

çetin bir sorun ile karşı karşıya gelecekleri bir 
yıldır. Bilindiği gibi 1905 yılında belediyelerin 
borçları konsolide edilmişti. Bu borçların yekû
nu 1,5 milyar lira idi. Şimdi bu konunun asıl 
önemli olan tarafı şudur : Beş yıllık süre bu yıl 
Temmuz ayında dolmaktadır. Tahkime tabi tu
tulan borçların aylık taksitleri Temmuz içinde 
başlamak üzere tahsil edilecektir. Hemen bütün 
belediyeler, 1965 ten itibaren geçici olarak borç 
yükünden kurtulunca, hatırı sayılır yeni borçla
ra girmişlerdir. Türkiye'mizde iller Bankasına 
halen borçlu olmıyan belediyenin bulunduğunu 
zannetmiyoruz. Bu defa yeni borçların aylık 
taksitleri ile birlikte, tahkime tabi tutulan borç
ların da taksitleri, hisselerinden kesilince, za
ten malî güçsüzlük içinde bulunan belediyelerin 

1 tamamına yakını, iller Bankasından hisselerini 
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alamaz duruma geleceklerdir. 45 gün sonra kar
şılaşılacak bir konudur bu. Maalesef bugüne ka
dar hiçbir ilgili, bu konuda bir tek beyanda bu
lunmamıştır. Türkiye'de belediyeleri mefluç ha
le getirecek ciddî ve âcil hal tarzı bekliyen bu 
konuda, tmar ve îskân Bakanlığı olarak bir 
tedbir başlangıcına dahi girildiğine şahidolama-
dık. Bakanlığın ferahlatıcı bir tedbir getirmesi 
ve açıklanması zaruret olmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, 
Sözlerimi, Sayın Balkandan kesin bir açıkla

ma yapması dileğiyle bir soru sorarak bitirmek 
istiyorum. Emlâk Kredi Bankası İdare Meclisi, 
selefleri sayın bakan zamanında, on milyonun 
üstünde bir miktarın kendi evini yapana yar
dım esaslarına uygun olarak dağıtım yapması 
için, Bakan emrine bu paranın verilmesine dair 
bir karar vermiştir. Nitekim bu karar üzerine 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, alela
cele bir ara kararı ile, banka idare meclisinin 
aldığı bu kararın, banka mevzuatına aykırı ol
duğunu, adı geçen bankaya bildirmişttir. 

İBu kararın gereği tatbik edilerek yerine ge
tirilmiş midir? Bu konuda sarf yapılmış mıdır? 
Yapılmışsa bu sarfın miktarı ne kadardır? 

Şimdilik maruzatım bu kadardır. 
Yüce Heyetinize şükranlarla saygılar suna

rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Saym Meh
met Türkmenoğluı buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygı değer milletvekilleri; 

1970 malı yılı tmar ve İskân Bakanlığımı
zın bütçesi üzerinde G. P. Grupu adına tenkid 
ve temennilerimizi arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, son yıllarda bâzı 
büyük kentlerimize öylesine hızlı bir nüfus akı
mı başlamıştır ki, şu anda bu şehirlerin mese
leleri, halli mümkün olmıyan problemler ha
line gelmiştir. Şehirlere akının normal halleri 
iktisatçılarımız tarafından şöyle izahlanır: «Sa
nayiin gelişmesiyle istihdam talebinin çekicili
ği, modern metodlarm tarıma tatbiki, bir baş
ka deyimle makinalı ziraatle tarım faaliyetleri
nin kısa zaman içerisinde bitirilmesi nede
niyle artan iş yahut boş kalan zamanın değer
lendirilmesinin itici tesiriyle, şehirlere akının 

başlıyacağmı» belirtirler. Evet, bu şekildeki 
akınlar normaldir. Akının sebebi sanayiden 
olunca istihdamı özliyen sanayi sektörü daha 
önceden kendisini hazırlamıştır, tşçi mesken
leri, işçi pavyonları, personel konutları için da
ha önceden tedbirler almış, beldenin imar plânı
na uyacak şekilde sanayi sitesini yerleştirmiş ve 
oraya bütün sosyal hizmetleri götürmüştür. 

Diğer taraftan, akın öylesine hızlı da değil
dir. Sanayi için şehre gelen nüfus, henüz ta
rımdan da, köyden de kopmuş değildir. Sana
yii ilerlemiş ve ilerlemekte olan Batılı mem
leketler, bu işi dengeli bir şekilde yürütmek
tedirler. Şehirlerin bir kapasiteleri ve imar 
plânları vardır. Bu plânların uygulanmasında 
asla fedakârlık etmezler. Adeta bu plânlar o 
beldenin anayasalarıdır, kolay kolay değiş
mez. Meğer ki, ihtiyaca cevap vermez hale ge
leler. O takdirde bu plânları, değiştirecek yet
kililer bir araya gelerek kararı vermek ve 
tedbirlerini de birlikte almak suretiyle ancak 
değiştirirler veya yeniden nâzım plânlar dü
zenlerler. Bu takdirde dahi, ihtiyat yerler 
bırakırlar. Ancak, yeni kurulacak sanayi, bu 
çerçeve ve bu kalıp içinde icrai faaliyet eyler. 
Bu şekildeki bir hareketten sonra, hâsıl ola
cak akın, normal demektir. Bir problem de yok 
ortada. 

Şu izahı özetlersek, tarımda modernleşme, 
sanayide gelişme, dengeli şehirleşme gibi fak
törler, sanayileşmenin ve şehirleşmenin kay
nağı oluyor. Bu dengeyi bozduğumuz takdir
de kaynağı israf ediyoruz, düzeni bozuyoruz 
demektir. Garbta ve ileri ülkelerde tatbikat 
bu. 

Şimdi dönelim bize; aziz arkadaşlarım, mi
saller ve rakamlar vermek isterim. 1950 yılın
da şehirlerimizdeki nüfus sayısı 3 883 865 
tir. Bundan 15 sene sonra, 1965 yılında yapı
lan bir tesbite göre şehirlerdeki nüfusumuz 
9 395 159 dur. 15 yıl içinde şehirlerin nüfusu 
2,5 misli bir artış göstermektedir. Bu hale göre, 
25 - 30 yıl sonra bu artışın daha da hızla
nacağı ve şehirlerimizin nüfuslarının 25 ilâ 30 
milyona yükseleceği hesap ve tahmin edilmek
tedir. 

Bizde şehirlere akın, ne şehirlerdeki sana
yiin ilerlemesinin çekiciliği, ne de tarımda mo
dernleşmenin iticiliğidir. Aksine, köyde sefa-
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letin tahammülsüzlüğü,, bir kısım köylülerin 
«Acaba şehirde bir iş bulabilir miyim?» veya 
«Ben çilemi çekiyorum, hiç olmazsa şu yavru
mu okutup da onu bari kurtarabilir miyim?» 
nedeniyle, şehirlere göç başlamıştır. Esasen ken
di plânını tatbik edemiyen, kendi şehrinin su
yunu, elektriğini ve tenzifatını idare etmek
ten âciz olan belediyeler, nerede kaldı ki, ye
ni akın edenlere konut bulsun, onların belde-
vi hizmetlerini yerine getirsin. Şehirlerin çev
releri gecekondularla adeta muhasara edil
miştir. Ne kanalizasyon, ne ışık, ne şu, ne bu, 
her hangi medeni ihtiyaçları karşılanmaz. Se
faletin çeşitleri boy boy, renk renk, buralarda 
görülür. Hele bir de bu meseleye, seçim za
manlarının tavizleri eklenirse, işin içinden çık
mak, ne belediyenin kârı olur, ne de Hüküme
tin. 

Aziz arkadaşlarım, size bu hususta birkaç 
rakam daha söyliyebilirim. 1960 yılında yapı
lan bir tesbite göre, Türkiye'mizde gecekondu 
mevcudu 240 bindir. 1965 yalında yapılan di
ğer bir tesbite göre de, 430 bindir. Şimdi kim-
bilir ne kadar olmuştur. 1960 yılında şehir
lerde yaşıyan nüfusun yüzde 13,5 u gecekon
dularda yaşarken, 1960 ilâ 1965 arası, beş yıllık 
bir müddet içerisinde bu nisbet, yüzde 21,8 ol
muştur. Şu anda bir tesbit yapılsa, yüzde 30 
veya 35 e vardığı muhakkaktır. 

Aziz arkadaşlarım, bugün şehirlerimizde otu
ran nüfusun yüzde 35 ilâ 40 inin gecekondular
da oturması ne demektir ve böyle bir yere şe
hir denir mi? Burada, imar plânı ve iskân po
litikası var denir mi? Bildiğim kadariyle ifade 
etmeye çalışayım. Bu plânlar yapılırken, imar 
plânları evvelâ şehrin halihazır durumunu na
zara alır, parselasyon durumuna bakar, evler, 
bahçeli evler, blok evler, ticaret ve nanayi mer
kezleri, ağır sanayi siteleri, sanayide infilâk 
edebilecek tehlikeli maddeleri işliyen sanayi 
yerleri ve bu şehir için eğlence yerleri, mesi
re yerleri, piknik yerleri, spor sahaları, spor 
salonları, okul, cami hastanesinden pastanesi
ne kadar her şeyi hesabedilir. Şöylece şehrin 
umumi bir çehresi veya blânçosu ortaya dökü
lür. Şimdi, buna da bir katsayı bulunur. Bizim 
şu andaki mevzuatımıza göre, bu katsayı zan
nedersem 50 rakamıdır. Bu tablo, yani yukarı
da çizdiğimiz sahalar tablosu 50 ile çarpılır, ona 
göre imar plânı düzenlenir. Yani, bu demektir 

ki, bu şehir 50 senede bu kadar olacak. Lâkin 
şehirlerimizin bu kapasitesi birkaç sene için
de hemen doğmuştur. Gecekondularla sarılmış
tır, ne plân kalmış, ne program. Neyi hallede
ceğiz, neresinden başlıyacağız ve neresinden tu
tacağız? Hiçbir kimse bu işe cesaret edemi
yor. Çünkü, hal yolu o kadar karmakarışık ol
muş ki, neresinden tutsak, neresinden başlasak 
hakikaten tereddütler içerisindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım, bu mesele korkunçtur. 
Bu sorun halledilmedikçe, bu sefalet durdurul
madıkça, bu ıstıraplar silinmedikçe bu işin 
içinden pek çok şeyler, çok tehlikeli şeyler çı
kabilir. Biz, burada sayın iktidara çok halisa
ne bir düşünce ve samimî bir niyetle uyarı va
zifemize devam ediyoruz. Bilhassa dikkatlerini 
istirham ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, tehlikenin çanları çal
maya başlamıştır da. Sokaklarda dalaşmalar, 
eli sopalı veya silâhlı fiilî durumlar, basit bir 
polisiye vakası karşısında bile, bir reaksiyo
nun devirmesi, devletin temel kanun ve mev
zuatı icabı tedbirler alması karşısında bile, 
ters bir anlayışla karşı çıkılmasının nedenleri 
üzerinde hiç durdunuz mu? Bu durmaya lâyik 
değil mi? Bunun nedenlerinde sosyal mesele
ler yatmaktadır. Bir tarafta sefaletin son had
di öbür tarafta da safahatın son haddi. Bu iki
si yanyana yaşamaz, yanyana bulunamaz. Zira, 
bunlann ikisinin cem'i bir yerde caiz değil
dir. Birisinin doymak bilmez iştahı ve tatmi
ni güç, tecessüslerinin nihayetlenmesine im
kân yok. O daima sömürmek, o daima yüksel
mek ve zirveleşmek ister, öbürü ise, daima haset 
ve intikam içindedir, ihtiyacın, ihtirasın bir 
gün patlaması beklenebilir. Yürümez bu iş, bu 
gidişle, yanyana yürümez bu gidişle. 

Çullu, çuvallı, yamalı, abalı sefalet, eğitil
memiş sefalet, yönetilmemiş sefalet, çok çar
pık fikirlerle saptırılmaya uğraşılmış sefalet. 
Bir bakıma da bu fikirlerin çoğu belirmekte
dir. Bunlar, şaşırtılanlar, ya bir yürürlerse han
gi kuvvetle bunlara karşı duracağız Polisle 
mi, askerle mi? Muhterem iktidara tekrar ses
leniyorum ; asker de onun, polis de onun. Bir 
türlü söz tutturamadığımız iktidara yılmadan, 
usanmadan uyarımıza devam edeceğiz. 

Biliyorum, Sayın Başbakanımızın her husu
sa bir tılsım gibi, bir muska gibi, bir reçete-
gibi sunduğu bir cevabı var: «Milletin hakem-
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ligine razı değil misiniz? Millet bizi sandık- | 
tan çıkardı. Var mı bunun başka türlü izahı»? 
Evet,, yok^ Yine aynı millet, bir gün sizi aynı 
sandığa hapsederse o zaman bunun izahı ne ola
cak? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sandıktan ne 
anlıyorsun? 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Devamla) — Anlaşılır. Maazal
lah, o zaman iş işten geçer.. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sandığa de
me. Ne sandığı? 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Devamla) — Yazık olur. Bu mem
lekete ve millete yazık olur. Bizden uyarı ve is
tirham, sizden anlamak, iktidar sizdedir be
yefendi. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Anlıyoruz. 
Millet asıl sizi hapsedecek. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, bu Bakanlık üzerindeki görüşlerimizi 
kısaca özetlemek istiyoruz ve bu hususta bâzı 
hususlara da dokunacağım. 

Gecekondu işlerinin halline medar olacak 
hususları, tarım bütçemizde bütün derinliğine 
izah ettik. Özet olarak da tarım kesiminde dur
mamız gerektiğine değindik. Şehirlerdeki arsa 
spekülâsyonları, önleyici tedbirler alınmak 
suretiyle halledilmelidir, inşaat malzemeleri 
ucuza imal edilmeli, kendi evini kendisi yapa
na konut kredileri verilmelidir. Emlâk Kredi 
Bankasının kredi finansmanı artırılmalı ve faiz 
nisbeti düşürülmelidir. Hattâ çift proje ile bu 
projeye uygun standart malzeme fabrikaları 
kurulup, herkes kendi evini bu plâna göre ken
di inşa etmeli ve ucuza maletmelidir. 

Ankara, istanbul gibi büyük şehirlerde tra
fik bir dert olmuştur. Yollar ve yaya kaldırım
ları «Park yapılamaz» levhalarımıza rağmen, 
birer oto - park haline gelmiştir. Geçit ve seyir 
imkânları kalmamıştır. Bundan böyle, bir bina 
inşa edene,, her daire için bir garaj mecburiyeti 
konmalıdır. Oto - park yeri bulunmıyanlara, 
araba alma ve kullanma ruhsatları verilmeme
lidir. Şehrin bâzı semtlerine yürüyen merdiven
ler1 gibi, yürüyen yollar da inşa edilmelidir. 

Zelzele, seylâp ve sel felâketi gibi tabiî âfet
ler için, daha evvelden hazırlıklı olunmalıdır. 

Felâket anında gösterilen hassasiyet, insani bir 
duygudan da ötede bir tedbir değildir. Bunun 
için bünyemize uygun yerli malzemeden ve 
ucuz şekilde zelzeleye mukavim evler inşa edil
meli, köyler ve yeı leşim yerleri tesbit edilme
lidir. İmar ve iskân Bakanlığımız, artık köy
ler için de imar plânları yaptırmalıdır. Hele 
orman içi köyleri, 25 yıl içerisinde bin defa 
çehre değiştirmektedirler. 

Yukarıdan beri tenkid ve eleştirilerimiz 
sırf iktidarı tenkid değil, daha önceden radi
kal tedbirlerin alınmaması yüzünden birbiri 
üstüne yığılmış meseleler olduğunu da tes
lim etmemiz gerekir. 

Tenkidlerimizi Sayın Bakanın bir eleştiri 
ve uyarı olarak değerlendirmesini de beyanla, 
İmar ve iskân Bakanlığımızın bütçesinin mil
letimize, memleketimize hayırlı olmasını diler, 
Yüce Meclisimize ve Bakanlığın güzide tem
silcilerine Güven Partisi adına saygılarımı su
narım, hürmetlerimle. (G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Orhan Deniz, buyurunuz. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN DENİZ 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

imar ve iskân Bakanlığının, başarmış oldu
ğu kıymetli hizmetleri, Bakanlığın çok güzel 
hazırladığı broşür ve çalışma raporlarında be
lirtilmiş bulunduğundan, sizleri rakamlar ve
rerek işgal etmiyeceğim. Gözle görülen çalış
maları esasen hepimizin malûmudur. 

imar ve iskân Bakanlığı memleketi'mizin en 
mühim konularından biri olan, çok yönlü imar 
hareketlerini bünyesindeki çeşitli umum müdür
lük ve dairelerinde mevcut, ihtisas sahibi, kıy
metli' elemanları ile yurdun her köşesinde dik
katle yürütmekte, bütçe imkânlarından âzami 
istifadeyi temin etmektedir. 

Diğer memleketlerde, çok seneler evvel ku
rulmuş emsali teşekküllere nazaran kısa sayı
lan geçen zaman zarfında İmar ve İskân Ba
kanlığı çok büyük hamleler yaparak, yerine 
oturmuş bir Bakanlık haline gelmiştir. 

Memleketimizin kalkınmasında çok mühim 
bir faktör olan her seviyedeki plânlı çalışmayı, 
yani evvelâ plânlamayı başta gelen vazifelerin
den biri olarak ele alan Bakanlık (Plânlama ve 
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İmar Mesken, Yapı Malzemesi, Afet İşleri Genel 
müdürlükleri ile Emlâk Kredi Bankası ve İller 
Bankası Genel Müdürlüklerinin memleket ima-
rmdaki çalışmalarını en iyi bir şekilde koordi-
ne ederek Bütçe imkânları nispetinde yürütmek
tedir. 

imar ve iskân Bakanlığının kalkınmamızda
ki katkısı; son yıllardaki ilmî etütleri sayesin
de elde ettiği sonuçlara dayanarak yurdun ne
resine ve ne şekilde yardım yapılması lâzımgel-
diği konusunda hazırladığı projeleri Plânlama 
Teşkilâtına intikal ettirmesi ile daha da çok et
kili olmaktadır. Temennimiz Bakanlığın bölge-
selgeKşme merkezlerini her sene biraz daha ço
ğaltmışıdır, hu sayede memleketimizin en hüc-
ra köşelerinin dahi kalkınma planındaki yerle
rinin tesbiti mümkün olacaktır. 

Plânlama Genel Müdürlüğünün çalışmaları, 
kalkınma plânı ve icra programları dairesinde 
Bakanlık kuruluş Kanunu ve diğer mevzuat
lar gereğince yapılmaktadır. Metropoliten alan 
plânları, bölge plânları, nâzım şehir plânları, 
şehir ve kasaba plânları, ile bunlar için lüzum-
luharitalarm alınması, kanalizasyon, elektrik, 
içme suyu ve benzeri kamu hizmetleri ile proje
lerini yapmak veya yaptırmak ve plânla ilgili 
ııygulamayı yapacaklara gerekli yardımda bu
lunmak bu Genel Müdürlüğün vazifelerinden-
dir. Kısaca amacı; ülkenin en kısa yoldan, en 
ekonomik şartlarla iman, vatandaşı insana ya
kışır mesken politikası ile medeni ve sıhhi şart
ları havi şehir ve meskenlere kavuşturmak, sa
nayi ve işgücünün memleket sathına orantılı 
olarak hızla yayılmasını teminidir. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizdeki tek
nik eleman darlığı hepimizce bilinen bir vakıa
dır, serbest sektörde daha fazla maaşla rahat
ça iş bulma imkânı olan bu ihtisas sahibi ele
manları Devlet dairelerinde tutmak bugünkü 
imkânlarla çok zor duruma gelmiştir. Bütün 
Devlet dairelerinde olduğu gibi, İmar ve iskân 
Bakanlığı da teknik eleman sıkıntısı içindedir. 
Bu nedenlerle, elektriğe, yola, suya kavuşma
ları sebebi ile hızla kalkınma ve şehirleşme arz 
eden kasaba ve köylerimizin atîsi için çok ehem
miyetli olan plânlarını ele alamamaktadır. Te
mennimiz bu yoldaki çalışmalarının köylere ka
dar inmesidir. 

İller Bankası kanalı ile yaptırılmakta ve Ba
kanlıkça onaylanmakta olan şehir imar plânları-

I nın, teşekkül etmiş mesken sahalarını fazla hır
palamadan, fazla istimlâklere ve yıkma mecbu
riyetlerine sebebiyet vermiyecek şekilde yerin
de tetkik edilerek hazırlanmalarına çok dikkat 
edilmelidir. Aksi halde tatbikat güçlükleri mey
dana geleceğinden, sık sık belediye meclisleri 
kararları ile plân tadiline gidilmek zorunluğu 
ortaya çıkmakta bu sebeple hem Bakanlık ve 

j hem de İller Bankası vazifelileri aynı plânlar 
üzerinde mükerrer çalışmalar yapmak mecburi
yetiyle fakir belediyelerimize munzam borçlar 
yüklenilmektedir. Bakanlığın bu noktaya ehem
miyetle parmak basması yerinde olur. 

Sayın arkadaşlarım, büyük şehirlerimizde 
sık, sık kat irtif alarmın değiştirilmesi millî ser
vetin ziyama, yol ve yeraltı tesislerinim -mun
zam nüfus kesafeti sebebi ile çalışamaz hale 
gelmesine sebebiyet vermektedir. Kısa seneler 
evvel yapılmış, henüz kendisini ödememiş bi-

] nalarm yıkılarak yerine yenilerinin yapıldığı
nı hepimiz müşahede etmekteyiz. Bu nedenlerle 

i imar ve İskân Bakanlığı büyük şehirlerimizin 
yakınlarında, kara ve demiryolu güzergâhların
da, peyk şehirler kurmak üzere plânlar hazırla-

| maktadır. Bu peyk şehirlerin imar plânlarının 
yapılması arsa fiyatlarının normal seviyesinde 

I durmasını temin edeceğinden, dar gelirli vatan
daşlarımız gecekondu yapmak yerine kesesine 
gtore ucuz arsa temini imkânını bulacak, bu sa-

j yede gecekondu problemi, problem olmaktan 
i çıkacaktır. Aynı zamanda şehirlerimizin nüfusu 
| da anormal artışlarla yükselmiyecektir. 

İmar ve İskân Bakanlığının 11 İmar Müdür-
I lükleri tesis etmesi çok yerinde bir hareket ol

muştur, il imar müdürlüklerinin bütün illeri
mizde kurulmalarını temenni ediyoruz, mimar 
ve mühendisten mahrum illerimizin mühim prob
lemlerini yerinde tetkik ve plânlıyarak, zaman 

j kaybına, bir sürü yazışmaya mahal vermeden 
vatandaşın imar hareketine geçmesine yardımcı 
olmaktadır. 

İmar ve iskân Bakanlığınca bütün illerde 
ı tatbik edilebilecek, halkımızın imar müdürlük

leri ile ıolan ilişkilerini sarahaten belirten, ne
relerde ve ne nitelikte, kaç katlı inşaatlara mü
saade edilebileceğini, kısacası halkın kolaylıkla 
inşaat yapmasına yardımcı olabilecek tek tip 
bir İmar talimatnamesi çıkarılması zaruret ha-

I IJne (gelmiştir. Esasen böyle bir çalışma içinde 
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olduğunu (bildiğimiz Bakanlığın, bu çalışmaya 
daha Ifazla hız vermesini temenni ediyoruz. 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü her yıl 
artan yapı yatırımlarınla memleket şart ve im
kanlarını da ıgföz 'önünde bulundurarak, yeterli 
kalitede ucuz, yapı malzemesi sağlanabilmesi 
için lüzumlu bütün «çalışmaları hızla yapmakta
dır. 

'Mesken yapımında, bilhassa sosyal konutla
rın yapımında malzemenin seçilmesi, binanın 
sağlam, ve ucuza mal ©dilmesinde en mühim 
bir faktördür. Yapı Malzemesi G-enel Müdürlüğü 
toplam yatırımın % 50 si olan yapı malzemesi 
ı^evzuunu ehemmiyetle ele almış, bilhassa ma
hallî yapı 'malzemeleri ve hammadde araştır
malarını ilmî bir şekilde pekçok illerimizde ta-
maJmlıyarak bu maksatla 600 ün üstünde yapı 
malzemesi hammaddesi analizleri yapmıştır. 

Yurdumuzda yapı malzemesi sanayii plânla
masını yapmakta olan Bakanlık, yapı malze
mesi endüstrisini teşvik ve destekleme ba
bında isabetli, geniş çapta araştırma ve çalış
malar yapmaktadır. 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü bünyesin
de, memleket için çok önemli, geniş çapta araş
tırma imkânları sağlıyabilecek, modern bir 
Yapı Malzemesi Araştırma Merkezi kurmakta
dır. Aslında çok seneler evvel kurulmuş olması 
lâzımgelen bu tesisler takriben 8 milyon liraya 
ı al olacak, yapacağı fayda ve temin edeceği 
kâr, yurt çapında önemli ve büyük olacaktır, 
Bakanlığın bu hayırlı faaliyetini takdir edi
yor, en kısa zamanda çalışmaya başlamasını 
bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri; yıllık icra programın
daki görevlerini yapmakla vazifeli Mesken Ge-
ı.el Müdürlüğünün şimdiye kadar başarmış ol
duğu hizmetleri memnuniyetle burada belirtmek 
i, teriz. Hepimizce malûm olan (gecekondu prob
lemin ele almış bulunan bu genel müdürlük, sini
ce iye kadar pekçok gecekondu sahasının yol, 
su, elektrik ve yeraltı tesislerinin proje ve ke-
?jfleri ile tatbikatlarının yapılmasını sağlamış, 
l u suretle buralarda oturan binlerce gecekondu 
sakinini medeni tesislere ve dölayısiyle huzura 
kavuşturmuştur, Alman Hükümetinin tmar Ba
kanı böyle bir gecekondu bölgesini gezdikten 
sonra, yapılan çalışmaları överek memnuniye
t t i izhar etmiştir. 

Gecekondu sahalarının ıslâh plânları veya 
imar plânlarının tatbiki sebebi ile, yol, yeşil 
ı?aha veya âmme hizmetine tahsis edilen saha
larda kalan gecekonduları yıkılan vatandaşlara, 
ısosyl konutlar inşaa eden bu genel müdürlü
ğün çalışmaları büyüktür, önümüzdeki yıllarda 
hergün biraz daha artan konut ihtiyacını kar-
^•Jayabilmesi için bütçesine daha fazla fon ay
rılması mutlaka lâzımdır. 

Bakanlığın kredili ve kredisiz arsalarda ya-
p:lacak inşaatlar için verdiği projeler çok fay
dalı olmakla beraber, vatandaşın, kısa bir müd
det sonra tadil etmek veya üzerine kat çıkmak 
zorunluğunda kalmıyacağı gibi (hazırlanmasına 
dikkat edilmelidir. Münferit arsalar üzerine tek 
evler yerine blok ve katlı meskenler yapımına 
önder olunmalıdır. Aksi halde bu vatandaşlar 
da yakın bir tarihte münferit binalarını yıka
rak, apartman şeklinde binalar yapmak teşeb
büsüne geçecektir. Bunları önlemek için kendi
lerine verilen plânların ileride kira getirecek 
şekilde büyütülmeye müsaidolmalan çok mü
himdir. 

Sanayi kalkınmada hızla ilerliyen memleke
timizde, hem konut darlığını ve hem de gece
kondu yapımım önliyebilmek için sanayi tesis
lerinde çalışacak işçilerimize bu tesislerin ya
kınında meskenler yapılması şarttır. Bunun için 
sanayi kuracak şahıs veya müesseselere uzun 
vadeli kredi kolaylığı ile çalıştıracakları işçile
rin meskenlerini yapma mecburiyetini temin 
etmek şarttır. İşçilerin, aynı fabrikada çalıştık
ları müddetçe bu sosyal meskenlere cüzi kira
larla iskân etmeleri, hem işvereni, hem de işçi
yi huzura kavuşturacaktır. 

imar ve İskân Bakanlığı bünyesinde memle
ketimiz için çok mühim bir vazife gören Âfet
ler Genel Müdürlüğünün ehemmiyeti, son Ge
diz-felâketi sebebi ile bir kere daha ortaya çık
mış, bütün Bakanlık camiası gibi bu Genel Mü
dürlükte geceli gündüzlü fasılasız çalışmak su
retiyle ecnebilerin dahi takdirini toplıyan bir 
baran örneği vermiştir. Topraklarının % 57.7 
si deprem bölgesi olan memleketimizin, mühim 
ihtiyacı bulunan dakik deprem haritalarının 
yenilenmesi için bütün dünya deprem harita
larından da istifade edilerek büyük bir çalışma 
yrpılmakta olduğu memnuniyetle öğrenilmiş bu
lunmaktadır. 
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Sık sık vukubulan yangın veya heyelanlar 
sebebiyle barınaklarını kaybeden köylümüze, 
proje, inşaat malzemesi ve para yardımı yapan 
Âfetler Genel Müdürlüğü büyük yardımlar yap
maktadır. 

Kısa bir müddet evvel Araç ilçesinin mâruz 
kaldığı yangın sebebiyle yapılmasına karar ve
rilen çeşitli yardımlar, ev ve dükkânlarını kay
beden vatandaşların derin yarasını saracaktır. 

Bütün bunlara rağmen, Genel Müdürlüğün 
felâketzedelere yapılacak ilk ve daha sonraki 
yardımların bölgenin iklim şartlarına uygun1 

olarak yapılmasını temin edecek etüt ve çalış
maları yapmasını temenni ediyoruz. 

iSayın Milletvekilleri; iller Bankası verimli 
çalışmaları ile memleketimize çok büyük fayda
lar temin etmekte, bir çok il ve ilçelerle köyle
rimizin uzun yıllar başaramıyacağı âmme hiz
metlerini yerine getirmektedir. Bu hizmetleri 
şükranla anmak yerinde olur. Bununla beraber, 
bu hizmetler yapılırken titizlikle etüdedilmeîeri, 
Projelerin ucuza maledilmeleri, müteahhitlere 
ihale edilen işlerin sıkı kontrol edilebilmelerini 
temin için daha fazla ve kaliteli teknik eleman 
temini zaruridir. Bu suretle, birçok masraflarla 
elde edilen projelerin aynen tatbiki ve hem de 
işlerin çabuk ikmali mümkün olacaktır. 

Kontrol edilememesi yüzünden onbeş sene 
sonra kabulü yapılan ve yine de projenin ön
gördüğü kadar suyu kasabaya getiremiyen bir 
su şebekesi, zaten geliri olmıyan belediyenin ba
şına dert olmakta hiç sun'i taksiri olmadığı 
halde büyük borç altına girmesine sebebiyet 
vermektedir. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası, memleketi
mizde jkonut yapımını teşvik ve önderlik yap
makta ve çok büyük faydalar sağlamakta
dır. Her vatandaşın konut sahibi olması için 
gösterdiği çabalar şayanı takdirdir. Bununla 
beraber, bizzat yapmakta olduğu inşaatları da
ha ucuza maletmesini, dar gielıirli vatandaşın al
dığı mesken kredilerinin ipote|k ve diğer mas
raflarının (azaltılabilmesi için çaba göstermesi
ni önıemlıe beklyoruz. 

Sayın milletvekilleri, döner sermayeli ve 
İmar ve İskân Bakanlığına bağlı olarak 1969 
yılında 1164 sayılı Kanunla kurulan, kamu tü
zel (kişiliğini haiz Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
nün vazifeleri; iartsa spekülâsyonlarını önliyebi-

leoek tedbirleri almak; şehirlerin gelişme isti
kametindeki arsalar üzerinde kamu kontrolünü 
sağlamak; sanayi sitelerinin gelişmesini, şehir
leşmenin plân düzeni içerisinde devamını sağ
lamak; ikamu kuruluşları ile kamu tüzel kişili
ği kuruluşlarının arsa ihtiyaçlarını temin et
mek; turizm bölgeleri sağlamak; arazileri kul
lanılış maksatlarına göre plânlıyarak olduğu 
gibi veya alt yapı tesislerini, yolarını ikmal 
ledeerk ihtiyaç sahiplerine maliyet bedeli üze
rinden, kâr düşünmeden satmak; mübadele et
mek; kiraya veımek veya irtifak hakkı sağla
mak gibi önemli çalışmaları olacaktır. Henüz 
yeni kurulmuş olması sebebiyle faaliyetlerine 
başlayamamış olan bu genel müdürlüğün ço(k 
faydalı olacağı kanısındayız. Şimdiye kadar 
böyfte bir teşekkülün bulunmaması pek çok şe
hirlerimizde sanayi sahalarının temin edileme
mesine, bu yüzden de özel kişilerin sanayi ku-
ramamaılıarına sebebolmuşıtur. Bu önemli Ge
nel Müdürlüğün bir an evvel faaliyete geçme
sini temenni ediyoruz. 

imar ve İskân Bakanlığı Bütçesine konulan 
ödeneklerin her kuruşunun, memleketimizin hay
rına sarf edileceğine tam inancımız vardır. İmar 
ve İskân Bakanlığının kıymetli teknik eleman 
ve bütün personeline Adalet Partisi Grupu adına 
huzurunuzda teşekkür eder, 1970 yılı bütçesi
nin memleketimize, milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını dileyerek Yüce Meclise saygıla
rımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi, konuşma süreleri 10 da
kika ile kısıtlanmış olan grupların djkinci ko
nuşmalarınla geçiyoruz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Grup saltanatı 
var zaten. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Naci Çerezci, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUZAFFER NACİ 
ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Başkan, sayın mil-
Jeıivekilleri; 

Adalet Partisi Grupu adına, Imıar ve İskân 
Bakanlığının siyasi sorumluluğunda bulunan, 
Devlet konut politikasının tatbikatçısı olarak 
kurulan Türkiye Emlâk Kredi Bankasının, uh
desine mevdu görev ve hizmetleri daha verim
li .rraki'lde ifa edebilmesi için, halli gereken me
selelerini ve bu yoldaki temennilerimizi arz ede
ceğim. 
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Sermaye durumu : Uzun yıllar kifayetsiz 
clarak 300 milyon liradan ibaret bulunan ban
ka 'sermayesi 1968 yılında bir milyar liraya 
yükseltilmiş ve sermayenin artan kısmının Ha
zinece 3 yılda tamamlanacağı öngörülmüştür. 
Ancak, 30 . 11 . 1969 tarihi itibariyle öden
miş sermayenin 614,5 milyon liraya ulaşabildi
ği töslbit olunmuştur. Her yıl artan sermayeyi 
karşılamak üzere bütçeye konan meblâğın öden
mediği ve 1969 bütçesine konan 30 milyon lira
nın da mevkuf tutulduğu anlaşılmaktadır. Ko
nut (kredilerinin uzun vadeli olması ve öz kay
naklarla besleneceği gereği göz önüne alınarak 
franka sermayesinin biran evvel 'tamamlanması 
icabetmektedir. 

Gecekondu Kanununa göre kurulan fona 
Bankaca yapılan ödemeler : 

755 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gere
ğince teşkil edilen fona banka 1966 - 1969 yıl
ları arasında : 

1966 - 20 Milyon 
1967 - 30 » 
1968 - 30 » 
1969 - 30 » olmak üzere ceman 110 mil-

jıon lirayı kendi öz kaynaklarından yatırmış 
bulunmaktadır. 

Söz konusu kanun ile yönetmeliğinde, ban
kaca mezkûr fona yapılan katkıların iadesi ko
nusunda ıher hangi bir 'hüküm bulunmadığından, 
bu durum bankanın uzun vadeli kaynaklarının 
azalmasına sebebolduğu gibi rantabilitesini de 
düşürmektedir. Bankaca bu fona Bakanlar Ku
rulu kararı ile yapılan katkıların iadesini müm
kün 'kılacak kanuni tedbirlerin Maliye ve imar 
ve İskân bakanlıklarınca müştereken buluna
cak bir formül dâhilinde yapılması gereklidir. 
Ayrıca bankaca yapılan bu iştirak için mâruz 
kalman faiz kaybının 440 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesine g&re karşılanması da icabetmekte
dir. 

Bankanın kuruluş Kanunu : 
Bankanın 1946 yılında yürürlüğe giren Ku

ruluş Kanunu plânlı kalkınma devrinin ihtiyaç
larına cevap veremez durumdadır. T. Emlâk 
Kredi Bankası sermayesini teşekkül tarzı iti
bariyle bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olduğu
na göre Kuruluş Kanununun da 440 sayılı Ka
nuna uygun olarak yenidsn düzenlenmesi ge
rekmektedir. Nitekim, bütün İktisadi Devlet Te-

şokkülerinin olduğu gibi T. Emlâk Kredi Ban
kasının da yeni kuruluş kanunu tasarısı hazır
lanmıştır. 1970 yılı programında da yer aldığı 
gibi, bankanın yeni Kuruluş Kanununun bu yıl 
içinde yürürlüğe konulmasını, konut kredilerinin 
plân ilkelerine göre yürütülmesini, özellikle çe
şitli gelir gruplarına değişik faiz uygulaması 
gibi bir esnekliği temin bakımından zaruri 
bulunmaktadır. 

Özelikle son iki yıldaki uygulamalarla ko
nut sorununun bütün cepheleriyle halli yolun
da bir çözüm yoluna girilmiştir. Kısaca ifade 
etmek gerekirse, vatandaşın tasarruf gücü ile 
Devlet gücünün birleştirilmesi suretiyle konut 
politikası yürütülecektir. Bu konuda en mühim 
husus, küçük tasarrufların, başka bir ifade ile 
üretken yatırımlara gitmiyen tasarrufların ko-
Lut yatırımlarına kanalize edilmesi için ek ted
birlerin alınmasıdır. 

Bu tedbirlerin başında yapı tasarrufu için 
vatandaşların biriktirdiği tasarrufların, Batı ül
kelerinde olduğu gibi teşvik primi veya vergi 
muafiyeti tanınması yoliyle teşvik edilmesinin 
rolü büyük olacaktır. 

Aynı zamanda bu tasarrufların tasarruf 
mevduatı sayılması ve fakat % 20 munzam 
mevduat karşılığı ayrılmaması için Bankalar 
Kanununda gerekli değişikliklerin yapılması, 
Batı ülkelerindeki uygulamaları memleketimiz
de de geliştirmiş olacaktır. 

Konut kredileri plânlı döneme geçişimizden 
itibaren çeşitli sebeplerle tek elden ve aynı dü
sen içinde yürütülememiştir. Bu husus yıllık 
.icra programlarında her defasında yer aldığı 
halde yerine getirilemiyen şanssız bir tedbir ola
rak kalmıştır. Bu hususun mevzuatla temin 
edilmesi, esasen kıt olan konut kredilerinin da-
La verimli ve plân ilkelerine uygun olarak kul
lanılmasını temin edecektir. 

Kooperatifler Kanunu yapı kooperatiflerinin 
• 'bugüne kadar iyi netice vermiyen durumunu 
düzeltecek kâfi hükümleri getirememiştir. 1969 
yıllık programında da belirtildiği gibi mevcut 
kooperatifler Kanunundan ayrı olarak yapı 
kpperatiflerinin kuruluş, işleyiş ve denetimleri
ne ait esasları ihtiva edecek bir «Konut Koope
ratifleri Kanununun» 'hazırlanması şarttır. 

Bu kanunla aynı zamanda plânlı döneme gi
rişimizden ve konut politikasının tüm olarak ele 
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alınışından itibaren söz konusu edilen toplu ko
nut kuruluşlarının esaslarının belli edilmesi, 
kuruluş ve işleyiş şekillerinin, kredilerden isti
fade esaslarının ve özellikle satış tavanlarının 
kontrolünün kesin bir staJtüye bağlanması konut 
politikamızın büyük bir noksanlığını giderecek
tir. 

Böyle bir kanunun hazırlanarak Meclisler
den geçmesi gecikebileceğinden yukarda kısa
ca arz edilen hususların halen Yüce Meclise 
sevk edilmiş bulunan Konut Kanununa ilâve 
edilerek biran evvel bir boşluğun doldurulması
nın daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının önemli gö
revlerinden biri; sosyal konut inşaatıdır. Nite
kim Banka 1967 yılında 11 . 5 . 1968 de 49,5 
ve 1969 da ise 66,2 milyon liralık sosyal konut 
inşaatına girişmiştir. 

Konut inşa maliyetlerinin artmasına en bü
yük sebebin arsa ve yapı malzemesi olduğu ma
lûmdur. Bu itibarla toplu konut yaparak dar 
gelirli vatandaşlara intikali için Bankaya Dev
letçe arsa verilmesi ve anayapı malzemelerinin 
temininde, kolayhk ve mümkün olduğu takdir
de ucuzluk sağlanması faydalı olacaktır. 

Malûm bulunduğu üzere konut kredilerinin 
uzun vadeli fonlarla beslenmesi gerekmektedir. 
Esasen T. Emlâk Kredi Bankasını diğer millî 
bankalardan ayıran husus da özellikle budur. 
Bu top ipotek bankalarının uzun vadeli kay
naklan kifayetsiz olduğu takdirde kısa vadeli 
kaynakların uzun vadeli plasmanlara tahsis 
edilmesi sonucunu yaratır ki, bu durum da Ban
kanın likidite sıkıntısı çekmesine yol açar. Ban
kanın uzun vadeli kaynaklarından biri Maliye 
Bakanlığının kefaleti ile çıkardığı tahvilleri
dir. Bankanın yeni bir tertip tahvil ihraç edece
ği öğrenilmiştir. Ancak bugün tahvil ve hisse 
senetlerine piyasada verilen faiz nazarı itibara 
alınırsa bu konuda zorlukla karşılaşacağı tah
min olunduğundan Sermaye Piyasası Kanunu
nun biran evvel çıkarılarak konut ve diğer po
litikanın kaynağını teşkil edecek söz konusu 
tahviller için bâzı tedbirlerin alınması zaruri 
görülmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve 1969 
ve 1970 yılları icra programında gecekondu ön
leme bölgelerinde yapılacak uygulamalarda ve
rilecek kredilerin faizsiz olacağı hakkında bir 
tedbir yer almıştır. 

I T. Emlâk Kredi Bankasının mevzuat gere
ğince faizsiz kredi vermesine imkân olmadığın
dan faizin bütçeden karşılanması için 440 sayılı 

J Kanuna göre gerekli kararnamenin biran evvel 
çıkarılması söz konusu uygulamaları çabuklaş
tıracaktır. 

Netice itibariyle, özetlemek gerekirse T. Em
lâk Kredi Bankasının konut politikasına daha 
dinamik bir şekilde yardımcı olabilmesi için 
öz ve uzun vadeli kaynaklarının biran evvel ar
tırılması, Bankanın kredi işlemlerinde esneklik 
sağlıyacak yeni kuruluş kanununun çıkarılması, 
toplu konut yapacak kuruluşların belli statüle
re bağlanarak denetimlerinin ve bankacılık sis-

| temi içinde verilen kredilerden istifade şekille
rinin tâyini, vatandaşın küçük tasarrufların ko
nut finansmanına yardımcı olması için bâzı im
tiyaz ve tercihlerin tanınması gibi tedbirlerin 
ittihazı gerekli görülmektedir. 

(Sözlerime son verirken, Türkiye Emlâk Kre
di Bankasının bütün mensuplarının, vazifele
rini mevcut imkânlarla en iyi şekilde başarmak 
hususundaki verimli çalışmalarını takdirle anar, 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar)' 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Ha
san Tosyalı buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; 

Memlekitimizin imar ve iskânı için kurul
muş olan İmar ve İskân Bakanlığı kendisine tev
di edilmiş ödevleri yerine getirmek için 7 genel 
müdürlük halinde teşkilatlandırılmıştır. 

Bu genel müdürlükler; Plânlama ve İmar 
Genel Müdürlüğü, Mesken Genel Müdürlüğü, 
Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, Âfet işleri 
Genel Müdürlüğü, Emlâk Kredi Bankası Genel 
Müdürlüğü, iller Bankası Genel Müdürlüğü ve 
nihayet 1969 da kurulan döner sermayeli Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğüdür. 

imar ve İskân Bakanlığımız emri altındaki 
bu genel müdürlüklerle memleketimizin, baş
kentimiz Ankara dâhil olmak üzere bütün vilâ
yet merkezlerimizide, ilçe merkezlerimizde ve 
nihayet büyük kasabalarımızda memleketimizi 
imar için bir arı çalışkanlığı ile her sahada bü
yük hizmetler yapmaktadır. 

I Yeni kuruluş halinde olmasına rağmen İmar 
ve iskân Bakanlığının gayet plânlı, tetkike müs-
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tenit, dakik işler yaptığını G. P. olarak memnu
niyetle karşılıyoruz Bu arada Bakanlığın mem
leketimize daha faydalı olması için aşağıdaki 
temennilerimizi arz ediyorum; 

1. Vilâyet, ilçe ve kasabalarımızın beledi- ' 
yelerinin iller Bankası Genel Müdürlüğünde 
mevcut ve her sene verilmesi gerekli belediye 
hisselerini 1969 ve 1970 yılında tam olarak ver
mediğini görüyoruz, İller Bankasının. 

Bu sebeple hemen her belediyemiz şehirle
rinin imar hizmetlerinde büyük sıkıntıya düş
müşlerdir. Şehir imar plânları ya gecikmiş ve
ya büyük ölçüde aksamıştır. Bunun sebebi 1909 
yılında iller Bankasına verilmesi gereken 100 
milyon liranın hükümetçe çıkarılan bir karar
name ile bu bankaya ödenmemiş olmasıdır, il
ler Bankasına ödenmemiş olan bu para sebebiy
le banka bu noksanını telâfi için 1969 ve 1970 
yıllarında belediyelere vermesi lâzım gelen be
lediye hissesini ödememek suretiyle noksanını 
telâfiye çalışmıştır. Bu durum biraz evvel işa
ret ettiğim gibi, belediyeler vasıtasiyle şehir 
imar plânlarının tatbikatının aksamasına bü
yük ölçüde sebebolmuştur. 

Bu durumun sayın bakanlık ve hükümeti
mizce mutlak surette ıslah edilmesini, belediye
lerimizin kalkınmasının plânlarının tatbikatına 
imkân verilmesini temenni ediyoruz. Belediye
lerimiz yıllık bütçelerinde İller Bankasından 
alacakları bu yıllık belediye hissesini dikkat 
nazara alarak bütçelerini yaptıkları için, bu 
para kendilerine gelmeyince şu anda hemen 
Anadolu'muzun her tarafındaki belediyeleri
miz büyük bir sıkıntı içine düşmüşleridir. Bu 
paraları almak için Ankara'da iller Bankasının 
kapısını aşındırır olmuşlardır. Bankada para 
olmayınca da birine ikisine hoş görünen iller 
Bankası ilgilileri, bu âdet yüzlerin üstüne çıkın
ca onları kırar olmuşlardır. 

İkinci temennimiz : 
Vilâyet, ilçe ve kasaba imar plânlarının Ba

kanlık seviyesinde ve iller Bankası seviyesinde
ki tetkik ve tasdik muameleleri çok uzun za
man almaktadır. Bu durum belediyelerimizin 
yıllık faaliyetlerini, imar faaliyetlerini geciktir
mektedir. Temennimiz odur ki, imar ve İskân 
Bakanlığının, gerek Plânlama Genel Müdürlü
ğünde ve gerekse İller Bankası Genel Müdürlü
ğünde bu plânların tetkik, hazırlanma ve tas- | 
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diki ile uğraşan ve büyük yük altında olduğuna, 
fedakârlıkla çalıştığına inandığımız arkadaşları 
biraz daha fazla takviye etmesini ve biraz daha 
fazla onlara imkân vermesini temenni ediyo
ruz. 

Üçüncü temennimiz : 
Muhterem arkadaşlarım, bir çok bakanlıkla

rımızda olduğu gibi, imar ve İskân Bakanlığı
mızda da imar ve iskân Bakanlığına muvazi 
olarak vilâyetlerimizde ve büyük hareket ve 
imara mazhar olan ilçelerimizde İmar iskân 
Müdürlüğü ve şubesi yoktur. Belediyelerimizin 
elinde zaten imar ve İskân Bakanlığımıza tev
di edilmiş bu çeşitli hizmetleri gören teknik 
eleman kıtlığı da olduğundan dolayı belediye
lerimiz İmar ve İskân Bakanlığına muvazi ve 
onun kadar mükemmel iş yapar seviyede değil
dir. O sebeple vilâyet merkezlerimizde ve kaza
larımızda birer imar Müdürlüğü ve imar şube
si açılma imkânını Sayın Bakanlığın araştırma
sını ve açmasını temenni ediyoruz. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Kastamonu'dan 
başlamak üzere. 

G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Devamla) — Tosya'dan efendim. 

Efendim dördüncü temennimiz; 
Memleketimizin kalkınmasında hakikaten 

büyük hizmeti olan Emlâk Kredi Bankasının 
henüz açılmamış olduğu büyük kazalarımızda 
da ve bu arada elbette ki Tosya'da açılmasını 
temenni ediyorum. Bu benim şahsi isteğim. (Al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, G. P. olarak diğer 
bir temennimiz de; Yapı Malzemesi Genel Mü
dürlüğünün faaliyetlerinde, biraz daha aktif, 
biraz daha yatırımcı olmasıdır. Ormanlık bölge
lerimizdeki halkımızı kalkındırmak, iş sahası 
açmak, orman mahsullerimizi ormansız bölge
lerimizin imarında lüzumlu olan prefabrik ev
lerle, akşap malzeme ile ihtiyaçlarını temin et
mek için ormanlık bölgelerde öncelikle mesken 
için lüzumlu olan yapı malzemesi atelye, fabri
kalarının açılması lâzımdır. Buna öncelikle iş 
sahası kıt olan ormanlık bölgelerden başlanma
sını temenni ediyoruz. 

Zaman kıt olduğundan dolayı teferruata in
miyoruz. Bu genç bakanlığın hakikaten memle
ketimizin şehirlerinin su, yol, şehir plânı, kana. 
lizasyon ve büyük şehirler civarındaki pe^k ve
yahut ta banliyö şehirlerinin kurulmasında ha-
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kikaten büyük çalışmalarını gördüğümüz bu ı 
Bakanlığın çalışmalarında daha fazla muvaf
fak olmasını bütçesinin hem Bakanlığa, hem 
memleketimize hayırlı ve başarılı olmasını te
menni eder hepinizi saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Hasan Ali 
Gülcan buyurun. (0. H. P. sıralarından alkış
lar) 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Benden evvel konuşan sözcü arkadaşları
mın temenni ve dileklerine yürekten katılıyo
rum. 

'Benim umumi olarak arz etmek istediğim -
husus şudur; 

Bugün birçok şehirlerimizde nâzım imar 
plânları tamamlanmamıştır. Bundan dolayı 
da şehrin bilhassa dış mahallelerinde şehri çir
kin gösterecek kadar kötü yapılar, imarlar, in
şalar görülmektedir. Sayın Bakandan istirha
mımız, şehirlerin nâzım plânlarının biran ev
vel gerçekleştirilmesi ve düzgün bir şekle so
kulması için gayret sarf etmeleridir. 

Ayrıca, belediyelerin tatbik edegelmekte 
bulunduklan imar yönetmelikleri vardır, imar 
yönetmelikleri maalesef bugün bâzı yerlerde 
ihtiyaca cevap vermemekte, bu sebepten birçok 
kaçak inşaatların yapılmasına yol açmakta
dır. Bilhassa dükkân yapımlannda en ve ge
nişlik bakımından müsaidolmıyan yerlerde, 
esaslı tamirat ruhsatı almak suretiyle yeni
leri yapılmaktadır ki, kaçak inşaata bu se
beple meydan verilmektedir. Sayın Bakan
dan bu imar talimatnamesinin de ihtiyaca ce
vap verecek şekilde düzeltilmesine delâlet et
mesini istirham ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu kısaca umumi söz
lerimden sonra, kendi ilim olan Antalya'da 
bilhassa gecekondu sahasının mühim mese
lelerini buradan arz etmek istiyorum. 

Antalya'da iki gecekondu bölgesi vardır. 
Birisi Müftü Veresesi diye özel şahısların mül
kü üzerinde kurulmuş, diğeri de Vakıflar ar
sası üzerinde inşa edilmiş gecekondu alan-
landır. Müftü Veresesi üzerinde kurulmuş olan 
gecekondular birkaç milyon lira biriktirmek 
suretiyle bu ,parayı belediyeye yatırmış ve 
belediye bu arsayı, metrekaresini 30 liradan 
almak suretiyle gecekonduculara tevzi etmek 

i istemektedir. Fakat burada mühim olan bir 
nokta var. Vatandaşın biriktirmiş olduğu pa
ranın bir kısmı ile bu arsanın alındığı ve bir 
kısmının belediye tarafından sarfedildiği ve 
bu suretle gecekonducuların paralannm har
candığı söylenmektedir, işte bu gecekonducu
lar için mühim bir mesele teşkil etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, gecekondu sahalarının 
gecekonduculara tevzii hususunda bu işe el 
atmalarını ve bizzat nezaret ve delâlet etme
lerini Sayın Bakandan istirham ediyorum. 
Çünkü bizim Antalya Belediyemizde maale
sef adam kayırma, adam idare etme, yar
dım etme gibi hareketler eksik olmuyor. Bu 
tevzi hususunda da birçok adam kayırmalar 
olacaktır, bâzı fakir fukara kapı dışan edi
lecektir. işte bunun için Sayın Bakandan bu 
işe delâlet etmelerini istirham ediyorum. Çün
kü Sayın Belediye Başkanımız bu meselelere 
gereği kadar önem vermez, benimsemez, daha 
başka işleri daha fazla sever. Meselâ Antal
ya'da bir festival açılmıştır, buraya bütün 
artistler, yıldızlar davet edilmiş ve filim yanş-
ları olmuştur. Festivalde Parka 50 - 60 baraka 
yapılır, şehir içindeki dükkânlar oraya nakle-

I dilir ve bu suretle festival yapılır. Ayrıca 
iki üç sene evvel evlenmiş Alman çiftleri, Fran
sız çiftleri Antalya'da festival esnasında yeni
den evlendirilmek suretiyle kendilerine hedi
yeler, ziyafetler verilerek peşkeş çekilmektedir. 
işte sayın arkadaşlarım, biz bundan bir An
talyalı olarak büyük üzüntü duymaktayız. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Ne alâ
kası var bütçeyle bunun? 

BASAN ÂLÎ GÜLCAN (Devamla) — Sen 
anlamazsın arkadaşım bundan. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Seni neyi 
anlarsın yani? 

HASAN ÂLİ GÜLCAN (Devamla) — Anla
mazsın, kafan yetmez, müsaade buyur. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşme
yin böyle, istirham ediyorum. Sayın Hatip siz 
de müdahalelere cevap vermeyin efendim. 

HASAN ALÎ GÜLCAN (Devamla) — Efen
dim, «ne anlıyorsunuz» diyor. Anlıyoruz ki, söy
lüyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, imar hususundaki te
mennimizden sonra Antalya^a yine mühim bir 
mesele, vakıflar arsası üzerinde kurulmuş gece-
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kondularm bulunduğu sahaya sebze ve meyva 
hali yapılmaktadır. Burada binlerce gecekondu 
sahibi zarara mâruz bırakılmaktadır. Halbuki 
özel şahıslara ait oralarda geniş yerler bulun
maktadır. O yerleri istimlâk etmek suretiyle be
lediye sebze ve meyva halini buralara yapsaydı 
bu kadar gecekondu sahibi de mağdur edil
mezdi. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi mühim bir noktaya, 
daha temas etmek istiyorum. 

Kaş ilçemizin Kalkan bucağında, bundan iki 
üç sene evvel zelzele olmuş, Kalkan dâhil, Fır-
naz, Fizek, Bezirgan gibi köylerde büyük tahri
bat olmuştur. Bugün Kalkan içinde zarara uğ
ramış bâzı hemşerilerimizin ihtiyaçları olan bina
lar yapılmış, fakat kendilerine bu bina kifayet 
etmediği için yanına ilâve yapmak istemekte
dirler. ilgililer buna mâni olmaktadır. Biliyorsu
nuz, bu muhit çiftçi muhitidir. Elbette ki, hay
vanlarını bağlıyacak, mahsulünü koyacak yare 
ihtiyacı var. Sayın Bakandan istirhamımız bu
nun da nazara alınması ve ihtiyaçların telif isi 
yoluna gidilmesidir. 

Yine bu köylerden Bezirgan, Fırnaz, Sivrek 
gibi yerlerde tahribolan evlerin yerine yenisi 
yapılmamıştır, halen köylüler yapılmasını bek
lemektedirler. 

Aziz arkadaşlarım, burada sözlerimi tamam
larken Sayın Bakandan istirhamımı tekrar edi
yorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 6 arkadaş görüş
tükten sonra iki tane yeterlik önergesi verildi, 
şimdi görüşmek istiyorsanız söz sırası sizindir 
efendim, buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKÎBOĞLU (Kayseri) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

imar ve iskân Bakanlığının Bütçesi üzerinde 
değerli fikirler ileri süren, bu arada tenkidler 
yapan sayın grup sözcüleri ve şahsı adına ko
nuşan arkadaşlara evvelâ teşekkür borcum var, 
onu eda etmek istiyorum. Yalnız bu teşekkürle
rimle beraber parlömanter rejimin, demokratik 
hür nizamın bir zarureti ve bir realitesi olarak 
muhalefetin tenkidlerine de hiçbir zaman alın
madığımızı ve kızmadığımızı da ifade etmek is
tiyorum. Ancak bu arada sayın muhalefet söz
cülerinin, belki zamanın darlığı sebebiyle, iyi 
tetkik yapamamalarından mütevellit bâzı yanlış 

teşhislerine, müsaadeniz olursa, burada kısaca 
cevap arz etmek istiyeceğim. 

imar ve iskân Bakanlığı ekonomik ve sos
yal gelişmeyi sağlıyacak bir yerleşme düzenini 
gerçekleştirmek, bunun için bölge plânlarını 
hazırlamak, bu çalışmaların sonuçlarının millî 
plân kademesinde değerlendirilmesini teminen, 
gerekli işbirliği ve koordinasyonu yapmak, den
geli şehirleşmeyi gerçekleştirmek, çevre ve şe
hir düzeni içinde konut meselesinin çözümünü 
sağlamak, yurdun malzeme imkân ve kaynakla
rının yapı ihtiyaçlarının en rasyonel şekilde 
karşılanmasını temin etmek, umumi hayata 
müessir âfetlerden evvel ve sonra gerekli ted
birleri almak üzere faaliyette bulunur. 

Bu arz ettiğim görevler, bizim Teşkilât Ka
nunumuzda Bakanlığımızın bünyesinde yer alan 
çeşitli umum müdürlüklerin prensip halinde ve 
görev halinde uyaoalkları ve gerçekleştirecek
leri kanuni vazifelerdir. Bunumla beraber, Ba
kanlığımız, başta Anayasamızın prensipleri ol
mak üzere, kalkınma plânlarımızın ilkelerini, 
bu arada Hükümet programının vadettigıi hu
susları da gerçekleştirmeyi Jkendisine başta ge-
'İsn bir vazife saymıştır. 

Şimdi muhterem sözcülerin burada,, biraz ev
vel arz ettiğim üzere, temas ettikleri fakat bi-
s'm yönümüzden eleştirilmeye tâbi tutulması 
'külteden ve kendi görüşümüz ve kanundaki va
zifelerimiz ve icraatımız bakımından da üzerin
de durulması ve hakikatlerin ortaya çıjkmıası 
bakımından dıa, burada ifadesi faydalı olan 
hususlar olduğu için bunu da şimdi sırası ile di
le getiriyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sözcüsü Sayın 
Durakoğlu, konuşmalarının başında, dikkatle 
izledim, dediler ki, «Biz burada devamlı ten-
îkidler yaparız ıamıa bu tenkidler nazarı itiba
ra lahnmaz.» Elbette bir muhalefet partisi vazi
feli icabı, ekonomik ve sosyal görüşü icabı bi
zim karşımızda birtakım tenkidler yapacak. Bu 
tenkidler hak ve nasafet kaidelerine uygunlu
ğu derecesinde, hakikatlere tetabuk ettiği dere
cede ve insaf ölçüleri içinde burada sierdedıildiği 
•tekdirde hiçbir itirazımız ve sözümüz yok. Ama 
burada; biraz da, illâ, «Ben bu konuyu, şöyle 
düşünürüm, siz de benim düşüncemin parale
linde bir icraat yapın veya o şekilde düşünün» 
gibi bir eda içerisinde konuştuğu için bu konu
yu ele almak istiyorum. 
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Tenkidler yapılacak. Arz «ttiğim gibi, bun
lardan alınmıyoruz, hattâ isifıade edilece(k yön
leri varışa, onlardan istif adsye çalışacağız. An
cak, bu eleştârisıinin sonunda bizi üzen, hattâ 
Bakanlık mensubu mıesıai arkadaşlarımı üzen bıir 
yargıya vardılar, onu kabul etmediğimizi bil
hassa yüksek huzurlarınızda iarz etmek istiyo
rum. Dediler ki: «Biz terikid ediyoruz, ediyo
ruz, bunlar kaale lalmmıyor, Bakanlık öyüıe 
bir pota ki, yeni Bakanı da eritecek..» 

Hayır, biç doğru değil. Bu, tamamen bir 
bühtandır. Bftrıaz evvel hakşinas Güven Par
tili arkadaşım burada ifade ettiler, elbette bir 
kısmı icraatı beğenir, bir kısmı beğenmez, ama 
hiçbir zaman orada bulunan arkadaşlarım, ba
kanlıkta görev alan arkadaşlarım, kanunların, 
nizamların, prensiplerin ve ahlâki kurulların 
dışında tek bir düşünce ve icraata sahip değil
lerdir ve düşünceleri, sadece memlekete hizmet 
etmek ve kendilerinin de ifade ettiği gibi, ya
rının mamur Türkiyelinin temelinin atılması 
ve inşasında kendilerine şeref olacak ye iftihar 
vesilesi olacak hizmetleri yapmaktır. Bundan 
başka bir şey düşünmüyorlar. Bunun dışındaki 
bir düşünce, bunun dışındaki bir itham bühtan 
olur ve başta beni olmak üzere arkadaşlarımı da 
zedeler. Bu bir insafsızlıktır. Çok temenni eder
dim, bunu bir netice olarak, bir yargı olarak 
burada ifade etmeselerdi. Çünkü, ben de şim
diye kadar Devlet hizmetinde ne olduğum, ne 
düşündüğüm belli olan bir adamım. Bütün ar
kadaşlarımı tenzih ediyorum, orada sanki za
rarlı bir pota var, ben de eriyeceğim. Ben öyle 
kolay eriyecek bir adam değilim. Esasında ar
kadaşlarım da arz ettiğim gîbi sadece millet 
ve memleket meselesi ve ideali dışında başka 
düşünceleri olan insanlar değil, hepsi memleke
tin çok seçkin, oraya seçilerek gelmiş vatanper
ver teknik elemanlarıdır. Hepsinin ehliyeti ve 
liyakati de müsellemdir. 

Yine Sayın Durakoğlu, îmar ve İskân Ba
kanlığının konularını ele alırken, bilhassa şehir
leşme üzerinde durdular. Şehirleşmenin bugün
kü görünüşü, sebepleri ve hattâ kendilerine 
göre netice olarak bâzı yanlış teşhisler yapıl
dığını ve bu sebeple alman kararların da netice 
vermediğini ifade ettiler ki, ben bura/da uzun 
bir tahlile girişecek zamana sahip değilim. Bi
raz sonra kendi fikirlerinin yanlış taraflarını da 

ifade edeceğim; asıl yanlış teşhisi yapan ken
dileri. 

Bir defa diyorlar ki, «şehirleşme bizde ve 
ileri memleketlerde aksi istikamette oldu.» 

Olabilir; her memleketin bir özelliği var, her 
memleketin sosyal, ekonomik şartları ayrı, ta
rihî şartlan ayrı. Onun için her memleketin 
özel bir gelişmesi, şehirleşmesi olur, fakat, her 
zaman ifade ettiğimiz gibi, bizim memleketimiz
de şehirleşmenin fazla nüfus artışı, bilhassa ta
rımdaki nüfus artışının itici kuvveti başka ol-
ımaJk üzere tek sebebi yok, birçok sebepleri var. 
Hangi sosyoloji kitabını açsanız, sosyal hâdise
lerin tek sebebi olmadığını, pek çok sebebi ol
duğunu en baş sayfada yazar. Onun için bunda 
şu sebep faik, şu sebeple şu netice olmuştur diye 
de hemen bir hükme varmak, doğrusunu isterse
niz acele bir karar olur ve hatalı bir karar olur. 

Şunu kabule mecburuz, bunun tatbikatı ba
kımından her hangi bir hata arama taraflısı da 
değiliz; memleketimizde şehirleşme, köyden şe-
hire akın bir realite. Bu, bilhassa memleketimiz
de sosyal ve ekonomik kalkınmanın bariz bir şe
kil aldığı ve gelişme halinde ortaya çıktığı za
manlar artmıştır ve daha da artacaktır. Malû
mu âlileri, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı şe
hirleşmeyi bir realite olarak kabul ederken, ay
nı zamanda endüstrileşmenin de bir şartı olarak 
ele almıştır; âdeta endüstrileşmeyi gerçekleştir
mek için şehirleşmeyi de teşvik eden bâzı pren
sipler getirmiştir. Bu plânın bir ilkesi, aynı za
manda ekonomik bir kuraldır. 

Bakınız, bugün sanıayıiıi gelişmiş her memle
kette şehirleşme, sanayileşme ile lat başı bera
ber gider. Burada ifade ettiler ki, ısanayi ge
lişsin, sanayi istihdam ihtiyacını ve onun ge
reklerini düşünsün ve ondan sonra da şehirleş
me olsun. Böyle bıir kural olamaz, ekonomi 
ilmî bunu kabul edemez. Şehirleşme sosyal bir 
olay oüıarıafk ve bilhassa her memleketlin sosyal, 
ekonomik sebepleri ve faktörleri içinde geüşıe-
rek devam edecektir ve bu da sanayii bir düke 
olarak benimsemiş bir memlekette, bizde olduğu 
gjbi teşvik görecelktör. Bıaşka türlü sanayi 
kalkındırmak ve sanayie geçmek mümkün ola
maz. 

Burada, yine Sayın Duırakoğlu'nun bir yanlış 
teşhisine temas etmek istiyorum. Diyorlar ki: 
«Şehirlerdeki bu akını, hafifleıtnıek üzere yuka-
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nda, yanii köyde tedbirler almak veya köy, kent 
diye bir ünite kurup orada nüfusu tutmak.» 
Bunlar suni şeyler. Bugüne kadar bu sunu. ted
birler ıtuıtmamış. Onun için buna çare bulu
namamış. ikinci Beş Yıllık Kal]kınm!a Plânı
nın dlkasd, memleketin realitelerine bu yönden 
uymaktadır. Evvelâ şehire akını bir realite, 
bir veri olarak kaibul edeceksiniz. Nliçıin geliyor 
bu nüfus? Dediğim gibi tejk bir sebebe bağlı 
olarak gelmiyor. Bunu düzenli şekilde yer
leştirme ve ekonomiye faydalı haile getirme, şe
hirdeki şehir düzenini bozmlama, sosyal ve eko
nomik şartları bozmamla bakımından elbette dü
şünülmüş ve düşünülecek tedbirler vardır. Bun
lar bugün uygulanmaktadır. 

Yine fkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
teısbiıt ettiği birkaç noktayı kendilerine çok kı
sa şekilde okuma ve özetleme suretiyle, nere
de yanıldıklarını dıa göstermek istiyorum. 

Sayfa 263: «Sanayiileşme, tarımda modern
leşme ve şehirleşme, gelişme olayının birbitfin-
den ayrı düşünülemez üç unsurudur. Şehirleş
me destıeJküeneesk ve şehirleşmeden ekonomiyi 
dıtıici bir güc ve gelişme anacı olarak yararlanıla-
oaktır. Şehirleşme hareketinin yarattığı müeıs-
0̂ üiBİ!8r, şehir çevre ve bölge ilişkileri içlinde 
düşünülecek, şehir sorunlarının çözümünde şe
hirler hu anlayış içlinde tek haslarınla ele alm-
mıyacaklandır.» 

Şimdi, sanavüesime tek basma bir müessese 
olmadığına göre, bunun tarımdaki modernleş
tirme ve ayrıca şehirleşmenin diğer prensipleri
ni ele lalmafk suretiyle. en realist ve mlemleket 
kartlarına uygun tedbirler bugün alınıyor. Bil
hassa son zamanlarda, îkinoi Beş Yılık Plâ
nın öngördüğü bâzı tedbirler, çıkarılmasını is
tediği kanunlar, ki büyük bir kusmı çıka-
rılmışitır, bunlar vasıtasiyle lise ve konuya 
bir istikamet verfilmıiştir. Bu istikamet bugün 
ortada. Ama bu öyle bir olay ki, tâbiri caiz
se buna gem vurma, istikamet verme kolay 
bir iş olmadığı gibi, biraz da gecikme lilıe ele 
alınmıştır. Onun içlin bugün problemlerimiz 
var. Yani, şimdi şehirleşmeyi önlerken, suni 
bir müessese olanak köy - kent müessesesini 
kurmak istediğiniz takdirde, o zaman ekonomi
nin, sosyal hayatın, gelişmenin normal seyri
ne birtakım arizî, hattâ zararlı mâniıalar koy
muş olacağız. Onun için şehirleşme, burada 
görüldüğü üzere plânın bor ilkesidir. 

Sayfa 264: «Şehirleşmenin özelliği yalnız 
amaç değil, aynı zamanda iktisadi ve sosyal 
kalkınmanın aracı olmasıdır.» 

Yine bir nojktayı daha okumak istiyorum, 
sayfa 269: «Şehirler ile köyler anasında olan 
kasaba birimi, gelişme oluşumu içinde :ara 
kademe teşkil etmektedir. Bu kademe, şehrin 
gelişme yönündeki etkisinin yayılmasını sınır
lamaktadır. Şehirleşmenin gerçek bir şehir or
tamında olması; şehir köy ilişkilerinin bir 
sanayi ortamının gereklerine göre gelişmesi 
için kasabaların artması yerine, gelişme için 
en uygun ölçülere sahip şehirlerin ortaya çık
ması destelenecektir.» 

Plânın ilkesi bu. Bu ilkeler gelişigüzel, tet-
kilksiz, memleket realitelerinden uzak, hayali 
bir şey değil. Bunlar uzun uzun hesaplan
mış, ilmî hakikatler göz önüne getirilmiş ve 
buraya dercedilmiş. 

Şimdi, plânın tesbit ettiği prensip bu, bi
zim uyguladığımız prensip de bu. Hiçbir za
man biz plân ilkeleri dışında, ayrıca bu konu
da çıkan kanun ve mevzuat dışında ne bir 
tatbikata girdik, ne de bu yolda başka bir 
düşünüşümüz oldu. 

Dünyada endüstrileşmiş memleketlere ba
kınız, şehirleşme bir vakıa olarak meydana gel
miş ve sanayi şehirden başlıyarak küçük mer
kezlere doğru yayılmış. Bunun ekonomik ka-
rekteri de bu ve ekonomik prensipleri de 
bu. Bunun dışında, buna aykırı bir tedbiri 
getirecek olursanız, işiniz o zaman büsbütün 
sarpa sarar. 

Ayrıca, şehirleşmeyi kendi haline de bırak
mak doğru değil dedim. Bunun için1 bilhassa 
bölgesel plânlamalar ele alınmıştır ve tahmin 
ediyorum Sayın Durakoğlu buradaki ifade
lerini ve yargılarını işte bu plândan almıştır. 
Eğer teşhis etselerdi de bizim Bakanlığımız
daki tatbikata ait çalışmaları görselerdi, mut
laka burada ifade ettikleri kanatain aksine 
bâzı fikirler burada ileri sürerlerdi. Çünkü biz 
uzun zamandan beri, bilhassa kalkınma plân
ları uygulandığından heri, bahusus İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının başlangıcından itiba
ren tabiî ekonomik ve sivil savunma, turis
tik ve diğer şartlara göre imar bölgeleri 
tesbit etmek suretiyle, bu bölgelerin inkişaf
larını imar plânlarına prensibolacak, aksedecek 
şekilde tesbit etmiş bulunuyoruz. 
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Bilhassa bölgesel karakter bakımından 
Türkiye sekiz bölgeye ayrılmıştır. Bu sekiz 
bölgenin ayrıca 15 alt bölgesi vardır ve bu 
15 alt bölge de 67 ili kapsamaktadır. 

Ayrıca bu bölgeler dışında gelişme potansi
yeli olan belli yerleşme noktaları, bölge ge
lişme merkezleri 'seçilmiştir. Hep bunlar ilmî 
yönden, sosyal ve ekonomik yönden memlekette 
bugün realite olarak görülen şehirleşmeyi dü
zenli şekilde yürütmek ve meydana getirmek 
içindir, ama kendileri diyorlar ki : «Bunun 
düzeni yok. Bildiği gibi yahut olduğu gi
bi»... Hayır, öyle değil. Bunlar, şimdi arz et
tiğim şekilde düzenli yerleşmeyi temin etmek 
üzere bilhassa büyük emek mahsulü olarak 
meydana getirilen çalışmalar ve plânlamalar
dır. 

Buralarda şehirleşmenin düzenli cereya
nını ve durumunu sağlamak üzere birbirini 
delstekliyen yatırımların sayesinde birtakım 
merkezler meydana getirme ve metropol olacak 
yerlere akını önleme gayesi de istihdaf edilmiş
tir. 

Ayrıca İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın ilkeleri arasında yer alan endüstrileşmeyi 
yine şehirleşme ile düzenli şekilde, istihdam 
gücünü de nazarı itibara alarak bilhassa şehir
lerin sanayi bölgelerini küçük sanayi sitesini 
ayrıca orta derecedeki sanayiin, yani organize 
sanayiinin yerleşeceği ve gelişeceği yerleri de 
sosyal - ekonomik incelemeler sonunda tesbit et
miş bulunmaktayız ki, bugün Türkiye'de bun
lar için 24 gelişme merkezi tesbit edilmiştir. 

Bilhassa Şarkta 1969 yılında iki ünite, ge
lişme merkezi seçilmiş; Samsun ve Elâzığ. Ora
da organize sanayi bölgesi ve bunların birer 
metropol olması için Devletin ve bilhassa 
Bakanlığımızın hangi yatırımları yapacağı, 
diğer bakanlıkların nasıl tedbir alacağı ve 
ilerde bu şehirlerin nasıl bir fonksiyona sa-
ihilbolacakları da bugün prensipleriyle tesbit 
edilmiştir ve halen bu çalışmalar devam etmek
tedir. Halbuki Sayın Durakoğlu diyor ki : 
«Âfetler oluyor, bunlarla uğraşır vaziyet 
alınıyor ama, asıl derdin kaynağına inilmi
yor...» 

Bugün böyle bir tatbikatımız yok. Şunu 
idarenin basit ve başta gelen bir prensibi ola
rak ifade etmek isterim ki, bir konuyu çöz

mek için, tedbir almak için mutlaka sebebini 
araştırmak lâzım. Şimdi arz ettiğim gibi, sebep
ler araştırılıyor. O sebeplerden sonra da ted
birler sıralanıyor. Bunlar tek bir tedbir4 değil, 
tedbirler manzumesi; işin düzenli şekilde cere
yanı için. 

Hemen bir noktaya daha temas etmek isti
yorum, başka sözcü arkadaşlarım da temas et
tiler, İmar Bakanlığı sadece şehirle uğraşıyor-
diye.. Evet. İmar Bakanlığının kanunî görevi 
bu. Bugün köyün problemleriyle uğraşacak, hat
tâ köy imar plânlarını yapacak, köy yerleşme
sini tanzim edecek başka bir 'Bakanlığımız Var; 
Köy işleri Bakanlığı... Bizden evvel 'Sayın Ba
kan burada Köy işleri Bakanlığının yaptığı va
zifeleri anlattı. 

iş bölümü olmadan bugünkü asırda her işi 
bir bakanlığın üzerine yüklemek, aslında bir
çok işleri sekteye uğratır. Onun için (biz bu iş
bölümünü yaptık. Köyün her türlü meselesi Köy 
İşleri Bakanlığı tarafından yapılıyor ve ele alın
mıştır; dmar plânları dâhil. Biz de şehirlerdeki 
Bakanlığımızın iştigal konusuna tgiren problem
leri ve bugün halledilmesi icabeden her şeyi 
mevzuatımız ve arz ettiğim gibi plânın ilkeleri 
içinde ele aldık ve yürütmekteyiz. 

Ayrıca, köyün modern tarım ışartlarma gir
mesi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın başta 
gelen şartı. O da, malûm »olduğu üzere ele alın
mıştır. Uygulaması bilhassa işu son senelerde 
gayet ileri bir tempo ile yürümektedir ve yapıl
maktadır. Bunun ilgin, '«şehirleşme köyde önle
nir.» fikri biraz da bayatlamış bir fikir, bugün 
tatbikatı mümkün olmıyan bir (fikir. 

Aynı zamanda burada, kanaatime göre Sa
yın 'Durakoğlu bir çelişmeye de düşüyor izah
larında. «Sİ!Z yukarda tedbir alın, şehirleşmeyi 
önleyin..» dedikten sonra arkasından da hemen, 
«Şehirde mesken yapıyorsunuz, şu kadar da açı
ğınız var..» diyorlar. Elbette biz şehirde mes
ken yapıyoruz. Hattâ yine, ben başka teşhis ko
yamıyorum, zamanlarının darlığından olacak; 
biraz daha derinliğine tetkikat yapsalardı du
rumu tesbit ederlerdi her halde; burada ifade et
tikleri rakam da kendi ifadelerine göre tam 
açık değil. 'Çünkü bizim Bakanlığımızın her se
ne ele aldığı programlara göre, (ben yalnız 
1968 - 1969 senelerinin rakamlarını alıyorum; 
eğer arzu buyuran olursa daha önceki seneleri 
de arz edebilirm.) tasarruflu ev yapma sistemi 
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ile 3 528 konut; on bin lira kredi ki, biz buna 
dörtlü sistem diyoruz 2 261; beş bin lira kredili 
nüve konut yapma 1 475; arsa tevzii, her iki 
senenin yekûnu 29 020. 

Ayrıca kooperatif yolu lile kredi verilip dai
re yapımından 1 718. Yine Sosyal Sigortalar 
Kurumunun kredi vermesi suretiyle, bizim alt 
yapı tesislerini yaptığımız, teknik yardım yap
tığımız daire 'sayısı da 4 200. Bunlar toplanır
sa 43 883 oluyor. 

Plânda ıSayın Durakoğlu'nun verdiği rakam
lar belediyelerin ruhsat verdiği binaların top
lamıdır. Şu arz ettiğim 43 bin rakamı bunun dı
şındadır. Bunu ıda eklerseniz bizim açığımız 5 
bin civarında oluyor ki, bu normal bir açık. 

Yine ISaym Durakoğlu şehirleşme meselesi
nin, 'hiçbir zaman vazıh şekilde ifade edilmiyen, 
anlryamadığımız düzen değişikliği ile halledi
leceğini söylüyor ki, onun burada tartışmıyaca-
ğım, ayrı bir konu, bunu olduğu gibi bırakıyo
rum. 

Bundan sonra arsa spekülâsyonu mevzuuna 
temas ettiler. Arsa spekülâsyonu bugünün bir 
mevzuu değil. Bunun da tabanında, kökünde 
birtakım sebepler yatıyor. Ekonomik ve sosyal 
şartların, hattâ şehirleşmenin de - kendileri de 
burada ifade ettiler - bunda tesiri var. Ama ar
sa spekülâsyonunu önlemek üzere de biz imkân
larımız niubetinde alınacak her türlü tedbiri al
mış bulunuyoruz M bunların başında gelen Ar
sa Ofisi Kanunu çıkarılmıştır; fakat, Arsa Ofisi 
Kanunu ve onun neticesinde arsa temini ve za
manı geldiği zaman bunları bilhassa piyasayı 
tanzim bakımından müdahale satışları yapma 
biraz zamana bğalı bir iş. Kabul buyurduğunuz 
Kanun her sene Arsa Ofisine 25 milyon sermaye 
ilâvesini öngörmüş. Bu sermaye ile yapılacak 
işleri takdir buyurunuz, ama biz bunun yetersiz 
olduğunu bildiğimiz için, bunu, 775 sayılı Kanu
nun imkânları içinde belediyeler eliyle, ayrıca 
İmar Bakanlığının aldığı bâzı tedbirlerle de 
önlemeye çalışırken, son defa yüksek huzur
larınızla gelen vergi mevzuatiyle de önleme ted
birlerini ve çarelerini ele almış bulunuyoruz. 

•Gecekondu sorunu üzerinde çok şey söyle
mek mümkün. Gecekondu, şehirleşme vetiresinin 
bir sonucu; ama gecekonduyu önlemek için ted
biri ve istikameti göstermiş bulunuyoruz ve 
"•iunun hızlı bir tatbikatiyle de içinde bulunu
yoruz. 

Gecekonduyu önlemek için, kendilerinin ifa
de ettiği gibi, yalnız köyde tedbir almanın tesiri 
vt faydası yok. Şehirde alacağız, ama köyde 
tarımsal nüfusu daha iyi geçinir ve oraya bağ
lanır halde teöbit edecek tedbirler elbette at-
Haşı beraber yürüyecek; ama şehirde gecekon
dunun önlenmesi için, evvelâ şehirlerde belediye
lerin bugün büyük şekilde tatbikata giriştikleri 
önleme bölgelerini, ıslah bölgelerini ve tasfiye 
bölgelerin ele alıp, onları gecekondunun önlen
mesi yönünde işletmeleri de bir zaruret olmuş
tur. Bu tatbikat bilhassa büyük şehirlerde ya
pılmakla beraber, işaret ettiğim gibi gelişme 
merkezlerinde ve gelişme merkezi çevresinde 
io buna girişilmiştir. 

iller Bankası konusunda bilhassa durdukları 
bir nokta var. Derler ki, fondan dağıtılan kre
diler, Hazine yardımı, VJS. burada Bakanlık Büt
çesi ile beraber getirilmeli ki, biz bâzı muka
yeseler yapalım ve netice çıkaralım. Bu da yan
lış bir teşhis, bu da işi yanlış vaz'etme. 

iller Bankası, bildikleri veçhile özel hukuk 
bükümlerine göre çalışan hükmî şahsiyeti haiz 
bir müessese. Onun nasıl bilanço yapacağı ve 
bu saydıkları masraflarını genel kurulda nasıl 
ttilü getirecekleri ve ne neticeye bağlayacakları 
kendi öae! kanununda da sayılmış. Böyle özel 
kanunu var iken, özel hükümler var iken burada 
bu yapılmamıştır, veya bunu şöyle yapmak lâ
zımdır demek de, zannederim hukuk fikri ile 
bağdaşmıyor. 

Sonra, «hisselerin dağıtimında bâzı noksan
lıklar, hattâ gecikmeler olmuş» deniyor ki, il
ler Bankası gerçekten bu hisseler bakımından 
epeyce bir zamandan beri sıkıntıda. Bu sıkın
tının başlangıç tarihi yeni değil, bunun menşei 
1948 - 1949 senelerine gidiyor. 1948 - 1949 se
nelerinde, malûm olduğu üzere 5237 sayılı Ka
nunun 42 ve 43 ncü maddelerine göre, hattâ 
4( ncı maddesine göre fona ayrılan paralar 
D binden az nüfuslu belediyelere taihsis edilir
i/en, içişleri Bakanlığının bir kararı ile ileride
ki senelerin alacağına mahsuben ve takattan 
iipri bir tahsis başlamıştır. Asıl oradan baş
lıyor bu iş, o tarihten beri başlıyor. O tarih
ten 1961 yılma kadar bu böyle gelmiş. Bilhassa 
küçük belediyeler takatları dışında ve ilerideki 
seneler fondan alacakları miktar dışında pek 
çok borçlanmaya girmişler, âdeta bunların 
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ödenmesi de muhal hale gelmiş 1961 de 
bir talimatname çıkarılıyor. O zaman fona 
ayrılan paranın % 40 ı bu ödenmesi müm
kün olmıyan borçların itfasına ve % 60 ı 
da fon hesabına kamu tesisleri yapacak 
belediyelere, yine biraz da zorlanmak su
retiyle tahsis ediliyor ve itfaya çalışılıyor. 

Ayrıca bir noktaya daha temas ettiler, dedi
ler ki: «Yatırım gerçekleştirme oranında % 100 
den fazla artış var. Bu, programsızlıktan ileri 
geliyor.» 

Asla programsızlık sonucu değildir. Herhal
de 1968 yılım kastetmektedirler; bu tarihte 
gerçekten % 100 den fazla bir gerçekleşme ora
nı gözükmektedir. Bunun da sebebi, evvelce 
başlanmış fakat bir türlü bitirilememiş, bir kıs
mı çok az bir masrafla bitirilmek ve hizmete 
konulmak suretiyle, bir kısmı da belki önemli 
bir masrafı olmakla beraber oraya bloke edilen 
parayı müsmir hale getirmek maksadiyle yapı
lan yatırımlarla faydalı hale getirilmiş, bu nis-
bet orada tezahür etmiştir, oradan ileri gelmiş
tir. 

Ayrıca, bir de büyük bir iddia ile dediler 
ki : «Belediyelerin borçları 1965 yılında konso
lide edildi, bu sene Temmuzda vadesi doluyor, 
İmar Bakanlığı uyuyor, bir şey yapmadı, Hükü
met uyuyor; onun için ne yapıyorsunuz, 45 gün 
kaldı, bunu ifade edin...» 

Biraz evvel söylediğim şeyi aynen tekrar 
ediyorum : Eğer, Sayın Durakoğlu'nun bu ko
nuşmayı hasırlarken biraz vakitleri olsaydı, bu
nu hakikati ile, bunu doğru şekli ile burada 
ifade ederlerdi, çünkü bütçe kararnamesinin 
50 nci maddesinde bu konu halledilmiştir. Her
halde zamanlarının darlığı dolayısiyle bunu 
okumamış olacaklar. 

50 nci maddenin (i) bendi : «Belediyelerin 
ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 
bir kısım borçlarının Hazinece terkin ve tahki
mi hakkındaki 691 sayılı Kanunun 6 nci mad
desi hükmü 1970 bütçe yılında uygulanmaz.» 

Benden kesin bir beyan istediler. Bu beyanı, 
Bütçe Kararnamesinin 50 nci maddesinin (i) 
bendini okumak suretiyle kendilerine duyurmuş 
oluyorum. 

Yine Sayın Durakoğlu sözlerini bitirirken 
bana bir sual tevcih ettiler ve dediler ki : «Si
zin selefiniz zamanında 10 küsur milyon lira 

emre verildi, bunun akıbeti nedir, bundan ne 
maksat edildi?» 

Zannediyorum, bu konu üzerinde de, zaman
larının darlığından biraz durup, tenevvür ede
memişler. Bu o kadar normal bir şey ki, ama de
dikleri gibi, Denetim Kurulundan bir iki üye 
bunu bir rapor ile de bildirmiş, özeti şu. 

Sayın milletvekillerinin de bildiği veçhile, 
İstanbul'da tarihî eserlerin etrafında teşekkül 
etmiş gecekonduların yıkılması ve kaldırılması 
tatbikatı yapıldı. Bu tatbikat sonucunda açıkta 
kalan kimsesiz ve geçim durumu müşkül, dar 
gelirli vatandaşların biran evvel bir meskene 
kavuşturulması da bizim mevzuatımız ve ikti
darımızın prensip ve felsefesi icabı olduğu için, 
bunlara süratle mesken yapımına geçildi. 1 284 
daire yapılması gerekli idi, evleri yıkılan va
tandaşları yerleştirmek üzere; bunun yapılabil
mesi için de 32 milyon liraya ihtiyaç var, keşif 
öyle gösteriyor. Toplu halde konut yapılacağı 
için usul ve mevzuat, bildiğiniz veçhile, tasar
ruflu konut yapma sistemi içinde vatandaşın 
bir miktar iştirakini de âmirdir. Bu da 5 küsur 
milyon lira tutuyor. Geriye kalır, 27 milyon lira. 
Bunu vatandaş ufak taksitlerle ödedi, ama asıl 
inşaat bedeli olan 27 milyonun % 50 sini Emlâk 
Kredi Bankası, % 50 sini de Bakanlığımız vere
cekti. Bakanlığımız o zaman bütçe imkânları 
nedeni ile hissesine düşen % 50 yi ödiyemediği 
için ve inşaatta Emlâk Kredi Bankasının büyük 
şirketlere olan İmar Limited ve T1MLO marife
tiyle yapıldığı için, 14 700 000 lirayı Emlâk 
Bankası Bakanlık hesabına değil, işin devamı 
bakımından orada evsiz kalan vatandaşları kış
tan önce meskene kavuşturmak amacı ile he
men tahsis etmiştir, inşaat bitmiştir, vatandaş
lar içine girmiştir. Girdikten sonra bunlardan 
senet alınmak, talepname alınmak suretiyle bu 
14 700 OOO lira da bunlar adına borç kaydedil
miştir. Olan hâdise budur. Zannediyorum ki 
Sayın Durakoğlu, bu sanki usulsüz, kanunsuz 
bir muameledir de «Niye böyle oldu, bunu Ba
kan açıklasın» demektedir. Açıklıyorum; sizin 
ifadenizden daha kesin bir ifade ile açıklıyorum 
ki, olan hâdise budur. Bunda da kanun bakımın
dan, usul bakımından yolsuzluk yok. Ancak 
Denetim Kurulunda çalışan bir üye, yahut iki 
üye, «Bunu niye böyle yaptınız? Vatandaş bek-
leseydi, iki sene sonra bunların kredileri dolar
dı ve ondan sonra da bu ev yapılırdı» gibi bir 
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düşünce ile rapor tanzim etmiş, ama bu rapora 
da gerekli cevap verilmek suretiyle ve şu arz 
ettiğim safahat da gösterilmek suretiyle, on
larda bu konuyu kabullenmişlerdir. 

Sayın Durakoğlu'nun arz ettiğim veçhile 
makbul ve birim için istifadeli tenkitlerini ay
nen alıyorum; ama arz ettiğim hususlarda da; 
mutlaka inanırım; çünkü zamanları olsa bunla
rı tetkik ederler, hakikati bulurlardı, bulama
dıkları için de burada yanlış teşhisler koymuş
lar ve bâzı hakikata uygun olmıyan şeyler de 
söylemişlerdir. Onu da lütfen kendileri kabul 
buyursunlar. Nasıl ki ben, makbul, mâkul, man
tıkî tenkitlerini kabul ediyorsam, o da benim 
bu şekildeki tesbitlerimi kabul etsinler. 

G. P. Grup sözcüsü Sayın Mehmet Türk
menoğlu, yine aynı şekilde şehirleşme, gecekon
du sorunu üzerinde durdular. Anları tekrar et
miyorum, tekrar etmek de lüzumsuz. Kendileri 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânından bâzı ra
kamlar almışlar, onları burada ifade ettiler. 
Yalnız, bir nokta var ki, onun tavzihi, izahı ge
rekli. 

Dediler ki : «Şehirlerde imar plânları yapı
lırken, mesken uygulaması yapılırken birtakım 
hesaplar olur. Bu hesaplar yapılırken, işte, 50 
kat sayısı bulunur, ona göre, imar plânına gö
re ihtiyaçlar da tesbit edilir...» 

Yalnız, bu bir kat sayı meselesi değil. Bir 
imar plânı yapılırken, tek bir konu ele alın
maz ; takdir buyurursunuz şehircilik prensipleri 
ekonomik, sosyal esaslar, hakikatler ve bilhassn 
o muhitte yaşıyan insanların sosyal görenekleri. 
örf ve âdeti yaşantıları her şeyi esaslı bir etütte 
tabi olur. Onun için bu plânlar kısa bir zaman
da ortaya çıkmıyor. İstanbul, İzmir, Ankara 
nâzım plânlarının uygulanmasına ve yapılması
na badanalı epey oldu. İstanbul nâzım plânı 
son safhaya gelmiştir, ama Ankara ve izmir'de 
bu plânın doğru bâzı kararlarla ortaya çıkma
sı için sosyal ve ekonomik tesbitler henüz bit
miş değil, onlar hâlâ devam ediyor. Ancak bu
nu en hızlı şekilde bitirmek de bizim başta ge
len görevlerimiz arasındadır. 

Gene Sayın Güven Partisi sözcüsünün bura
da yanlış bir yargısına temas etmek istiyorum. 
Gecekondu yapımları önlenemiyor, bunun sonu
cunda da sokaklarda birtakım gösteriler, dolaş
malar oluyor, silâhlı hareketler oluyor gibi bir 
ifadede bulundular M, bunu hemen tavzih et

mek ve düzeltmek isterim. Gecekonduda otu
ran vatandaşların bu işte hiçbir suitaksiri yok
tur. Onlar çok muhterem, işlerine bağlı ve ka
derlerine razı, bu memleketin çok değerli evlât
larıdır. Onlar böyle muzır işlere girmiyorlar ve 
girmezler de. 

Gene temenni olarak burada ileri sürdükle
ri arsa spekülâsyonunun önlenmesi, inşaat mal
zemesinin ucuzlatılması ve saire hususlar var
dır. Bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum: 

İnşaat maliyetinin bugün önemli bir unsuru 
olmuştur arsa. Onun için arsanın ucuz alınıp sa
tılması, buradaki spekülâsyona mâni olunması 
bizim için başta gelen bir vazife halindedir. Bu 
sebeple Arsa Ofisi kuruldu. Belediyelerin elin
de bulunan arsaların satılmaması, Devletin elin
de bulunan arsalarm satılmıyarak önleme böl
gelerine tahsis edilmeleri hep biraz evvel sırala
dığım tedbirler cümlesindendir. 

tnşlaat malzemesi dje, inşaatın ucuz olmasın
da arsa önemli fair unsurdur. Bunu ucuzlata
bilmek için çok yönlü tedbirlere ihtiyaç vıar; 
tanzim satışı yapmak ve kanunumuzda da oldu
ğu gibi bâzı inşaat malzemesi imal eden ima
lâthane ve fabrikalara destek olmak ve bilhas
sa ucuz malzemeyi etüdedüp tıeşvilk etmektir 
M, bunlar yapılıyor. Yapı Malzemesi Genıel Mü
dürlüğümüz bunları tesbit etmektedir. Ve bu 
konuda kurulmuş olan enstitü ile işbirliği ya
parak hdrçok malzemeyi bugün standart hale 
getirmiştir. Meselâ bunların başında cam gel
mektedir. Hattâ fabrikaya dıa normlar veril
mek suretiyle, esfoMne nazaran oldukça ucuz 
cam elde etme ve ucuz imalâta gliıtmıe şekli sıağ-
1 m Hımıştır. Bunun yanında bugün kapı ve pen
cere standardı ve ucuz prefabrik malzemenin 
kullanılması şeklinde birçok araştırmalar var 
ve bunların da bugün uygulanan cihetinde birta
kım faydalı ve ucuzlatıcı sonuçlar elde edil
miştir. 

Yine Güven Partisinin Sayın Sözcüsü, 
«Tabiî âfetler için önceden hazırlıklı olunma
lıdır» dediler. Bu, zaıtıen tabiî bir (kaide, (el
bette hazırlıklı olacağız. Türkiye'den bir fay 
hattı geçiyor, memleketimizin taşkın suları ve 
ayrıca kuruluş yerleri henüz tam nlizıamına gir
miş değildir. Onun için kanunumuz da bunu 
öngörmüş ve yine kabul buyurduğunuz 1051 
sıayılı Kanun bilhassa önleyici tedbirler alma 
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bakımından hükümler getirmiştir. Bunun tat
bikatı içinde Munınaktıayız şlimdi. Bu iş işin 
plânlar yapılmakta olup, gün geçtlikre de te
kemmül ettirilmektedir. 

Bu kürsüden dıaha evvelce ifade etmiştim, 
hdr şahsî mesele veya bir övünmie meselesi 
olanak değil, sırf Bakanlığımın değerli uzman 
ve elemanlarının, f eda'kâr arkadaşlarımın gay
reti olarak burada tekrar d le getirmek üstle
rim. 

Bizim bu hazırkklarımizdan hıer halde kendi
leri de haberdar olmuşlardır, gazetelerde de 
çıktı, yaibancılar bunu örnek olarak alıyorlar. 
Bunda çok şükür Heri bar çalışmamız var. Yakın
da bunun tam plânlı şeklini, Adapazar'ını pilot 
bölge seçmek suretiyle efkârı umumiyeye de 
takdim edeceğiz. ' 

Bundan sonra konuşan değerli hatiplerim 
bâzı noktalar üzeninde tenkid ve temennileri 
oldu. Bunları umumi cevapların içinde arz «it
tiğim içlin tekrar zamanınızı almak fetemiyo-
rum. Yalnız Sayın Tosyalı'nın kendi memleke
tine lait ve ayrıca Sayın Hasıan Ali GüÜcan'ın 
yine kendi memıle|ketinıe ait bâzı diiliek ve te
mennileri oldu. Bunlar kendi bölgelerini İlgi
lendiren konular olduğu için yüksek huzurunu
zu işgal etmek istemiyorum. Burada ifade et
tikleri konuları tetki]k ederek, neticelerini ken
dilerine arz etmek suretiyle onları da neticeye 
bağlamak istiyoırum. 

imar ve tskân Bakanlığının (bütçesi müna
sebetiyle burada tenkid ve temenniler yapmak 
suîietüyle bize faydalı olan muhterem nufilletve-
tkilerine şahsım ve Bakanlığım adına teşekkür
lerimi ye şükranlarımı sunuyorum. (A. P. ve 
G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan zâtııallduıize sorula
cak bâzı sualler vardır. 

Buyurunuz Saym Arltaç. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başba

kan seçimlerden önce Kars'a teşrif buyurduk
larında, sosyal mesken, yapılması gayesi ile 
temel atmışlardı. Bu temeller atıldıktan sonra 
Devlet Demiryolları idaresi kendilerine ait ta
pulu arsalar üzerine bu temellerin atıldığını 
iddia etmişler ve bir de ihtiyati tedbir kararı 
almışlar. Bu ihtilâf temeller atıldığından beri 
sürmektedir. Sosyal meskenlerin durumu ise te
mellerin atıldığı günkü gibidir. Bendeniz bu du

rumun aydınlanmasını ve sosyal mesken yapı
larının ne safhada bulunduğunu öğrenmek isti
yorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NÂKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, bu ihti
yati tedbir kararı kaldırılmadığı için şimdi söy-
liyecek bir sözüm yoktur. Müsaade buyurur
larsa, bu konuyu not olarak almış bulunmakta
yım, tetkik ettirdikten sonra kendilerine neti
ceyi bildireceğim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Cevapları ara
sında şu hususların da aydınlatılmasını istir
ham ediyorum: 

Sayın Bakanlık böyle bir sosyal mesken 
projesini düşünürken, daha önce yerin tesbitin-
de belediye ve ilgili tapu daireleri ile teşriki 
mesai etmek suretiyle tesbite gitmişler midir ki 
böyle bir hâl zuhur etmiştir? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NÂK1BOĞLU (Devamla) — Bu hususu şimdi 
de arz edebilirim efendim: 

Bu kabîl arsalar malûmuâliniz belediyeler 
tarafından tahsis edilir. 775 sayılı Kanun da 
bunu âmirdir. Taibiatiyle arsayı belediye kendi
sinin bilmiş, ama diğer taraftan Devlet Demir
yolları mülkiyet iddiasında bulunmuş. Elbette 
buna karar verecek adlî makamlardır. Onlar 
kararını verdikten sonra iş aydınlanacaktır. 
Bu hususu da kendilerine arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Erdinç buyurunuz efen
dim. 

MEHMET EMİN ERDİNÇ (Van) — Sayın 
Başkan, 1969 yılının ilkbaharında Van'ın Er
ciş ilçesinin Çelebibağ, örene, Kasımbağ köyle
ri göl seviyesinin yükselmesi ve Zeylân Çayı
nın taşması sebebiyle sel felâketine mâruz 
kalmıştır. 1969 yılından bu yana bu üç köy için 
İmar ve İskân Bakanlığının yaptırdığı etütler
den bu üç köyün nakline karar verilmiştir, Se
ne 1970 Haziran ayı olmasına rağmen bu üç 
köyün nakli yapılmış değildir; aradan bir yıl 
geçtiği halde yer tesbiti yapılmış değildir. Bu 
konuda bir - iki partilinin arzusunun yerine 
getirilmesi için yer tesibiti yapılmadığı söylen
mektedir. Acaba Sayın Bakan bu üç köy hak
kında ne düşünmektedir? Bu meselede söylen
diği gibi gerçekten partizanlık var mıdır? Ge
ciktirilmesinin sebebi nedir? Bu hususu öğren
mek istiyorum. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NÂK1BOĞLU (Devamla) — Efendim, Van 
depremi olduğunda ben Erciş'e ve Oelebibağ'a 
giderek durumu gözlerimle gördüm. Gerçekten 
Van Gölü ve Orta - Anadolu'daki diğer göl
ler, su, seviyesinin yükselmesi ile etrafında bu
lunan arazi ve köyleri tehdidediyorlar. Burası 
da bu cümleden. Nakili için karar verilmiş olup, 
bir yer de tesbit edilmiştir.. Hemen akabinde, 
biliyorum konuyu, bir grup vatandaş çıkmış, 
«Siz bu köy yeri için tesbit ettiğiniz istimlâk 
veya satmalmak durumunda olduğunuz yerlere 
faraza metrekaresine 10 lira veriyorsunuz, ben 
size bunu 4 liradan vereceğim» diye bir mü
racaat yapmış. Takdir buyurursunuz ki, böyle 
bir müracaat olunca, Hazine menfaati bakı
mından biz bunu tetkike mecburuz. Bunda her 
hangi bir partizanlık yoktur ve olmamıştır. 
Sadece önceden tesbit edilen yerin metrekare 
fiyatı pahalı diye, bize ucuz vereceğiz 
şeklinde Mr müracaat olmuştur ve o 
sebeple de bunun tetkiki gecikmiştir. 
Böyle köylerin nakline karar verilince bâzı ka
nuni formaliteler vardır. Aynı zamanda bütçe
nin de bunda rolü olmuştur. Bütçemiz, bildi
ğiniz gibi gecikti, onun için de daha önceden 
bir icraata geçemedik, başkaca bir sebebi yok
tur. 

MEHMET EMİN ERDİNÇ (Van) — Ne za
man yapılacağını söyliyebilir misiniz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NÂK1BOĞLU (Devamla) — Efendim, *rene tak
dir buyuracağınız üzere bir tarih veremem, ama 
gözümle gördüğüm için ifade edeyim, öncelik 
ifade eden bir konumuzdur, onu elbette ele 
alacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sorular bitmiştir. 

Şimdi son söz olarak Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Sayın Ahmet Durakoğlu'na söz 
vereceğim. 

Buyurunuz efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA AHMET DURAK-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ;,, 

Sayın Bakanı dikkatle dinledim; 50 dakika 
süren cevaplarının 40 dakikasını bana ayırmış 
olmasından dolayı da şükranlarla söze başlıyo
rum. 

Aziz arkadaşlarım, takdir buyurursunuz ki, 
«Her yiğidin bir yoğut yeyişi vardır.» diye 
bir atasözümüz var. Sayın Bakan, yapılan ten-
kidlere teşekkür ettiler, kizmıyacaklarını be
yan ettiler, ama benim konuşma edamı uygun 
bulmadıklarını da ifade ettiler; arkasından bir 
zihniyet potasında erimiyecek kadar katı ol
duklarını da beyan ettiler. Ben de herkesin ho
şuna gidecek bir edaya girecek tabiatta ol
madığımı ifade ederek sözlerime başlıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 
Sayın Bakanın beyanlarımdan istiane ile 

vardığı hükümler, maalesef, benim kastımı aşan 
neticeler doğuruyor. Ben demiyorum ki, şehir
leşmeyi mutlak surette, evler yaparak, şudur, 
budur, yaptığınız hizmetler yerinde değildir. 
Apaçık diyorum ki, şehirleşme, memleketimiz
de hızlı ve düzensiz bir şekilde gelişmektedir. 
Hızlı ve düzensiz.. Şehirleşmenin bir memle
kette varlığının faydasına kaaniiz, yokluğunun 
hareketsizliğe müncer olacağı inancındayız ve bir 
memleketin sanayileşmesinde de büyük rolü ol
duğunu ifade ediyoruz. 

Sayın Bakan ile anlaşamadığımız nokta şu
rada: Sayın Bakan bunu, şehirleşmeye taraf
tar değiliz, anlamında takdim ediyorlar. Hat
tâ, bu şekilde bir politikanın, bir şehirleşme
nin, hızlı ve düzensiz şehirleşmenin, normal 
şartlar altında ve düzenli bir şekilde olmasını 
temin için şehirleşmenin esas unsuru olan köy
den şehire gelen akının normal akın haline ge
tirilmesini sağlamak için, köy - kentler gibi köy 
ile şehir arasında bu akının hızlılığını önliye-
cek, normal şartlar altında seyrini temin ede
cek teşebbüslere girişilmesinden bahsediyorum. 
Bu zihniyet ile de, bu dâvanın halledilmiyece-
ğini söylüyorum. Bakanı şahsan tanırım, gıya
ben tanırım, hususiyetlerini biliyorum. Diyo
rum ki, yeni Bakan değişmesiyle doğan ümitler, 
yeni Bakanın aynı zihniyet potası içinde eriyin
ceye kadar devam etmektedir. Yani, bugün Ba
kanlığın başında sorumlu olan, bütün hedefi 
teşkil edecek olan insanın değerinden bahsedi
yorum, kabul ediyorum, ama şu zihniyet içeri
sinde bir yönetime girilmiştir, bunda ısrar 
edilmektedir. Bakanın, Bakanlığa gelmiş olma
sından ümidvarız. Ne yazık ki, tecrübeler bize 
göstermiştir ki, Bakan değişmesiyle doğan 
ümitler, aynı Bakanın zihniyet potası içerisin-

1 de eriyinceye kadar devam etmektedir. 
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Sayın Bakan, benim komşu vilâyetimden-
dir, hususiyetlerini de bilirim ama, Bakan, 0. 
H. P. ni Bakanlık mensuplariyle karşı karşıya 
getirecek bir beyanda bulunuyorlar, diyor
lar ki, «Bakanlık mensuplarım ithama varan 
bir insafsızlık içinde bulundular..» 

Sayın Bakan, Bakanlık mensuplarını bun
dan altı ay önce tanıdılar, fakat bendeniz 1963 
yılından beri belediye reisi olmam hasebiyle al
tı yıldan beri tanırım. Benim altı yıldan beri 
tanıdığım, her birisinin değerini altı ay önce 
değil, altı sene önce takdir ettiğim ve beyan 
etmekte de şeref duyduğum insanları itham ede
cek kadar insafsızlık gösteren Sayın Bakanın 
insafı nerededir diye arıyorum, bulamıyorum. 

Çelişme içinde olduğumu beyan ediyorlar, 
diyorlar ki; «Hem şehirleşme olmasın havasm-
dasınız, hem ev yapılıyor, açık veriyorsunuz, 
diyorlar.» 

Demin de arz ettiğim gibi, işin esas prensi
binde anlaşamıyoruz. Ben demiyorum ki, şe
hirleşme olmasın. Şehirleşmenin iftiharını du
yanlardan birisiyim. Memlekette şehirleşmenin 
ziyadeleşmesinde fayda vardır, olmamasında 
zarar vardır,, diyorum. Sonra, ev yapımında açık
ların bulunmasından da müsaade buyursunlar 
bahsedelim. Bunda çelişme diye bir şeyin mev
cudiyetini görmek, ancak esasta söylenen sö
zü prensibolarak reddetmekle mümkündür. 

«Köy - kent teşebbüsünün bugüne kadar 
tatbikata yöneldiğini dahi görmediğimiz hal
de, tutmadığını iddia etmemiz, suniliğini id
dia etmemiz, yani yapmacık bir durumda ol
duğunu iddia etmemiz, ancak bu konuya ge
reken ilgiyi göstermemekle izah edilebilir; yok
sa, tatbikatı olmıyan şeyin tutmadığı bahis 
konusu olamaz. Eğer bir çelişme arıyorsak, ev
velâ beyanlarda aramak lâzımdır. 

Plânlamadan hükümler okudular. Hepsiyle 
beraberim; köy kent teşebbüsünü ileri sü
rerken de onlarla beraberim. Nitekim plânla
manın hükmü gayet güzeldir: «Şehirleşmede 
ekonomiyi itici güc olarak ele alacağız» diyor. 
Ben ne diyorum?.. Tarımda verimin yüksel
mesi, köylünün uygarlıktan ve sosyal hizmet
lerden yeteri ölçüde yararlanabilmesi ve köy
lü gücüne dayalı bir sanayileşme hareketinin 
gelişebilmesi için gerekli altyapılar, tesisler,, 
hizmetler köy grupları arasında en elverişli 

merkezlerde yoğunlaştırılmalıdır. Yani, köy -
kent yoluna gidilmelidir, diyorum. Dikkat bu
yurursanız, beyanlarımız plânlama esaslarına 
yüzde yüz tetabuk etmektedir, ama, prensibola
rak köy - kent yeni düzen değişikliği gibi hu
suslarda arkasını döndükten sonra, bu konu
larda bir kimseye her hangi bir şeyin en ufak 
prensibini dahi kabul ettirmeye mikan yok
tur. 

öte yandan, «köye gitmekle bu dâva hal-
lolunmaz» diyorlar,, hemen akabinde de ay
nen, «Köyde tarımsal yapıda gelişme için ted
birler alacağız» diyorlar. 

Hem köyde tedbir alacağız, hem de köye 
gitmekle şehirleşmenin hızlı ve düzensiz du
rumuna katiyen bir fayda sağlamaz, diyeceğiz 
ki asıl çelişme buradadır. 

Sonra diyorlar ki; «İller Bankası kendi 
mevzuatına göre hareket eden bir müessese
dir. Bilançosu ardır, Genel Kurulu vardır, ida
re meclisi vardır, özel hükümlere tabidir ve 
bütün bunların dışında bir de Meclisin dene
timine tabi olmak gibi bir yola giden bir so
nuca, yani genel kaynakları ve masraflarının 
derecesinin ne olduğunun tesbiti yoluna git
mek için bunları ayrı ayrı açıklamaya lüzum 
yoktur.».. 

Sorarım size, % 153 yatırımdır, deniliyor; 
peki şu yatırımın gerçek derecesini bilebil
mek için, ben, İller Bankasının kaynakları ki 
sayıyorum, fondur, diyorum, Hazine yardımı
dır diyorum, ticari hareketlerden doğan faiz
lerdir, diyorum; bütün bunları sayıyorum ve bu 
kaynakların miktarını evvelâ bilelim diyorum. 
Sonra, Bakanın bir yil içerisindeki genel mas
raflarını bilelim, ondan sonra şu yatırımların 
gerçeklik derecesi nedir, bunları tesbit ede
lim, diyorum. Peki, bunların hiç ilgisi yok da,, 
ne diye beyanda bulunuyorsunuz ve diyorsu
nuz, «İller Bankası 1969 yılı içerisinde % 153 
derecede yatırımını gerçekleştirmiştir». Sade
ce beyanda bulunmak için mi?.. Bunun mes
nedine inmek lâzımdır. Daha sonrasını söyli-
yeyim ki, cevap verebileceklerini hiç zannet
miyorum, % 153 yatırımdan bahsediyorlar; İl
ler Bankasının bilançolarında bu yatırımların 
zerresi görünmez, oraya niçin almıyorlar aca
ba? 

Daha sonrası var. % 153 yatırımlar gibi bu 
ayarlamaları, sadece faiz hadlerini tesbit et-. 

— 1048 — 



M. Meclisi B : 91 29 . 5 . 1970 • 0 : 2 

mek suretiyle de aşağı indirmek, yukarı çı
karmak mümkündür. Bunlar yıllardır yapılan 
şeylerdik', ama yeter ki bu bankanın içine giri
niz, bu hesaplarını biliniz» mesele yoktur. 

Bir sual sordum arkadaşlar, dedim ki: «Em
lâk Kredi Bankası bir karar almış, bu karara 
göre Bakan emrine 10 milyonun üzerinde bir 
paranın verilmesi istenmiş, Yüksek Denetleme 
Kurulu da bu karan durdurmuş. Bunun mahi
yeti nedir » 

Sanki bir suiistimal sezmişim de bunu sor
muşum gibi Bakan, bu konuda katiyen bir suiis
timal olmadığını beyan etmektedirler. Bu mak
satla sormuyorum, sâfiyane bir soru soruyo
rum, sadece işin mahiyetini anlamak için so
ruyorum. Eğer itham yoluna gitseydim, bâzı 
hususları buraya kadar getirirdim ve bunlar
da yerden göğe kadar da haklı olabilirdim, 
ama ben katiyetle emin olmadığım bir konu
yu bu kürsüye getirmem ki. 

Meselâ yine aynı mahiyette,, gerçek dere
cesini kativyetle bilmediğim, itham edeceğim 
insanların yakasına yapıştığım zaman sallıya-
bileceğim durumda bir bilgiye sahibolmadığım 
için getirmediğim konular var. Bunları da açık
lasınlar, madem ki her şeyden alınabiliyorlar. 
Rahat rahat söylemek ve tenkid etmek yolunu 
benimsedikleri, şükranla karşıladıkları halde, 
buna kızabiliyorlar, öyle ise diyebilirim ki, 
neşredilmemiş bir kararname vardır; bu ka
rarname İstanbul, izmir ve Ankara'nın plânla
rı olmadığı cihetle, iller Bankasının eliyle yapıl
masını âmirdir. Bakan bir emri ile bu gereği 
yerine getirmemiştir. Tutulmuş, İstanbul'da bir 
imar Komisyonu kurulmuştur. Bu imar ko
misyonunun başına da eski bir müsteşar geti
rilmişti'. Bu müsteşarın başında bulunduğu 
komisyon İstanbul köprüsünün güzergâhını 
tesbit etmiştir, etmiştir de etmiştir.. Bunları 
sorardım. 

İmar Limited Şirketi vardır, imar - Limited 
şirketinde 10195 e göre teknik yevmiyeli per
sonel istihdamı gerekirken bir sürü mukave
leli personel istihdam etmişlerdir,, niye?.. 

öte yanda âfet işleri için Varto zelzelesi sı
rasında bir kararname çıkarılmıştır, bu karar
name bütün Bakanlık mensuplarına teşmil 
edilmiştir. Bakanın sekreteri dâhi her gün âfet 
üzerinde çalışılıyormuş gibi % 40, % 60 nisbe-
tinde tazminat almaktadırlar. 

Öte yandan partili belediye başkanlarından 
İller Bankasına devamlı genel müdür tâyin et
mek adetiniz vardır. 

Daha enteresanı, madem ki mevzuubahis et
mek zaruretindeyim, İller Bankasının eski bir 
mütaahhidi, hesaplarını tasfiye etmeden Ba
kanlık müsteşarı olarak gelir. 

Bunları söyler, acaba var mı bir şeyler, der
dik. 

Bütün bunlardan gayri olarak A. P. nin 
gençlik kollarında çalışan insanlara, Bakan
lıkta çalışmadıkları halde maaş verilir, isterse
niz isimlerini de verebilirim. 

Mâruzâtım bu kadardır. (A. P. sıralarından, 
«İsimlerini ver» sesleri) Verebilirim gerekirse. 

Mâruzâtım bu kadar, hepinizi saygılarla se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum efendim.. 

Sayın Bakan söz mü istiyorsunuz? 
İMAR VE İSKAN BAKANI HAYRETTİN 

NÂKİBOĞLU (Kayseri) — Evet. 
BAŞKAN — O zaman bir milletvekiline da

ha son söz hakkı doğar, buyuruun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

NÂKİBOĞLU (Kayseri) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri, 

Ben Sayın Durakoğlu'nun, elbette burada 
söylediği, hakikate uygun olmıyan veya yanıl
dığı noktaları vazifem olarak dile getireceğim; 
buna, benim gibi kızmaması lâzım. Ben hiç kız
mış, alınmış değilim. 

Sonunda birtakım iddialar ileri sürdü. Asıl 
söz alma maksadım bu. Bu iddialar sadece süb
jektif, belki bir kızgınlık sonucu ileri sürül
müş iddialar. «Neşredilmemiş bir kararname 
mucibince istanbul, İzmir, Ankara nâzım plân
ları iller Bankasına verilmedi, ayrı komisyo
na verildi» diyorlar. 

önce böyle bir konu düşünüldü, fakat nâ
zım plân o derece şümullü ve önemli bir şey ki, 
İller Bankası bir bakıma kanunda gösterilen 
vazifeler bakımından bu konunun içindedir. 
Nâzım plân arazi kullanmasını ve bilhassa is
tanbul gibi, İzmir ve Ankara gibi metropol ni
teliğindeki büyük şehirlerin çok uzun bir za
man için, istikbal için ne şekil alacağını, nere
ye gideceğini gösteren prensipleri kapsar. 

Onun için kanun mucibince, Bakanlığımı
zın teşkilât Kanununda gösterilen vazifeler 
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mucibince bunu Bakanlığımızın yaptırması, yö
netmesi zaruridir. Bu, kanundan ileri gelmek
tedir ve konunun öneminden ileri gelmektedir. 
Bunu İller Bankası yönetemez. 

Ayrıca, bilmem İmar Limitedte 10195 e göre 
değil de, mukaveleli personel çalıştırılıyor, di
ye iddia edildi. Mukaveleli personel çalıştır
ma yetkisi vardır bu müessesenin. Bakanlığımı
zın da var, icabederse çalıştırabiliriz. İhtisasın
dan istifade edebileceğimiz elemanları muka
veleli olarak formalitesini yerine getirmek, ka
rarını almak suretiyle çalıştırabiliriz. Çünkü bi
zim işlerimiz büyük ihtisasa, tercübeye daya
nan işlerdir. Onun için, bu nitelikte gerek ya
bancı, gerek yerli hangi elemanı bulursak bu
nu mukavele ile de çalıştırabiliriz. Bizi mene-
den kanun hükmü yoktur, ama Durakoğlu be-
ğenmiyormuş; o da ayrı mesele. O, dediğim gi
bi kendi sübjektif fikri, kendi yargısı. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — 440 sa
yılı Kanun ne oluyor? 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — 440 sayılı Kanun 
bunu menetmiş değildir, lütfen iyi okuyun hü
kümlerini. 

Ayrıca «Adalet Partisi gençlik kolunda ça
lışan, Bakanlıktan fuzuli maaş alan insanlar 
var.» dedi. Bizim Bakanlığımızda böyle çalış
mayıp maaş alan bir kimse yok, onu kesin ola
rak reddediyorum. Böyle ithamları bilmeden, 
tahkik etmeden, tetkik etmeden söylemesi de 
kendi şahsiyetlerine ve bilhassa Anamuhalefet 
partisinin sözcüsü olarak burada ciddî beyan
da bulunmak durumunda bulunan bir zata ya
kışmaz. Onu arz etmek istiyorum. Hürmetle
rimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, son söz olarak, eli
mizdeki sıraya göre Sayın Mevlüt Ocaikçıoğlu.. 
Yok. 

Sayın Şinasi özdenoğlu.. Yok. 
Sayın Talât Köseoğlu.. Yok. 
Sayın Naci Çerezci.. Yok. 
Sayın Kenan Mümtaz Akışık. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sar

fınazar ettim. 
BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz. 
Sayın Ahmet Çiloğlu.. Yok. 
Sayın Ahmet Buldanh, buyurun, efendim. 

| AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhte
rem Başkan, Yüce Meclisin Saygı değer üyele
ri; 

Sayın imar ve iskân Bakanına, verdiği ge
niş ve tatmin edici bilgilerden ötürü evvelâ 
grupum adına teşekkür ederim. 

Kuruluş maksat ve gayesine bu kadar mü
kemmel hizmet eden bir Bakanlığın, hizmetten 
mütevellit kusuru olmadığı gibi, yerli ve ya
bancı bütün cihanın hizmetten ötürü kendisine 
teşekkür ettiği bir zümreye, bir aileye bir gru-
pa bühtan etmek doğru değildir. 

Memleketimizin umumi bir deprem kuşağı 
içerisinde bulunduğu malûmdur. İmar ve İskân 
Bakanlığı, bu âfetler zümresinin içinde bu
lunan memleketimizde her an, her yere en sü
ratli vasıtalarla koşmakta ve imar, kalkınma 
hizmetleri yanında vatandaşların âfetler se-

I bebiyle uğradığı bu elîm vakalara en kesin ve 
en süratli kararlar almak suretiyle yetişmek
te ve onlara yardımcı olmaktadır. Bu bakım-

I dan, bu Bakanlığın mümtaz şahsiyetli memur
larına, âmirlerine ve üst kademeyi teşkil eden 
zevatına grupum adına en derin teşekkürleri
mi sunar, kendilerine başarılar dilerim. Say
gılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
imar ve iskân Bakanlığı bütçesi üzerinde 

yeter arkadaş konuşmuş ve durum tavazzuh 
etmiştir. Bu bakımdan müzakerelerin kifayeti- \ 
ne karar verilmesini saygılarımla arz ederim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Sayın Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

I Sakarya 
Yaşar Bir 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul ettmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza su-
I nacağım. 
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B * ÎMAB VE İSKÂN BAKANLIĞI : 

(A/l) Cari harcamaları' 
Bölüm 

Bölüm 

Lira 

Lira 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 (Personel giderleri 34 342 289 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 957 568 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve Proje giderleri 6 514 000 

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

357 713 

87 001 

29 . 5 . 1970 

Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 172 416 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 MaJkina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onananları 577 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalma-

lar 16 780 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Bütçe hayırlı olsun, efendim. 

7 900 

120 000 

10 001 

III • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA (SUNUŞLARI 

i. — 144 sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının geri gönderilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi (1/230, 3/284) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan gelen bu tez
kereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Algi : 6 . 3 . 1970 tarih ve 71-683/1683 sa
yılı yazımız : 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 
yazımızla sunulan «17 Ocak 1963 tarih ve 144 
sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı» nın geri gönderilmesini rica ede
rim. 

Süleyman Demirel 
ut 

BAŞKAN — Tasarı geriverilmiıştir. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

C - GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
BÜTÇEM : 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları i nuna eklidir. 

tezkereleri (1/288) (S. Sayısı : 146) (1) 
BAŞKAN — Efendim, şimdi Gençlik ve 

Spor Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine ge
çiyoruz. 

(1) 146 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
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Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerin- I 
de grupları adına söz alan arkadaşlarımızın | 
adları şöyledir : Cumhuriyet Halik Partisi Gru
pu adına Sayın Celâl Kargılı, Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Hasan Tosyalı ve Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Barlas Küntay. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerin
de şahısları adına söz alanların isimleri de şöy
ledir : Sayın Kemal Ataman, Sayın Tufan Do
ğan Avşargil, Sayın Sami Arslan, Sayın Avni 
Kavurmacı/oğlu, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Ah
met Çiloğlu, Sayın Osman Tan, Sayın Ahmet 
Buldanlı, Sayın Sakıp Hiçeriımez, Sayın Hüse
yin Abbas, Sayın İbrahim öztürk. 

BAŞKAN —Şimdi söz sırası C. H. P. grupu 
gıdına Sayın Celâl Kargılı'nın. 

Buyurun Sayın Kargılı. 

C. H. P. GRUPU ADINA CELÂL KARGILI 
(içel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

C. H. P. grupu adına 1970 malî yılı Gençlik 
Spor Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüş ve dilek
lerimi arz ediyorum. 

'Türkiye'deki gençlik hareketleri aslında ev
rensel ve toplumsal bir bunalım olan yeni çağa 
kavuşmak ve yeni çağın kurallarını ortaya koy
ma gibi ileri ve yeni bir felsefenin çok güçlü 
bir parçasıdır. 

Öz yapısını yukarda tanımladığım bu felse
feyi, birtakım yan ve hâkim etkenler ile boğ
maya çalışmak, bu dâvaya ihanettir. Bu ileri 
görüş, günümüzün değer ve değer ölçülerinin 
ilerisinde ve önünde düşünülmesi lâızımgelen bir 
yeni harekettir. 

Gençlik hareketlerini bu açıdan görmek ye
rine, bu hareketlere başka açılardan bakarak, 
hareketi anarşi veya ihtilâl teşvikçiliği şeklinde 
tanımlamak, huzur bozuculuk şeklinde göster
mek, piyasanın alt üst oluşu nedenlerini bu ha
reketlere bağlamak veya bu hareketleri Komü
nistlik olarak tarif edip, yabancı ellerin tah
rikleri ile körüklendiğini ortaya koymaya çalış
mak, bizim bu meselelere çözüm yolları arama
mıza engel olacağı gibi, hareketlerin gerçek ne
denlerinin de anlaşılmasını önliyecek niteRikte-
aır. 

Geçmiş devirlerde büyük düşünür, lider ve 
fikir adamları toplumun önüne düşer, onu yeni 
ufuklara götürürmüş. Zamanımızda bu görevi 
gençlik yapmak istemektedir. Bu hareket genç-

I 7ik için bir çağımızı açma savaşı olarak ele alın-
| mistir. 

Binlerce yıl önce tek kişiye mal olan fikir
ler, bugün nasıl bütün dünyaya mal olmuşsa, 
bundan sonra da, öncü genç hareketlerin or
taya koyacakları kurallar gelecek kuşakların 
«malı olacaktır. 

Dünyanın her köşesinde hippiler, bitnikler, 
tediboylar, vitolanlar, yakusonlar, provalar, 
iboykotcu ve işgalci diye adlandırılan gençler 
değişik tepkiler göstererek yeni çağa kavuş
mak ve yeni çağın kurallarını ortaya koyma ba
kımından birbirleri ile yarış etmektedirler. 

Gençlik hareketleri bir noktada, bir iktisatçı 
olan John Kenneth Galbreigiht'in deyimi ile 
«Yeni bir yaşam anlamı» arama ve Marcuse'-
nm gösterdiği yolda «çiçekleri, aşkı ve mutlu
luğu yeniden keşfetmektir. 

Gençlik hareketlerini anlamıyanlar ve bu 
ibüyük aksiyonu kendi çıkarlarına göre tarif 
etmek isitiyenler şunu kesinlikle bilmelidirler 
ki, bugünün gençliği uzay sonrası, sosyal bilinç
lenme ve teknoloji sonrası gençliktir. 

Bugün dünya'nm kapitalist ya da sosyalist; 
gelişmiş ya da az gelişmiş, hemen her ülkesin
de insanlığı temelinden etkiliyerek ilerliyen bu 
akımın, psikolojik ve de sosyo - ekonomik ne
denlerle ortaya çıkmış olduğunu söyliyenler 
vardır. Gelişmiş ülkeler gençliği baş döndürücü 
hızla ilerliyen teknolojiden rahatsız olmakta, 
geri kalmış ülkelerin gençliği ise, yoksun olduk
ları teknolojik gelişimlere ihtiyaç duymakta
dırlar. 

Sayın milletvekilleri, 
Günümüz insanı yenidir. Günümüz insanının 

arzuları, düşünceleri, görüşleri ve yaşantısı dü
nün insanından farklıdır, fakat bugün içinde 
bulunduğumuz düzen, dünün insanının düzeni
dir. Bütün mesele, yeni insanla, dünün insanının 
düzeni olan bu düzenin, yani eski düzenin çatış
masından ve bunların birbirine ters düşmesinden 
ileri gelmektedir. 

Günümüzde, bu yeni insanı inceliyerek, bu 
yeni insanın kabulleneceği ve ona yeni ufuklar 
açacak olan yeni düzenin kurallarını ortaya koy
mak için pek gayret sarf edilmemekte, olaylar 
yüzeysel cepheleri ile elen alınmakta ve hâkim 
kuşaklarca bu durum bir türlü anlaşılmak is
tenmemektedir. 
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İşte, bu yeni insana göre, yeni düzenin kural
larını ve kültürünü ortaya koymak, önce bu 
yeni düzenin, yeni üniversitesinin ve yeni eğitim 
metodunun ortaya konması ve bunların şemalan-
dırılması ile mümkün olacaktır. 

Gelişmiş ülkelerin gençliği, kendilerine ço
cukluklarında, geri kalmış ülkelerin yoksullu
ğuna, bağımsızlığına ve ezilmişliğine saygılı ol
mak ülküsü ile büyütülmüşlerdir, fakat bunlar 
gençlik çağına eriştiklerinde görmüşlerdir ki, 
ülkelerinin siyasi iktidarları kendilerine verilen 
bu insanlık ülküsüne uymamakta ve tatbikatta 
bu ülkünün tamamen aksine olarak, geri kalmış 
ülkeleri iktisaden sömürmekte veya onlann ba
ğımsızlıklarına el atmaktadırlar. Tıpkı Ameri-
kan'ın Vietnam'a ve Kamboçya'ya el attığı gibi. 
İşte, gelişmiş ülkelerin gençliği, kendilerine ço
cukken aşılanmış olan bu insanlık ülküsü ile, 
siyasi iktidarlarının dış politikalarında tamamen 
bir çatışma içerisinde olduğunu görünce buna 
karşı isyan etmeye başlamışlar ve bu kutsal is
yanlarım yaptıkları eylemler ile ortaya koymuş
lardır. 

örneğin, Evrensel İnsan Hakları Beyanna
mesini kabullenen Amerika'nın, bugün, Kam
boçya ve Vietnam'a girmesi ve saldırması, o ül
ke gençliğinin bayraklaşan isyanının başlıca ne
denidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Geri kalmış ülkelerin gençlerine de, çocuk

luklarına da bağımsız olmaları, bağımsızlık uğ
runa Ölmeleri, ileri ve büyük millet olma ülküsü 
verilir ve bu gençler bu ülkülerle büyütülürler. 
Oysa, geri kalmış ülkelerin gençleri de yetiştik
lerinde görmektedirler ki, ülkeleri ekonomik ve 
siyasi yönden, yine siyasi iktidarlarca başka ül
kelere bağımlı kılınmışlardır ve ülkeleri tam 
bağımsız değildir. İşte geri kalmış ülkelerdeki, 
gençlik isyanlarıda, bu ülkelerin gençliğine, 
çocukluklarında verilmiş olan bağımsız olma, 
bağımsızlık uğruna ölme, ileri ve büyük millet 
olma gibi kutsal ülkelerin gerçek anlam da ta
hakkuk etmemiş olmasından doğan bir kutsal 
isyandır. 

örneğin yurdumuzda bizlere çocukken «Bir 
Türk dünyaya bedellir», «Türk öğün, Güven, 
Çalış» denmiş, kafalarımız, bağımsızlık savaşı
mız olan İstiklâl Savaşının kahramanlıkları ile 
yuğrulmuş, milliyetçiyiz, devletçiyiz, lâikız, 

Cumhuriyetçiyiz, halkçıyız, ve devrimciliyz il
keleri yüreklerimizde ve kafamızda sönmez bi
rer meşale olarak yakılmıştır. 

Oysa, bugün yetişen gençler görmüşlerdir ki, 
aralarında, hükümranlığımıza dokunan ve gü
venliğimiz için çok tehlikeli bir mahiyette olan 
maddelerin de bulunduğu 56 aded ikili anlaşma 
ile «NATO'nun içinde ve Sentoya bağlıyız». Or
tak Pazar topluluğuna da bağlanmak üzere bu
lunduğumuz şu devrede 25 milyar dış borcumuz, 
22 milyar da iç borcumuz bulunmakta, 300 bin 
işçimiz yabancı ellerde geçim sürgünü olarak 
yaşamakta, 700 bön insanımızda bu yabancı 
elerede aynı amaçla gitmek için sırada bekle
mekte, gizli ve açık işsiz sayımız 6,5 milyonu 
aşmakta, memleket cahillikten kan ağlar, sıh-
hatsialikteninim inim inlerken, 800 öğretmen 
dflş üütoeüeııe dşçü olanak gitmekte, 4 000 dok
torumuz dışarıya göç «itmekte, Amerika ve 
Alman milletlerine hizmet etmektedir. Sadece 
bir yılda dışarıdan 230 milyon liralolk ilâç ham
maddesi ithal edilmekte, doğan her bin çocuk
tan 12 yaşına varıncaya kadar 450 si öılmıekte, 
resmî bankaların 800 milyon lirasına vurgun-
ouüiar yeniden tahsil eddılıemıiyecek şekillide el at
mış bulunmaktadır. Tarım arazimizin, % 70 
erozyona uğramakta, her yü bdr milyon M3 

toprağımız bu yüzden denize akmaktadır. Ma
denlerimiz, petrollerimiz yabancıların ellinde 
işletilmekte, üç milyon vatandaşımız Türkçe ko
nuşmaktan yoksun bulunmakta, okuma çağını 
geçirmiş 11,5 milyon insanımız okuyup, yıaza-
mamakta, genel nüfusumuzun anoajk % 12 si 
ilkokul, % 19 u ortaokul, % 0,3 ü üniversite 
tahsili yapabilmektedir, özel ve yabancı uy
ruklu okullar, Türk eğitimlinin sırtında büyük 
bir kambur olarak durmaktadır. 

Nüfusun % 20 si millî gelirin % 57 sini, 
geri kalan % 80 i ise % 43 ünü paylaşmakta
dır. Tarımla uğraşan ailelerden % 20 si ta
rım topraklarının % 65 ine, geri kaflan % 80 
ise % 43 ünü paylaşmaktadır.? Toplam 23 mil
yon hektar ekilebilen arazinin 8 milyon hektarı 
nadasa bırakılmakta, halen 20 milyon hektar 
arazi hayvanla işlenmekte, 8,5 milyon hektar 
sulama imkânı olan arazimizden ancak 1,5 mil
yonu sulanabilmekte, vergi yükünün % 70 i 
sade vatandaşın boynuna bindirilmöktedir. Or
talama ömür, birçok ülkede 70 yaşın üstünde 
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iken, Türkiye'de 40 ıa ulaşamamakta, 500 kişi
ye bir ©be, 6 200 kişiye bir »ağlık memuru, ço
ğu yerdıe ortalama 10 000 kişiye bir doktor düş-
mejktedir. Tütün ekenden, pamuk ekenden, ih
raç ©den onbin misli daha fazla kıazanmaJkta, 
nüfusun % 22 si mevcut 500 bin gecekondu
da yaşamakta, nüfusumuzun % 2,5 u veremli 
bulunmakta, sebze üretioisıinin yıflılık kârı yıl
da 1,5 milyar lirayı bulmazken, (aracıların kârı 
6,5 milyar lirayı iaşmakta, dış (ticaret açığı ka
panılmaz hale gelmektedir. Az bir azınlık se
fahat ve lüks denizinde, milyonlarca insan se
falet ve fakirlik ummanında yüzmeMe, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı eli ile, yerli ve yaJbancı şiir-
Ikeıtülere 400 milyon lira peşkeş çekilmekte, vur
gun, rüşvet, yol kesme, kaçakçılık, soyguncu
luk, kredi 'adaletsizliği, silâhlanma sınır tanı
maz halde gelişmektedir. Cıan ve mal emniyet-
ısizlıiği yüzünden korkan vatandaş hiç olmazsa 
meşru savunma için silâha sarılmakta, incirlik 
gibi üslere inip kalkan Amerikan savaş uçakla
rının gürültüleri yüzünden o şehirilterdıe vatan
daşlarımızın uykusu kaçmakta, arsa spekülâs
yonu, tefecilik en cazip meslelk dalları halline 
gelmekte, şeriatçılık iktidiara getirilmek istien-
mektıe, fıikir suçluları ve genç üniversiteliler ha
pishane hücrelerini doldurmakta, hayat pahalı
lığı füze hızı ile yükselmejktıe, geçim aslanın 
ağzından pay alırcasına güçleşmektedir. Yu
nanlılar Kıbrıs'ı (alaMmek için yanı başımızda
ki adalara bütün hızları ile üstlenmekte, yılda 
12 milyon dolar olarak yurdumuza giren yaban
cı sermayeye karşılık, aynı yıl dışarıya 28 mil
yon dolar kâr transferi çıkmakta, Başbakanın 
suiistimal iddiaları ile Yüce Divana şevki isten
mekte, vatanın kurucusu Atatürk, kanunlarla 
korunmakta, Atatüı|k ismini taşıyan bir öğren
ci yurdunun üzerinden Atatürk ismi indirilerek 
yenine Bozkurt Talebe Yurdu yazılmakta, tçıel 
Talebe Yurduna Atatürk'cüler sokulmamalk-
tıadır. Başbakan tarafından verilen beyanlarla, 
halk silahlanmaya, kabadayılığa teşvik ©dil
mekte, millî bütünlüğümüzü parçalayıcı ©ylem 
ve beyanlara göz kırpılmakta, Kayseri ve Kon
ya'da Atatürkçü öğretmenler irticaın ısaMınsiy-
le linç ©dilmek istenmekte ve bütün bunlara 
karşı çıkan Atatürkçü ve devrimci gençler suç
lu olmakta, zindanlara atılmakta, faili meçhul 
cinayet' olaylarında kurşunlanarak şehit ©dil
mektedirler. 

Sayın miletvekilleri; 
işte Türk gençlik hareketlerinin ve Türki

ye'deki gençliğin kutsal isyanının nedenleri! 
Şimdi biz bu gençlere, memlekette, «Manzarayı 
umumiye» bu olduğu zaman, Atatürk'ün gençli
ğe vasiyeti olan, «Ey Türk Gençliği, birinci va
zifen Türk istiklâlini ve Türk Cumhuriyetini 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhta-
colduğun kuvvet damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur» sözünün gençliği olduğu için mi 
kızmaktayız? Biz bu gençliğe devrimci, Kema
list ve gerçekten Türkiyeci olduğu için mı kız-
maktayiz? 

Gençlik asla suçlu değildir ve canı pahasına 
Kemalizmi ve devrimleri korumaya ve bunla
rı daha da ileri götürmeye kararlıdır. Suçlu 
olan, bu bozuk düzen ve bu bozuk düzeni devam 
ettirmeye karar verenlerdir. Suçlu olan, 1961 
Anayasa düzenini tatbik etmekten kaçınanlar
dır. Sosyal adaletin tahakkuk etmesini istiyen 
gençlik anarj ist değil, milyonların sürünmesi 
ve ezilmesi pahasına bu milletin millî kaynak
larını şahsi çıkarları uğruna sömüren anarşist
tir. 

Gençlik ne yaptığını bilmekte, en doğru ve 
en ileri yoldadır ve kendisine çocukluğunda ve
rilmiş olan bağımsız olma, sömürülmeme, ezil
meme ve büyük ve ileri millet olma ve gerçek
ten Kemalist ve devrimci olma ülküsünün genç
liğidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

A. P. iktidarının ve özellikle Başbakanın en 
büyük yanılgısı, olayları yüzeysel nedenlere bağ
lamak istemesi ve her olayın altında bir tahrik
çi görmek gibi kestirme çözüm yollarına bel beğ-
lamasıdır. 

Başbakan bu arada gençleri toplumla karşı 
karşıya ve gençleri birbirine karşı getirmek su
retiyle geleceğimizi şekillendirecek olan üniver
siteliyi toplumun dışına itmek istemektedir. 

Atatürk'çü ve yurtsever' Türk gençliğinin 
ulusal çıkarlarımıza aykırı davranışlar içerisin
de olduğunu iddia etmek, buz üzerine yazı yaz
mak kadar anlamsız bir suçlamadır. Ne kadar 
ve haksız dilekler içinde olurlarsa olsunlar, genç
lerimizi bağımsız Türkiye gibi soylu bir slogan 
kullandıkları için bugünkü iktidarın ağzıyla kı
namak ve onları içte ve dışta küçük düşürecek 
şekilde jurnal etmeye çalışmak iktidardakiler 
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için tarihin affetmiyeceği bir büyük sorumlu
luktur. 

Onları haksız ve küçük düşürmeye çalışarak, 
basit politika oyunlarına âlet etmek istemek, 
çıkar yol olmasa gerektir. Gençlik hiç kimsenin 
adamı değil, Kemalist ve ileri Türkiye'nin ada
mıdır. Kaldı ki, tarihin hiçbir döneminde ikti
dar adamlarının kendi iç sorunlarını bugünkü 
ikdiran ağzıyla istismar etmeleri, ülkelerine bir 
yarar sağlamamış, aksine yabancıların ve dış 
çevrelerin çıkarlarına hizmet etmiştir. Bunun 
bir üzücü örneği, Damat Ferit Paşa Hüküme
tinin İttihat ve Terakki hükümetlerini kötüle
mek amaciyle Ermeni katliamından ötürü yer
siz ve gereksiz olarak kendisini suçlamış olma
sıdır. Fransız Başbakanı Klamanson'un Osmanlı 
İmparatorluğu aleyhindeki davranışlarına da
yanak olan ve Sevr Muahedesinin gerekçelerin
den birini teşkil eden bu konuşmayı bugün 
Türk gençliğini insafsızca kınamaktan çekinmi-
yen iktidar yöneticilerine tarihten gelen acı bir 
ibret levhası olarak sunmayı görev biliriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Dünyayı saran gençlik hareketleri ile 

birlikte, Kuzeyden Güneye, Batıdan Doğuya 
kadar bütün ülkelerde, öğrenci hareketleri 
hakkında sayısız incelemeler yapılmıştır. Bu 
incelemelerin hiçbirisinde öğrenci hareketleri, 
Başbakanın yaptığı gibi, yüzeysel nedenlere 
bağlanmamış ve gençler böylesine suçlanma-
mıştır. Aksine olaylar, sosyal değişmelerin ışı
ğında değerlendirilmiştir. 

Ülkemizdeki ki, gençlik hareketlerinin kö
keninde refah toplumunun kurulu sosyal dü
zenine karşı çıkan bir anarşizm ve bir taklit
çilik mevcut bulunmamakta, aksine, tarih bo
yunca Devlet kurmuş, kıtalara söz geçirmiş, 
Türk Ulusunun az gelişmişlikten duyduğu 
ıstırap ve uygarlık düzeyine erişememenin 
millî kıçkançlığı yatmaktadır. 

Sokakta, evlerde ve Parlâmentoda bir bo
zuk düzen eleştirilir. Teknolojik gelişmelere 
paralel olarak, bir bozuk düzen her gün bi
raz daha yoğunlaşarak gün ışığına çıkarken, 
az gelişmiş bir ülke olmanın kahrını ve bi
ran evvel kalkınmanın sabırsızlığını duyan 
üniversiteli çevresine bakınmakta ve karşılaş
tığı sorunların, Türk'ü daraltan ağır koşulla
rın çözümünü, cevabını aramaktadır. Genç in
san, üniversiteye girişin küçümsenmiyecek 

güçlüklerinden ve üniversiteli olarak geleceğin 
şü^he ve endişelerle yüklü karanlığından kur
tulamadığı için de huzursuz olmakta ve bu
nal- maktadır. Onu bu bunalımdan kurtarma
nın yolu, sayın milletvekilleri, baskı tedbirle
rine başvurmak gibi aşiret Usullerine bel bağ
lamak değil, kalkınma hızını 'sosyajr değişme 
hızının üzerine çıkararak, genç adamın yapıcı 
gücünü ve ulusal heyecanını ekonomik gelişim 
ısüresi içinde kaynaştırmak ve onun yapıcı 
yardımlarından yoksun kalmamaktır. 

ıSaym milletvekilleri, 
Bu söylediklerimizi, muhalefet yapmak gay

reti ile ve Hükümeti yıpratmak amaciyle 
söylememiş ouduğumuzu kanıtlamak üzere, 
bizim dışımızdaki dünyadan iki örnek vererek 
anlatmak isterim. 

Avrupa Konseyi Gençlik ve Eğitim Ko
misyonu Başkanı Türk basınında yayınlanan 
bir demecinde «İfade etmek Merim ki, öğ
renci hareketlerinin temelinde sosyal gelişme 
ve değişmelerin aranması yatmaktadır.» de
miş ve bir gazetecinin bu şahsa A. P. iktida
rının baskı tedbirleri getirmek yolundaki ta
sarılarını açıklaması üzerine de, yine aynı şa
hıs, hayretle «olmaz böyle şey» diyerek, bu ta
savvuru garipsediğini ve manmak istemediğini 
belirtmiştir. 

TOESÖO Genel Direktörü Mr. Rene ise, 
gençlik hareketleri konusunda uluslararası bir 
konferansta yaptığı bir konuşmada bu hare
ketler için, «Aşırılıkları ne olursa olsun, bu 
hareketin özü bakımından sıhhatli bir hareket 
olduğunu düşünmekteyim. özellikle, öğrenci 
hareketine yıllardır , sürüp giden birtakım çe
lişkileri böylesine keskin çizgiler ortaya koy
muş olmasından ötürü şükran borçluyum.» 
diyerek, bu hareketlere karşı saygısını ve an
layışını belirtmiştir. ' 

Demirel Hükümeti yetersiz ve yeteneksiz 
politikasının çaresizliğini baskı tedbirleri ile 
gideceğini sanmakta, fakat bu arada bu türlü 
tedbirlerin çözüm yolu olmak şöyle dur
sun, gerginliği daha da artıracağını farket-
mıez görünmektedir. 

Burada, bugünümüze çok büyük ışık tutma
sı yönünden bir tarihî olayı ortaya koymak is
terim. 

Kanuni Sultan Süleyman devrinde başlayıp 
60 - 70 yıl süren ve binlerce öğrencinin katli-

— 1055 — 



M. Meclisi B : 91 29 . 5 . 1970 O : 2 

amına sebebolan büyük bir gençlik olayı olmuş
tur. Kanuni devrinde de, Medrese öğrencileri 
okullarını bitirdikten sonra iş bulamama tehli
kesiyle karşı karşıya gelince bu durumu pro
testo ederek ortaya koymaya başlamışlardır. 
Yöneticilerin, bu hareketlerin nedenlerini anlı-
yamaması ve bu hareketleri hoşgörür ve anla
yışla karşılıyamaması neticesinde bu hareketler 
şiddet tedbirleriyle önlenmeye çalışılmış ve ka
tı şiddet tedbirlerine başvurulmuştur. Bu şid
det tedbirleri neticesinde olaylar büyük çatış
malara sahne olmuş, zabıta ile gençler karşı 
karşıya getirilmiş, gençler kendi aralarında 
kamplara ayrılarak birbirleriyle harbedercesi-
ne çatışmışlar ve gerek zabıta ile gençlerin ve 
gerekse birbirleriyle çatışması neticesinde bin
lerce insan öldürülerek oluk gibi kan akıtıl
mıştır. Olaylar devam ederken bir ara Kanuni'-
nin torunu Üçüncü Murat tüm Medrese öğren
ci temsilcilerinin istanbul'a davet edilerek yö
neticilerle karşılıklı görüşmelerinin fayda sağ-
lıyacağını önermiş ve bundan sonra bütün öğ
renci temsilcileri İstanbul'a davet edilmişler
dir. İstanbul^, gelen öğrenci temsilcileri yö
neticilere, okullarından mezun olduktan sonra 
iş bulamamak imkânsızlığı ile karşı karşıya 
olduklarını ve bu yüzden istikballerinin garan
ti altında bulunmadığını, bu duruma karşı bir 
çare bulutımiasmı istemişlerdir. Yöneticiler ise, 
öğrencilere tanıdıkları bâzı hakların ötesinde 
öğrencilerin bu isteklerine karşı onlara tat
minkâr çareler gösterememişlerdir. Ancak Kaf
kasya'da ücretli askerlik gibi onları tatmin et-
miyen tedbirleri ortaya koymuşlar, neticede 
öğrenci temsilcileri ile yöneticiler arasında, 
«aydın işsizliğine» tedbir bulmak bakımından 
anlaşmaya varılamamış ve «aydın işsizliği» ne
deniyle doğan bu olaylar Birinci Ahmet dev
rinde patlak veren Celâli İsyanlarına kadar sü
regelmiş ve bu nedenle de medreseler tama
men dejenere olmuştur. O tarihten sonra da 
medreseler bir daha kalkınamamışlardır. O 
günkü gençlik hareketleri ancak, Celâli İsyan
ları karşısında kasabalarda bu isyancılara kar
şı öğrencilerin görevlendirilmesi neticesinde 
etkisini kaybetmeye başlamıştır. 

Bu durum bugünkü iktidarın yanlış davra
nışlarının, ilerde Türkiye'yi nerelere kadar gö
türebileceğini ispatlıyan bir tarihî gerçek
tir. 

Sayın milletvekilleri, 
Başbakanın düştüğü bir diğer büyük hata 

ise, kanun hâkimiyetini sağlamaktaki aczi ve ta
raf tutmak suretiyle kutuplaşmayı tahrik etme
si, yani Atatürkçü gençliğin, devrimci heyeca
nını taassubun karanlığında kendi deyimi ile 
«Çileden çıkacak hale girenleri» örgütliyerek 
söndüreceğini sanmasıdır. 

Biz kesinlikle haykırıyoruz ki, Cumhuriyet 
devrimlerinin ışığında özgürlüğün bilincine 
varmış, Türk aydınları, ordusu ve Demirel'in 
şikâyetçi olduğu Atatürkçü Türk gençliği yok 
edilmedikçe, ülkemizde Demirel'e yamanan ki
şilerin ve bâzı grupların arzuladıkları topte 
bir teokrotik Devlet kurulmıyacaktır, fakat bir 
şey kısa bir süre içerisinde olsa yapılabilir: 
Aşırı sağı, iktidara gelmek için değil, A. P. nin 
oy depolarına bekçilik etmesi için teşkilâtlan
dırmak ve ümmetçilik fikri etrafında eğitilip, 
örgütlenmiş bir kütleyi Atatürk gençliğinin 
karşısına çıkartmak, böylece din ve vicdan öz
gürlüğü öyküsü ile palazlandırılan bir irticanm 
zorba gençliğine dayanarak iktidarda kalmayı 
ummak... 

Sayın milletvekilleri, 
Şayet gençlik olayları çözümlenmek isteni

yor, fısıltılar içinde yaşanılan bir Türkiye ya
ratılmak istenmiyorsa, yapılacak olan hareket, 
üniversiteliyi toplumun dışına gömmekten ve 
toplumun dışına itmekten vazgeçmek, olayları 
üniversite özerkliğinin bir lüzumu sayarak, üni
versite dekanları rek örleri ve profesör odala
rının kilitlerini kırmak ve yurtlar basıp, faili 
meçhul cinayetler serisini genişletmekten sa
kınmalı ve vazbeçmelidir. 

Bunun da ilk tedbiri, kanunsuz davranışlar 
nereden gelirse gelsin aynı ölçülerle karşılan
ması, üniversiteliye güven telkin edilmesi, onu 
kalkman bir Türkiye'ye inandırmak olmalıdır. 

Sözlerimi burada, Batı dünyasından bir di
ğer örnek vererek ve uygar dünyanın kanun 
anlayışını olduğu kadar, hoş görüsünü de be
lirtecek olan bir noktaya getiriyorum. 

Bilindiği gibi Almanya'da bir süre önce 
toplum düzenini altüst eden öğrenci hareketle
ri kendini göstermiş ve kanunsuz davranışlar
da bulunan bir kısım öğrenciler tutuklanarak 
tevkif edilmişlerdi. Tutuklanan öğrenciler ara
sında, Hükümet üyeleri de dâhil olmak üzere 
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önemli görevler işgal eden yöneticilerin çocuk- ı 
larının da bulunması, zabıtanın tarafsız tutu
munu yeterince ortaya koyuyor, bu arada il
ginç sahneler cereyan ediyordu, örneğin, o ta
rihte Hükümet sorumluluğunu işgal eden Al
man Başbakanı Brandt'm polisle çatışan oğlu 
da tevkif edilmiş, daha sonra kefaletle rapten 
tahliye olunmuştu. Olay sonunda basın men
suplarının da önünde oğlu ile karşılaşan Brandt, 
oğlunu işaret edip ve şefkatli bir lisanla «Genç
liğinde anarşisdolan, yetiştiğinde iyi bir de
mokrat olur» diyebiliyordu... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, konuşma metni
nizin bitmesine ne kadar var? 

C. H. P. GRUPU ADINA CELÂL KARGI
LI (Devamla) — 2 sayfam kaldı. 

BAŞKAN — Peki buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA CELÂL KARGILI 
(Devamla) — A. P. Hükümeti gençliğin sorun-
larını anlamak ve çözümlemek gücünde olmasa 
dahi, hiç değilse gençlere şefkat göstermenin 
gereğini duymalı, yarınımızı şekillendirecek 
olan gençliğimizi toplumla karşıkarşıya ve on
ları birbirine karşı getirmenin kendimize ve 
Türk Ulusuna zarar vermekten öteye bir an
lam taşımadığını bilmeliydi. 

Sayın milletvekilleri; 
Türkiye'de de gençlik hareketleri ilk defa 

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde «aydın iş
sizliği» ve «eğitim düzenindeki bozukluk» ge
rekçesiyle başlamıştır. DTCF den mezun olan 
binlerce genç ayda 500 liraya dahi iş bulama
manın imkânsızlığı içerisinde kıvranmaktaydı 
ve halen de kıvranmaktadır, örneğin, boykot 
ve işgallerin başladığı günlerde, orta dereceli 
okullarda 13 400 asil, 6 870 ücretli öğretmen 
görev almış ve bu okullarda aynı yıl mevcut 
379 806 ders saatinden 290 657 si asil, 74 966 
saati ücretli öğretmenlerle kapanmış ve dersle
rin aynı yıl 12 242 saati boş geçmiştir. 

İşte biz bu nedenlere dayanarak, aydın işsiz
liği ve eğitim düzenindeki bozukluk konusunu 
henüz dünyanın hiçbir yerinde gençlik hare
ketleri başlamamışken, basın yoluyla ve gerek
se eylemlerimizle kamu oyuna maledip, ilgilile
re duyurmaya çalıştık, buna bir çare bulunma
sını istedik, fakat aylar geçti, hiçbir yerden 
hiçbir olumlu cevap alamadık. Aynı amaçla 
Milî Eğitim Bakanlığına, gençlik olayları baş- | 

lamadan daha 7 ay önce bir yürüyüş yapmak 
istedik. Bu arzumuz Ankara Emniyet Müdür
lüğünce güzergah nedeniyle engellendi. Boy
kotlar başladıktan sonra aynı istekle binlerce 
öğrenci ile birlikte o günkü Millî Eğitim Baka
nı tlhami Ertem'i makamında ziyaret edip ay
dın işsizliği sorununu ortaya koyduğumuzda 
ise Ertem bize «21 günlük stajdan sonra DTCF 
mezunlarına ilkokul öğretmenliği verilmesi için 
teklif yaptım. Bu yolda çalışmalar yapılmak
tadır.» şeklinde konuştu ve bize bir tek Dil Ta
rih mezununun branşı ile ilgili, orta dereceli 
okullarda boş ders geçmediğini ve bunlann ye
rine ek görevli öğretmenlerin tâyin edilmediği
ni, böyle bir durum ispatlandığı takdirde ken
disinin Bakanlıktan istifaya hazır olduğunu 
söyledi. Biz ise kalabalık bir basın mensubunun 
önünde Bakana, Millî Eğitim Bakanlığının neş
rettiği bir bültenden kendisine yüzlerce Örnek
le iddiamızın doğruluğunu gösterdik, fakat bu 
durum karşısında Bakan istifaya cesaret göste
rememişti ve Bakanlığın penceresinden binlerce 
üniversiteliye yaratığı konuşmada bu sorumsuz 
konuşmasını tekrarlamaya cüret edememişti. 

Aydın işsizliği ve eğitim düzenindeki bozuk
luğu eylemlerimizle kamu oyuna duyurmaya 
çalıştığımız günler devam ederken, bir sabah 
Fransa'da Nonterre Üniversitesi de aydın işsiz
liği nedeniyle işgal edilmişti. 

Türkiye'de hareketler başladıktan sonra 
üniversite yetkilileri, siyasi parti liderleri ve 
tüm kamu oyunun da tasvip ve takdirini toplı-
yarak boykot ve işgal nedenlerini, yapılan ey
lemlerle günlerce ortaya koymaya çalıştık, fa
kat Hükümet, boykot ve işgal olaylarının üze
rinden günler geçmesine rağmen zerre kadar 
durmadı. 

Olaylar esnasında Başbakan, bu davranışla-
riyle kamu oyuna göstermek istiyordu M, üni
versite muhtariyeti yararlı değil zararlıdır. Bu
nun böyle olduğunu Başbakan daha sonraları 
birçok beyanlariyle de zaten ihsas ettirmekten 
kaçınmamıştır. 

Boykotlar devam ettiği esnada bir gün Baş
bakana Mecliste rasladık ve kendisinden öğren
ci sorunlarına çareler bulunması için gayret 
göstermesini istirham ettik. Gayret gösterilme
diği takdirde bu olayların sonunun ahnamıya-
cağını ve nereye varacağının biMnemiyeceğini 

— 1057 — 
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bildirdik. Başbakan ise bu dileğimiz karşısında 
bize, basın mensuplarının da huzurunda, «Tür
kiye'de hiçbir şey önü alınamıyacak bir geliş
me kaydedemez, biz her şeyin önünü alacak 
kudret ve kuvvetteyiz. Meseleler çıksın, geniş
lesin önleriz biz» deyince, Başbakana, «hâdise
ler çıkmadan meselelere çare bulmak, olaylar 
çıktıktan sonra olayları yatıştırmaya kalkmak
tan daha hayırlıdır» dedik. Fakat Başbakan bu 
görüşümüze iltifat etmiyerek «Biz görevimizi 
biliriz» diyerek yoluna devam etti. 

Bugün kafamızda burgu gibi bir soru takı
lıp durmaktadır. Bu soru şudur : Başbakan 
Süleyman Demirel gençlik olaylarının ilk başla
dığı günlerde bu sorunu katiyen ciddiye alma
mıştır ve bu sorunun üzerine ciddiyetle eğilme
miştir. Acaba bunun sebebi nedir? Türkiye'yi 
kuruluşundan bugüne kadar karşılaşmadığı bir 
asayişsizlik, can ve mal emniyetsizliği ile ülke
yi vatandaşın gününden ve yarınından güven 
'duymayacak görülmemiş bir huzursuzluk içine 
itmesinde, yoksa Başbakanın bizce bilinmiyen 
ve anlaşılamıyan bir hesabı mı vardır? 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi günler geçti ve olaylar genişletikçe 

genişledi ve bugünlere geldik. Burada Başba
kanın kendi mantığı ile kendisine bir cevap 
vermek istiyorum. Başbakan her fırsatta, hal
kın gençlik hareketlerine karşı olduğunu ve 
A. P. iktidarının halkın oyları ile iktidara gel
diğini söylemeyi âdet edinmiştir. Buradan Baş
bakana sesleniyorum.: Türkiye'deki gençlik ha
reketlerinin başlatılmasında ve başlamasında 
hizmetim olmuştur ve bu hizmet benim için çok 
şerefli bir hizmettir. Çünkü girişilen gençlik 
hareketleri Türk halkının mutluluğu uğruna 
ve yeni Anayasa düzeninin gerçekleşmesi uğru
na verilen kutsal ve büyük bir mücadeledir. Bu 
hareketleri halka karşı imiş gibi göstermek en 
büyük suç ve haksızlıktır. 

Millî iradeye saygılı olduğunu söyliyen Baş
bakan Süleyman Demirel gibi, halka karşı ola
rak göstermek istediği bir gençlik temsilcisi 
olarak ben de 1969 genel seçimlerine girdim ve 
halk girdiğim seçimlerde partimin listesinin 
üçüncü sırası gibi seçilme şansı az olan bir yer
de bulunmama rağmen, beni de milletvekili 
seçti. Şimdi sormak lâzımdır Demirel'e, peki 
halk gençlik olaylarını tasvibetmiyordu da ne

den bu olayların başlatılmasında hizmeti olan 
bir şahsı buraya gönderdi. 

HÜSEYİN AVN1 KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Gençlik Bakanlığı ile alâkası ne bunun 
Sayın Başkan? 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Nu
tuk söylüyorsun... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, bitiyor mu efen
dim konuşmanız? 

0. H. P. GRUPU ADINA CELAL KARGILI 
(Devamla) — Şimdi bu neticeye acaba Başba
kan ne buyuracaktır? Bu netice halkın gençlik 
olaylarını tasvibetmesini mi, yoksa tasvibetme-
mesini mi göstermektedir? Demirerinki millî 
irade de, yoksa bizimki millî irade tecellisi de
ğil midir? Hayır Başbakan Süleyman Demirel... 

Halk, kendi yararına olan gençlik olayları
nı araya gençliği halka karşı imiş gibi gösteren 
polis ajanları girmediği müddetçe, 

Araya, gençleri birbiriyle çarpıştıran, çatış
tıran polis entrikaları girmediği müddetçe, 

Araya, Muzaffer Köklü adında bir polis aja
nının Yeni Gazetede delilleriyle yayınlayıp an
lattığı gibi, polis tarafından gençlik olaylarını 
bir çatışma haline sokmak ve bu olayları, ke-
malist ve gerçek TürMyeci cephesinden saptı
rarak yozlaştırmak için, görevlendirilmiş bulu
nan ve bugüne kadar hiçbir sorumlu tarafın
dan hiçbir suretle yalanlanmamış ve tekzibedi-
lememiş olan iğrenç entrikalar girmediği müd
detçe, 

Araya, fakir gençlerin imkânsızlığından fay
dalanarak onlara maaş bağlayıp, bunları ajan 
olarak kullanarak, gençleri kamplara ayırıp 
onları birbirine vurduran zihniyetler girmediği 
müddetçe, 

Halk gençleri karşısında görmiyecek ve 
gençleri, kendisinin mutluluğu uğruna canı ve 
istikbali pahasına mücadele verdiği için bağrı
na basacaktır. 

BAŞKAN — Savm Karsnlı, istirham ediyo
rum, bağlayın efendim. 5 dakika da geçti. 

C. H. P. GRUPU ADINA CELÂL KARGI
LI (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, 
Gençlerin ölüdürülmesinde gerek polisin 

parmağının bulunduğuna dair yüzlerce iddia
nın ortada olması, gerek Başbakanın halkı si
lahlanmaya ve birbiriyle çatışmaya sevk ede-
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cek olan türlü beyanları ve gerekse birbiri peşi 
sıra işlenen faili meçhul cinayetlerin karşısında 
ilgililerin âciz kalması, bu cinayetlere uğrıyan-
lar tarafından, cinayet olayının daha önce em
niyete haber verilmesine rağmen, emniyetin 
bunlara karşı tedbir alamaması ve emniyetçe, 
çok geniş tedbirlerin alınmış bulunduğu olay 
çevrelerinde yapılan cinayet vakalarının katil
lerinin tesbit edilemeyişi, her halde bu tür ent
rikaları ve bu tip cinayet tasarılarını hazırlı-
yanlara imkân ve fırsat verici mahiyettedir. 

Sonu alınmaz bir şekilde gelişen bugünkü 
duruma karşı alınacak ilk tedbir, De-
mirel Hükümetinin derhal görevden istifa et
mesi olacaktır. Bu nedenle Demirel Hükümeti
ni istifaya daveti millî bir görev sayıyorum. 
kümetoini istifaya daveti millî bir görev sayı
yorum. 

Atatürk'ün özlediği, mutlu Türkiye'nin ku
rulması uğruna şehit olan genç öğrenciler, ve 
genç şehitler, taze kabirlerinizde rahat uyuyu
nuz. Atatürk ve sizin özlediğiniz mutlu Türki
ye yaratılacaktır ve devrimler ilelebet yaşıya-
caktır. 

BAŞKAN — Bitiriyor musunuz Sayın Kar
gılı? 

O. H. P. GRUPU ADINA OELÂL KARGILI 
(Devamla) — Bitiriyorum. 

ABDÜLKAD1R ÖZMEN (Mardin) — Sah
nede nutuk çekiyor. 

BAŞKAN — Efendim, burası nutuk kürsü
sü, onun için nutuk çekiyor. 

O. H. P. GRUPU ADINA CELAL KARGI
LI (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ta
rih boyunca sporla çok yakından ilgilen
melerine rağmen Türkler, düzenli bir spor ör
gütünden yoksundurlar. Yine Türkiye'de ilk 
spor örgütü 1920 yılında «İdman İttifak Heye
ti Muvakkatesi» olarak kurulmuş, bu bilâhara 
1923 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifa
kı adını alarak memleketimizde sporu düzenle
meye çalışmıştır. 

1936 yılında Türk Spor Kurumu da görevi 
devam ettirmiş ve 1938 yılında yerini Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne terk etmiştir. 
Tam 32 yıldan beri memleket sporu ve sporcu 
gençliği bu kanunla geliştirilmeye çalışılmakta
dır. 

Bugün, Türkiye geri kalmış bir ülkedir.. 
Geri kalmış bir ülkenin spor dallarında ileri 
olmasını beklemek kadar gereksiz bir şey ola
maz. Kaldı ki, gelişen dünya koşullan arasında 
Türk spor örgütünün hâlâ «hababam» usulüy
le çalışması, geri kalmışlığımızın tipik örneği
dir. 

Memleketimizde bugün spor ahlâk ve disip
lini yoktur. Sporcusundan yöneticisi ve antre
nörüne kadar türlü menfaat ve dalaverelerin 
peşinde koşanlar çoktur. Türk sporunun bu tip 
kurtlardan kurtarılması en büyük temennimiz
dir. 

Dünyanın neresinde stadlan dolduran bin
lerce insan koro halinde müstehcen tempo tu
tar? Dünyanın neresinde sürek avına çıkarca
sına seyirciler tabancalarla stadlara gelir ve 
kendi takımlarını tescil için takır takır taban
ca atar? Canı istediği zaman millî takım kamp
larına gelen, canı istemediği zaman kampı terk 
eken, antrenörüne ve yöneticisine galiz küfür
ler savuran sporcular dünyanın neresinde var
dır? 

Türkiyefae şikeler vardır... Türkiye'de şe
hirler birbirlerine düşman edilir... Türkiye'de 
bir maçta 40 insan birden ölür... Türkiye'de her 
hafta hakemler döğülür... Bu mudur spor? 

Her şeyden evvel Gençlik ve Spor Bakanlı
ğı memlekette spor, ahlâk ve disiplini yaratmak 
zorundadır. 

Türkiye'de spor örgütü amatördür... Cemi
yetler Kanununa göre kulüpler birer amatör 
örgüttür. Bu kulüplerde görev alan yönetim 
kurulu üyeleri amatördür. Federasyonlarda 
çalışanlar, ajanlar amatördür. Sonra bütün 
memleketi uçurtma kuyruğu gibi peşine takmış 
götüren profesyonel futbolcu takımları vardır. 
Olmaz böyle şey... Bunun hukukla bağdaşan 
yönü de yoktur. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, dünyanın her 
yerinde olduğu gibi, amatör spor ile profesyo
nel sporu ayırmak zorundadır. 

Türk sporunun ve Bakanlığın sırtındaki bu 
kamburun kaldırılması lâzımdır. Bugün Türki
ye tte amatör sporculara stadlar kapalıdır. İs
tanbul'da atletlerin Vatan Caddesinde idman 
yaptıklarını hepimiz okuduk ve biliyoruz. Mil
yonluk stadlar sadece ve sadece profesyonel 
futbolcuların emrine tahsis edilmiştir.. 
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Kulüpler, Gençlik ve Spor Bakanlığının 

kontrol ve murakabesinden yoksundur. Ne ka
zandıkları, ne harcadıkları kimsenin malûmu 
değildir ve kimseye de bir hesap vermezler. Sa
yın Bakan bu şekilde hesap sorulan teftiş ve 
murakabesi yapılan bir kulüp gösterebilirler 
mi? 

BAŞKAN — Sayın Kargılı... 
C. H. P. GRUPU ADINA CELÂL KARGI

LI (Devamla) — Bitiyor efendim. 
BAŞKAN — Ne zaman bitiyor efendim? 

Her soruşumda bitiyor diyorsunuz, yeni bir 
sayfa çeviriyorsunuz. Çok istirham ediyorum, 
benim müsamahamı bu kadar kötüye kullanma
yın efendim? 

C. H. P. GRUPU ADINA CELÂL KARGI
LI (Devamla) — Atlıyorum Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bağlıyo
rum. C. H. P. Grupu adına isteklerimiz şunlar
dır : 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye'de spor
da ahlâk ve disiplini getirecek tedbirleri alma
lıdır. 

iSpor tesisleri için yatırımlar parti istekleri
ne göre değil, sporun ihtiyaçlarının icabettirdi-
ğine göre yapılmalıdır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, amatör sporu
muzu öldüren profesyonel futbolu Bakanlık 
bünyesinden çıkarmalıdır. Profesyoneller ayrı 
bir örgüt kurarak kendi kendilerini yönetmeli
dirler. 

iSporcularımızın kamp yapacakları modern 
tesisler biran önce meydana getirilmelidir. 

Teknik yönetici yetiştirmek için Anadolu 
Hisarı Spor Akademisinin yanısıra, birkaç spor 
akademisinin kurulması için vakit geçirmeden 
plân ve program hazırlanmalıdır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü kanun tasarısı, Spor Bakan
lığının bütün örgütlerini kapsıyan bir kanun 
getirilmelidir. 

(Sporda bilinçli çalışmanın tedbirlerini alma
lı ve sporu kütleye mal edecek, okullara ve 
üniversiteye gerçek sporu ve spor eğitimini so
kacak tedbirler alınmalıdır. 

Sporcularımız ve yöneticilerimiz, bilgi ve 
görgüleriyle tekniklerini artırmak için Batı 
memleketlerine stajlara gönderilmelidir. 

Sporumuzun ve sporcularımızın ihtiyacı 
olan malzemeyi imal etmek için derhal faaliye
te geçilmelidir. 

Sporumuza siyasetin karışmasına ve sonra, 
siyasi baskıların yapılmasına engel olunmalı
dır. 

Ülkemizin bütün bölgelerinde okul dışı ve 
okul içi gençliğin boş zamanlarının değerlendi
rilmesini, sporu öğrenmesini ve geliştirmesini 
sağlıyacak spor eğitim kampları kurulmalıdır.. 

Bakanlık bütçesinin Türk Ulusuna hayırlı 
olması temennisiyle Yüce Meclise saygılar su
narım. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. grupu adına Sayın Hasan 
Tosyalı, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

G. P. Grupu adına Gençlik ve Spor Bakan
lığımızın Bütçesini yapıcı, millivetçi, doğru ve 
vakur bir eda ile eleştireceğiz. Bunu yaparken 
hepinizi hürmetle ve saygiyle selâmlarım. 

(Muhterem arkadaşlarım, müzakeresini yaptı-
biğımız bütçe, Türk vatan ve milletinin, istik-
lâlinin ve hürriyetinin kurtarıcısı, Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu, Medenî Türk Mille
tinin millî birliğinin, inkılâplarının ve ülküle
rinin sahibi ve yaratıcısı ebedî ve millî önderi
miz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu millî 
varlık ve değerlerimizi emanet ettiği, muhafa
za ve müdafaası vazifesini verdiği bütün ve bir-
tek olan Atatürkçü Türk gençliğinn bütçesidir. 

'Türk gençliğini kafa ve vücutça bu kutsal 
ve millî emanetin hakikaten ilelebet ve lâyık 
sahibi ve müdafii kılacak olan Gençlik ve Spor 
Bakanlığı vazife ve faaliyetleri büyük bir önem 
ve anlam taşımaktadır. Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, Türkiye sporunu, Türk gençliğini «sağ
lam kafa sağlam vücutta bulunur», prensibine 
uygun olarak, okul içinde ve okul dışında başta 
amatör ve kütleyi spor olmak üzere, spor faali
yetlerin inkişaf ettirmelidir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk gençliğinin 
millî ruh ve ülküsünü tahribe den, gençleri bir
birine düşürerek birlik ve beraberliğini bozan, 
ikektepten sokağa döken ve böylece bizi esir, 
uşak ve geri bırakmak, hür ve demokratik 
Türkiye Cumhuriyetini yıkmak is'tiyen düş
manlarınızın telkin, teşvik Ve tahrik ettiği 
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aşın sol (komünizm), aşın sağ (teokrasi) veya 
hür demokratik rejim dışı nazizm ve faşizm gibi 
yıkıcı sapık yabancı ideolojik fikirlerden Türk 
gençliğini korumalıdır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk gençliğini 
okulundan, eğitiminden, işinden, başarısından, 
anne ve babasından uzak kılan, ahlâk bozucu, 
kahve, kunıar salonları, langırt oyun salonları 
ve diskotek gibi yerlerin zararlı tesirlerinden 
kurtarmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı Bütçesi dolayısiyle G. P. grupu adına 
görüşlerimizi arz ederken, her şeyden önce 
gençliğin eğitim meselelerinin, araştırma konu
larının ehemmiyetine işaret etmek istiyorum. 

Milletimizin geleceği; gençliğin yetişmesi, 
eğitim, araştırma ve teknoloji alanlarında ya
rılacak hamlelere bağlıdır. Her alanda dünya 
(ölçülerine göre ileri seviyede ilim adamları 
ıe uzmanlar yetiştirmeye ve bunları yurdumu
zun kalkınma çabalarında fiilen değerlendir
meye mecburuz. Üzülerek belirtiriz ki, gerek Bi
rinci gerek İkinci Beş Yıllık Kalkınma plânla
rında bu konuda yararlı tedbirler gösterildiği, 
bu tedbirler çok kere Hükümet ve yıllık icra 
programlarında tekrar edildiği halde, uygula
malar daima aksamış ve yeter sayıda uzman ve 
ilim adamı yetiştirme tedbirleri geniş ölçüde 
ihmale uğramıştır. 

G. P. olarak bir temel görüşümüzü ifade et
mek istiyoruz: Biz eğitimde sadece sayı artır
masını yeterli bulmuyoruz, gençliğin eğitimin
de verimliliği ve kaliteyi yükseltmeyi vazge
çilmez bir eğitim şartı sayıyoruz. 

Aziz milletveklileri, 
Türkiye'nin muhtacolduğu genci, millî duy

gulan, fikir seviyeleri ve ahlâkî vasıfları yük
sek öğretmenlerimiz yetiştirmektedir. Vatan 
ve milletimizin bütünlüğüne bağlı, milliyetçi, 
mânevi değerlere saygılı, hür ve demokratik 
rejimin icaplarını bilen, çalışkan, ahlâklı genç 
kuşaklar, bir kelime ile Atatürk gençliği Tür
kiye'nin yarınının teminatı olacaktır. Bu bakım
dan eğitim ve gençlik konularında da tedbirle
rimizi düşünürken, ilhamımızı toplayıcı, birleş
tirici ve yüceltici Atatürk milliyetçiliğinden 
almamız şarttır. 

ıSayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 
Gençliğin eğitim konusunda fırsat ve imkân 

eşitliğinin sağlanması başta gelen bir temel da

vamızdır. Bu bakımdan orta, lise ve meslekî 
okullar yanında, köy çocukları için kasaba ve 
vilâyet merkezlerinde pansiyonlar açılması, pa
rasız yatılı öğrenci sayısının artırılması, her 
yerde eksikliği görülen öğrenci yurtlarının ço
ğaltılması, burs ve kredi imkânlarının talebe 
sayısı ve para miktarı bakımından yeterli sevi
yeye çıkarılması lâzımdır, öğrencilere bur» ve 
kredi dağıtımında, yurtlara öğrenci kabulünde 
en küçük ölçüde kayırmaya ve farklı muamele
ye meydan vermemek, yalnız adaletin gereği 
değil eğitimin müesseriyetinin de vazgeçilmez 
bir şartıdır. 

Sayın Başkan, aziz milletvekilleri; 
Memleketimizde okul çağında eğitim görme 

imkânını bulamamış, öğrenme ihtiyacında olan 
pek çok genç vatandaşımız vardır. Diğer taraf
tan teknik gelişmeler, evvelce eğitimden geç
miş olanların bile hayat boyunca yeni bilgiler 
elde etmesini ve bunların yetiştirilmesini za
ruri kılmaktadır. Bu bakımdan G. P. grupu ola
rak iş başında eğitim, meslek içi eğitim, gece 
kursları, gece okulları ve gece üniversiteleri; 
orduda eğitim, gezici köy kursları gibi eğitim 
faaliyetlerini bir plân dahilinde geliştirmek ve 
böylece mektep dışı gençlerimizin de eğitim dâ
vasını halletmek lâzımdır. 

Aziz milletvekilleri, gençlik meselelerinin 
üzerine eğilirken, gençlerin bulgun çeşitli çevre
lerde karşılıklı kamplara bölünmesindeki ve 
bunların birbiriyle çatışan aşın uçlar halinde 
anarşi unsuru haline getirilişindeki büyük teh
likeye dikkatleri bir daha çekmek isteriz. 

Aşın uçlar arasındaki çatışmalardan hiç 
kimse ve hiçbir teşekkül için fayda sağlanamaz 
ve toplumun huzur dengesi kaba kuvvet kul
lanmak suretiyle meydana getirilemez. Bu gibi 
çatışmalardan bir denge ve dolayısiyle huzur 
doğacağım sanmak ve Devlet yönetimini bu yol
dan devam ettirme hevesine kapılmak büyük bir 
gaflettir. Birbirine karşı silâh kullanan, molotof 
bombası savuran, yakaladıMan karşı taraf men-
suplanna Ortaçağ ve Kızıl Çin usulleriyle işken
ce yapmayı reva gören, okuma ve öğrenme hür
riyetlerini çiğniyen, millî ahlâkımıza uymıya-
cak şekilde, yabancı küstahlıklarla hocalarına 
bile hakarete ve fiilî tecavüze kalkışan, aşın 
sağ ve aşın sol sapık ideolojüerinin emrine gir
mek gafletine düşmüş bulunanlar, Türk gençli
ğinin ve Atatürkçülüğün temsilcisi olamazlar. 

— 1061 — 



M. Meclisi B : 91 29 . 5 . 1970 O : 2 

Vatanına, ailesine ve kendisine faydalı olmak 
istiyen gençlerin haklı dâvalarını savunmak baş
ka şey, hür, demokratik rejim düşmanlarının ve 
millî birliğimizi parçalamak istiyenlerin kışkırt
malarına bakılarak anarşi ortamı yaratmak faa
liyetlerine katılmak başka şeydir. Bunları mut
laka birbirinden ayırmak gerektir. G, P. olarak 
biz, her alanda olduğu gibi, gençliğin eğitim 
alanında da her haklı isteğe ve her ciddi ıslahata 
yürekten inanışla evet, diyoruz. Kanun dışı, mil
lî ahlâk dışı, millî menfaat dışı her davranışa 
ve anarşiye kesinlikle hayır, diyoruz. 

Buraya kadar muhterem arkadaşlarım, eği
tim ve gençliğin meseleleri üzerindeki görüşle
rimizi anahatları içinde arz etmiş bulunuyorum. 
Şimdi de Türk gençliği dâhil, hür dünya genç-
ligini tahrip istikametinde yapılan gayretlerin 
mahiyetine kısaca değinmek istiyoruz. 

Hür dünya gençliği, kızıl emperyalizm tara
fından çok yönlü tehdide ve tahrip tehlikesine 
mâruzdur arkadaşlar. Biz, tetkik ettiğimiz bu 
tehlikeler meyanmda memleketimizde su yüzüne 
çıkmış, oldukça mühim gördüğümüz üç tehlikeyi 
burada belirtmek istiyoruz. 

Bunlar birincisi; hür ve demokratik düze
nimizi vs gençliğimizin beynini, Marksist, Le-
ninist, Mao'cu, sapık ideolojiyle bozarak genç
leri millî duygudan ve mânevi değerden mah
rum, anarşi unsuru haline getiren her türlü ya
yın ve telkindir arkadaşlar. 

!Hür dünya gençliğinin, bu arada bizim genç
liğimizin mâruz bulunduğu ikinci tehlike, mil
letlerarası komünizmin, gençliği, uyuşturucu, ze
hirleyici maddeler kullanmaya alıştırmak su
retiyle onların beden ve ruh sağlığını tahribet-
mesi, böylece onları iradesiz, sihhatsiz, manen 
çöküntüye uğramış ve her türlü muzir tesir ve 
telkine elverişli robotlar haline getirmesidir. 

Milletlerarası komünizmin, hür dünya genç
liğini bozma ve tahribetmede kullandığı vasıta
lardan üçüncüsü, gençliği millî değer ölçülerine 
ve ahlâkî inanışlara, örf ve âdetlere zıt, hipi, 
ibeatnik, Kastro tipi veya Mao tipi yabancı bir 
dış görünüşe sokmak ve böylece gençlerin me
deni ve millî toplumla bağını kopararak, onları 
cemiyet tarafından iyi görülmiyen, reddedilmiş 
bir gençlik haline getirmek ve bu gençliği de 
cemiyetimize düşman olan ve cemiyeti tahribet-
mek istiyen anarşi unsuru olarak kızıl emper
yalizmin elinde bir alet olarak kullanmak. 

Tehlike burada arkadaşlar. Tatbik edilmekte 
olan büyük tehlike bunlardan ibarettir. 

Aziz Başkan, sayın arkadaşlarım, memleketi
mizin gençlik ve eğitim meselelerinin ne büyük 
dikkatle izlenmesi gerektiği ve bu alanlarda bir
birini tamamlayıcı ne derece ciddî tedbirler alın
ması gerektiğine bu arz ettiğim hususlar yeter
lidir sanıyoruz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının arz ettiğimiz 
esaslar dâhilinde alacağı her tedbire G.P. olarak 
yardımcı olacağımızı belirtmekten büyük bir 
zevk duymaktayız. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının 1970 yılı Büt
çesinin, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ve 
bütün teşkilât mensuplarına hayırlı ve başarılı 
olmasını G.P. adına yürekten diler, hepinizi 
saygı ile selâmlarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Barlas Küntay, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY 
(Bursıa) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin mü
zakeresi sebebiyle, A. P. Millet Mecüisi Gru
pu olarak görüşlerimizi sunarken evvelâ şunu 
ifade etmek isteriz: 

Hür ve demokratik bir sistemin işliyebilmesi 
için, vatandaşlarımızın seviyeli, karakterli, 
faziletli, ahlâklı, (kültürlü ve geniş görüşlü şah
siyetler olarak yetiştirilmesine yöneltilen bir 
beden, kafa ve ruh eğitimli sistemine sabibol-
m»ak, hizmet anlayışımızın temelinde vardır. 

Sıhhat, ahlâk ve moral bakımdan iyi bir ne
sil yetişmedikçe ne siyasi, ne zirai, ne iktisadi 
ve ne de sınai1 hayatın güçlüklerini yenmek 
mümkün olabilir. 

Bütün bu hususiyetlerinden dolayı bugün 
Baü'dıa spor bir endüstri haline glelmiştir. 
Ratı'da olduğu gihi, bizim de kendi bünyemize, 

kabiliyetlerimize, geleneklerimize ve imkânları
mıza uygun bir nesil! yetiştirme politikasına olan 
istiyacımız daima kendisini hissettirmiştir. 

Bunun için; iyiyi, doğruyu, hakkı Seven, ru
hen ve bedenen sağlam, şuurlu ve milliyetçilik 
duygulan ile dolu bir nesil yetiştirilmesinde, 
asker, işçi, sivil, memur, öğrenci, şehirli, köylü 
ayırımı yapılmaksızın gençliği sürüklenmek is
tendiği bunalımın dışına çekmek zaırureti doğ
muştur. Gençliği fizikman ve moralman en iyi 
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şartlarla istikbale götürmek gayesiyCe iljk defa 
A. P. iktidarı zamanında (Gençlik ve Spor Ba
kanlığı) kurulması lüzumu görülmüştür. Bu 
teşebbüs gençlik problemlerine müteveccih me
sainin ilk ciddî adımıdır. 

Spor politikası -
Gençlilk ve Spor Bakanlığının, sportif faali

yetlere ıaJit plân ve programı istikbale giden 
nesi yetiştirme politikamızın lağırlığını teşkil 
edecektir. 

Bu programın ianahedefierinden birisi (genç
liğin fizik ve moral kabiliyetlerinin toplumun 
yararına gelıiştirilaneı&i amacı üe sporun geniş 
kütlelere yayılmasını temin) diğeri de (bu ga
yenin tahakkuku için eğitici ve öğretici kadro
nun yetiştirilmesi zarureti) olmalıdır. 

Okul ve spor : 
Okul çağındaki gençlerimizin fikir terbiye

leri yanında, fizik ve moral bakımından ge
lişmeleri ve onların sıhhatli, gürbüz, becerikli, 
dşbdilir, çaloşjkan, vatan ve milletine yararlı ve 
iyi vatandaşlar olarak yetişmeleri için okulları
mızda her türlü spor faaliyetine değer vermek 
lüzumu kendisini fazlasiyle Mssettirmektedilr. 

Bir eğitim konusu olan sporu okulun tabiî 
çalışmaları içinde düzene bağlamanın, Millî Eği
tim Bakanlığı kadar Gençlik ve Spor Bakan
ağının da alâkası ile mümkün olacağı inancı 
içindeyiz. 

Vıattaniaşların fizik ve moral eğitimini yöne
tecek bir teşkilât olarak kurulan Gencli|k ve 
Spor Bakanlığı, bir milletin temeli ve istikbali 
olan gençliğin % 90 mı içine alan okul çağın
daki ve içindeki gençlerle ilgilenmelidir. Ajksi 
takdirde ortıaya çıkacak meseleler, yaşıamıak az
minde olan bir milletin geleceği için ciddî en
dişe ve tehlikelerin başlangıcı olabilecek değer
de sosyal biir problem olmaya müsaittir. 

Yüksejk dereceli okul ve üniversitelere gelin
ce: 

Programlarında beden eğitimi ders ve faa
liyetlerine maalesef fayrı bir yer verilmemiştir. 

Gerek yaş, gerek fikir seviyesi bakımından 
bu büyük münevver kütlenin, yurdun spor kal
kınmasında, toplumun spor voliyle |karakter eği
timinde büyük bir varlık olacağını kabul etme
liyiz. Üniversite gençliği çağında bulunanlar 
kuvvet, kudret, yetenek ve iş başarma larzuları-
nı tatmin etmek ve denemek isterler. Toplu

mumuzda zaman zaman rastlaman gençlik hare
ketlerinin asıl sebebi burada aranmalıdır. Bu 
yaş devresinin tabiî bir icabı olan temayüllerin
den faydalanarak, iyi plânlanıp yönetilen spor
tif faaliyetler vasıtası üe yüksek tahsil genç
liğini disipline elttiğimiz ve ona sportif alışkan
lıklar verdiğimiz takdirde boş zamanlarını de
ğerlendirmiş, enerjilerini kanalize etmiş ve ken
dilerini mutluluğa yöneltmiş olacağız. 

Ancak sporun okula tesisle, malzemeyle, bil
gili teknik elemanla, ilmî ve tetkmk yayınla 
girmesi mümkündür. Vaktiyle okudar yapılır
ken, gençliğin beden ve ruh eğitimi gibi mese
leler üzerinde durulmaidığından spor ıtesıMerane 
yer verilmemiş, bugün 2 000 dvıarındıaki orta; 
dereceli okulumuzun bu sebeple sadece 60 tane
sinde, o da nizami olmıyan kapalı salon teşek
kül etmiştir. Şimdi bu eksiMiği bertaraf edebil
mek için bütün gücümüz ile çalışmalıyız. Bir 
okulun açılışında içinde lâboratuvar bulunma
sı nasıl şart ise, öğrencilerin spor ve sosyal faa
liyet yapabileceği tesise sehip şartı da en az 
o kadar aranmahdır. 

Sayıları altı milyonu geçen ilkokul çağın
dan üniversiteye kadar okul gençliğinin Be
den Eğitimi, jimnastik, oyun ve spor faaliyet
leri ile yetiştirilmesi; bütçe, saha, salon, tesis, 
malzeme ve öğretici elemana ihtiyaç göster
mektedir. 

Bunların tahakkuku bulgun Spor - Toto hâ
sılatının, yarın da hem Toto ve hem de Loto 
hâsılatından okul gençliği için spor tesisleri 
yapılması ile mümkündür. 

IKıisaca, okul sporu beden eğitimi derslerinin 
ötesinde, gençlerin beden ve ruh yapılarım ge
liştirici yönde yeniden düzenlenmeli ve yeniden 
ele alınmalıdır. 

Bu görüşün belirtileri vardır. Gençlik ve 
Spor Bakanlığının çalışma programından an
ladığımıza göre, Ankara ve İstanbul'da (Üni
versite Spor Siteleri) yapılması için hazırlıklar 
görülüyor. Türk gençliğine büyük hizmet ola
cak bu teşebbüsün biran evvel tahakkukunu 
bekliyoruz. 

Spor tesisleri : 
Memleket sporunun gelişmesi, toplumun ak

tif olarak spor yapabileceği tesislerin varlığı
na ve bu anlayışla işletilmesine bağlıdır. 

Seyirci, değil sporcu yetiştirebilmek için 
tesislerin seyir sporuna değil, kültle sporuna 
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dönük olması lâzımıdır. Bunun için de saha ve 
tesis yatırımlarında semt sabalarına doğru 
gidilmesi, çok sayıda ucuz, sağlam, sıhhatli 
spor tesisleri yapılması gerekmektedir. Yatı
rımların amatör spor faaliyetlerine ve halk 
eğitimine dönük olması prensip olmalıdır. 

Tesisler okulların, işçilerin yani spor yapa
cak kişilerin kesif olduğu yerlere teksif edil
melidir. 

Türkiye'de nüfusun % 75 i köylerde yaşı
yor. Köye sporu meselâ güreş, atıcılık, "binici
lik gibi ata sporlarını iyice yerleştirmek lâ
zımıdır. ilçelere spor tesislerini indirip, ^IÖJ 
gençlerini spor sahalarına doğru çekmek lü
zumludur. 

Spor tesisleri bütün spor dallarına dağıtıl
malıdır. Meselâ yıllardır nizami bir kapalı 
yüzme havuzu yapamayışımız birbirinden de
ğerli genç yüzücülerimizi muayyen derecele
rin üzerine çıkaramamıştır. 

Mevcut spor tesislerimizin faaliyet zaman
ları da ele alınmalıdır. Bizde bir spor tesisi gün
de 6 - 7 saat, Batı'da 16 - 17 saat hizmete açık
tır. 

Tes'islerin yapımına sürat verilmeli, yatı
rım programları zamanında uygulanmalıdır. 
Tesis yapımına verilecek ehemmiyet kadar, 
milyonlarca liraya çıkan bu tesisleri koruyacak 
teknik adam yetiştirilmesi hususu da ele alın
malıdır. 

Bugün artık spor tesisi olmıyan bir mües
sese tasavvur edemezsiniz. 

Bir mektep mi açacaksınız? Yanında spor 
•tesisleri bulunacaktır. 

'Bir endüstri sitesi mi kuracaksınız? Sağ
lık ve spor tesisleri içinde olacaktır. 

Yeni bir mahalle mi yaratıyorsunuz? Gencin 
sıhhatini koruyacak, boş zamanlarını değerlen
direcek tesisleri de içinde yapacaksınız. 

Suç işlemeye teşvik edici bir ortamda bulu
nan gençlik için önleyici ve düzeltici çalışma
lar, bu (ortamın etkisini azaltıcı eğitim, spor 
tesisleri içinde olacaktır. 

Spor tesislerinin maksada uygun bir şekil
de yapımının temini için Millî Eğitim Bakan
lığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve mahallî ida
reler arasında işbirliği olmalıdır. 

Spor kulüpleri : 
Türkiye'de profesyonellik kabul edilirken, 

amatör spor dallarının korunması için gerekli 

tedbir alınmamıştır. Amatör spor ihmal edil
miş, alâkadan ve tesisten yoksun bırakılmıştır. 

Gayretlerin üzerinde toplandığı tek gaye, 
profesyonel fultlbol takımının şampiyonluk ka
zanması olmaktadır. Bu amaca varmak için 
yüksek transfer ücretleri ödenerek isim yap
mış futbolcular kadroya alınmakta, oyuncu ye
tiştirme yoluna gidilmediği gibi, tesisler için 
yatırım gayreti de gösterilmemektedir. 

Spor kulüpleri, futbol kulüpleri durumun
dan kurtarılmalı, çeşitli spor branşlarında faa
liyet gösltermeleri ve çok sayıda yurttaşın bu 
kulüpler içinde spor, sosyal ve kültür faaliyet
lerinde bulunmaları sağlanmalıdır. 

Profesyonellik bir meslek ve ticaret konusu 
olduğuna göre, profesyonel spor faaliyetleri, 
Türk Ticaret Kanunlarına göre kurulacak ano
nim şirketler tarafından yürütülmeli ve kont
rolleri beynelmilel nizamlara göre yapılmalıdır. 

Profesyonel faaliyette bulunacak kulüp
lerden, Batı'da olduğu gibi, spor tesislerine 
ve üyelerine sosyal faaliyet yaptırabilecek çe
şitli tesislere sahfbolmaları gibi şartlar aran
malıdır. 

Türkiye'de profesyonel takım adedi tesis
lerin ve teknik elemanların durumuna ve ade
dine göre yeniden ayarlanmalıdır. 

Ehliyetli spor adamları yetiştirmek : 
Bugün sportif faaliyetlerde ileri gitmiş 

memleketlerin yaptıkları müsabakalarda al
dıkları müsbet sonuçlar tesadüflere bırakıl
mamıştır. Bu memleketlerde sporcuları yöne
ten teknik adamlar, spor akademi ve enstitü
lerinde yüksek spor tahsili ve ihtisası yapmış 
kimselerdir. Bunlar aynı zamanda dünyadaki 
spor hareketlerini yakından takibeden ve iler
lemeleri kendi memleketlerinin millî bünyeleri
ne adepte eden araştırmacılardır. 

Biz de bugün maalesef bu tatbikat yok
tur. Gençlerimizin çoğu ehliyetsiz antrönor ve 
teknik direktör elinde kabiliyetlerini kirlet
mektedirler. Spor tahsili yerine birkaç hafta
lık (jet kurslardan) geçip spor adamı hüviye
tini kazanmaktadır. 

Bugün okullara ve orduya mahdut sayıda 
beden eğitimi öğretmeni yetiştiren sadece Gazi 
Terbiye Ensfcütüsünün ve İstanbul Eğitim Ens
titüsünün Beden Eğitimi bölümleri vardır. Bu
nun dışımda antrönor, monitör, masör ve spor 
hakemi yetiştiren bir okul mevcut değildir. 
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Bu'gıün üniversite öğrenimi yapan sporcu 
gençliğini, sahadan yetişmiş olmaMan başka 
formasyonu olmayan eski şöhretlere emanet ede
meyiz. 

Geniç adam pisikolojisi, fizyoloji ve anatomi 
bilmeyen birisine genç kabiliyetleri teslim edip 
başarı Ibekliyemeyiz. 

Bunun için ehliyetli beden eğitimi öğretmen
leri, spor idarecisi, anttfönör, monitör ve boş 
samanları değerlendirme faaliyetlerinde gö
rev alacak liderleri yetiştirmek üzere (spor 
akademileri ve endüstrileri) açılmalıdır. Ba
kanlığın bu husustaki faaliyetlerinden ilki, 
Anadolu Hilsar'daki Spor Okulunun hazırlıkla
rı ile ilgilidir. Bu faaliyeti takdirde takitoedip 
destekliyoruz. Bu nevi okulların adedinin artı
rılması zaruretine de ayrıca işaret ediyoruz. 

Sporda ilmî çalışma : 
Sporda ilmî çalışmaya önem verilmelidir. 

Spor sağlığı ve kontrolü için merkez kurulma
lıdır. Bu suretle spor sağlığı ve randıman te
sadüflere bırakılmamış olacaktır. Spor sağlığı 
ve kontrolü, kurulacak olan (Spor hekimliği ku
rulu) tarafından ele alınmalı ve düzenlenmeli
dir. 

Sporumuzun senelerdir ihmale uğramış bir 
tarafı da ilmî spor neşriyatıdır. Bu sahada son 
yılarda müspet faaliyetler tesbit ettik, an
cak bu durum biran evvel çıkarılacak telif ve 
tercüme eserlerle en iyi hale getirilmelidir. 

ıSporu teşvik edecek imkânlara değer veril
mesi de lâzımıdır. Meselâ Batı'da olduğu gibi, 
amatör dallarında birinci derecede başarı gös
terenlere verilecek arma veya rozetlerle, bu 
sporcuların cemiyet hayatında birtakım imkân
lara sahilbolıması (tiyatrolara, konserlere üc
retsiz girebilmek, nakil vasıtalarında tenzilâtlı 
seyahat edebilmek gilbi) gençliği spor sahala
rına doğru teşvik edecek bir başka vasıta ola
caktır. 

Spor - Toto ve Loto 

Spor - Toto hâsılatından spor kulüplerine 
iyi şartlarla ve isim haklarına ait ödenecek pa
radan mahsuben tahsil edilmek üzere, tesis 
yapılmak üzere iyi kredi verilmesine taraf
tarız. 

Spor - Toto kuponlarına Maliye Bakanlı
ğının koymayı tasarladığı vcr^i usulünün fay
dalı olacağını zannetmiyoruz. 

Spor - Toto ile iştirakçi arasındaki müna
sebet gayet ilgi çekicidir. (Vergi tahsil ede
ceğim) diye işltiraki ve dolayısiyle bu sahada
ki geliri düşürmek istimali vardır. 

Hazırlanmış ve Hükümete verilmiş olan 
Spor - Loto kanun tasarısını da destekliyoruz. 
Gençliğin sportif, sosyal ve kültürel faaliyetle
ri için yapılacak tesislerin malî imkânlarını 
daha fazla artıracak olan Spor - Loto tasarısı
nın biran evvel Meclise gelmesini bekliyoruz. 

Malî imkânsızlık içerisinde yüzen amatör ku
lüpleri ayakta tutabilmek gayesi ile bundan 
sonra verilecek Spor - Toto bayilikleri ile, ka
nunlaştığı takdirde tevzi edilecek Spor - Loto 
[bayiliklerinin il ve ilçelerde, amatör spor kulüp
lerine verilmesini teklif ediyoruz. 

Boş zamanları değerlendirme çalışmaları t 
Süratli bir kültürel ve sosyal gelişme vetiresi 

içinde yetişen Türk gençliğinin, beden, ruh ve 
karakter yapısı bakımından hem okul içi hem 
de okul dışı yetüşime imkânlarına özel ehem
miyet verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Boş zamanlarında kendilerine tahsis edi
len eğitsel lokaller bulamıyan, bu sebepten 
langırft salonlarına, diskoteklere, kahvelere 
giden ve bazen de meşguliyetsüzlikten çeşitli 
aşırı cereyanlara kapılan gençlik, kendileri 
için her zaman açık olacak sportif tesis, sos
yal işler ve kültür faaliyetlerinden ilgi duy
duklarına mahalle ve semtlerde kurulacak 
(Gençlik lokal ve merkezlerinde) iştirak ede
bilmelidir. 

Gençlerin şahsiyet sahibi olarak yetişme
lerinde önemli rolü olan eğitim çalışmalarının 
ibaşında muhakkak ki, spor ve boş zamanları 
değerlendirme faaliyetleri gelir. 

Bu faaliyetlere eğitim düzenimizde yer veril
diğini glörmek bizi sevindirecektir. 

Spor pollitikasiyle ilgili temennilerimiz : 

ikinci Beş Yıllık Plânda gençlik ve spor 
meselelerimiz en olumlu §ekilde ele alınmıştır, 
hedefler gösterilmiştir, bu istikamette çalışıl
ması lâzımdır. 

Maçlar, müsabakalar, bunları kazanmak, 
spor ve beden eğitiminin gayesi değil vasıtası
dır. 

Gaye, topyekûn Türk milletinin spor eği
timini temin edebilmek, istikbale bedenen ve 
ruhen zinde bir gençlik devredebilmektir. 
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Gençlik problemleri : 
Bulgun köy ve şehirde yaşıyan, okul içi ve 

okul dışı gençliğin birçok problemleri vardır. 
Yüksek tahsil gençliğinin bîr kısım problemle
ri, orta ve yüksek öğretim kademeleri arasın
da, sistem ve yapı bakımından devamlılığın 
/olmamasına bağlıdır. Diğer meseleler, yüksek 
tahsilin yapısı, şartlan ve mezuniyet sonrası 
istihdam imkânları ile ilgilidir. 

Bu sebeple, prolgram döneminde, ileride 
önemli sıommluluklar yüklenecek olan yüksek 
tahsil gençliğine ve [büyük şehirlerde modern 
sosyo - ekonomik yapıya uymak zarureti ile 
karşı karşıya bulunan gençliğe yönelmiş prog
ramların öncelikle geliştirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. 

Gençlik meselelerini halledebilmek için, ev
velâ gençliği anlamak lâzımıdır. 

Gençliği anlamuyan, onu hafife alan 'bâr re
jime uzun vadeli şans vermek zordur. 

Dünyada büyük kütle hareketlerini ba
şarmış güçlü politikacılar, gençliğin dina
mik karakterini ve onun yaratıcı vasıiflarmı ga
yet iyi görmüşlerdir. 

Toplum düzeni süratli değişmeler geçiren 
Türkiye gibi ülkelerde meydana gelen bâzı ru
hi sarsıntılar ile, gençlik farklı tesirler altında 
kalmaktadır. 

Türkiye'de aydın çevrelerde, okuyan taba
kalar arasında sonu (izm) le biten ideolojilere 
ıkarşı ilgi artmıştır. Bilhassa gençlik ve öğ
renci kütleleri arasında sosyalizm, marksizm, 
faşizm, akımlarına karşı büyük bir ilgi ve me
rak müşahade edilmektedir. 

Modern ideolojiler, bilhassa Türkiye gibi de
rin ve süratli değişme ve gelişme hareketlerine 
mâruz kalan ülkelerde, yeni yetişen kafalara 
kolayca yayılalbiimefctedir. 

Ancak, marksizm, sosyalizm ve faşizm kör
pe ruhlara sureta mantıkî görünen, olayların 
isathi görünüşlerine uygun düşen bâzı izah 
tarzları sunduğu halde, fikir alanında iyi yetiş
miş kütleleri yarı yolda bırakmaktadır. Bu 
ideolojilerin gerek mantık bakımından, gerek 
olayların izahındaki yetersizlikleri bakımından 
ve nihayet, bugünkü sosyal ilimlerin gelişme 
seviyeleri ile bağdaşmıyan yönleri bakımından 
ciddî zaıfları, şimdi her zamandan daha fazla 
meydana çıJkmıştır. 
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Nihayet, ileri ve Batılı insan, endüstriyel me
deniyetin ortaya çıkardığı meseleleri hallede
bilmek için alternatif birçok yollar bulmuş
tur. Bu yollardan gidenler sosyalist ve mark-
sist nasihatlerin boşluğunu daha iyi görebil
mektedirler. 

Bugün bütün dünya gençliğinin şiddetli bir 
bunalım içinde olduğunu herkes görmekte ve 
ifade etmektedir. Amerika'dan tutunuz da 
Japonya'ya kadar bütün ülkelerdeki gençlik 
rahatsızdır. 

Bu meseleyi tetkik etmiş olan otoriteler, 
dünya gençliğindeki bu genel huzursuzluğu ik
tisadi düzen, bilim ve teknolojide son yıllarda 
hızlanan değişmelere bağlıyorlar. 

Ümit ve bekleyişi temsil eden genç kuşak
larla, imkân ve iktidarı temsil eden politika
cılar ve daha yaşlı kuşaklar arasındaki sürtüş
me, bugün bütün dünyada görülen öğrenci ha
reketlerinin temelinde yatan bir faktördür. 

Öğrenci hareketleri her memleketin özelli
ğine göre farklı niteliktedir. Nitekim Aımeri-
ka'daki üniversite öğrencilerinin ayaklanması 
ile, Prag üniversitesi, Paris Üniversitesi ve 
İstanbul Üniversitesi öğrencilerini ayaklanma
ya tahrik eden sebepler aynı değildir. 

Türkiye'de bâzı gençler ve aydınlar arasın
da beliren ve değişmeyi hızlandırmak için gere
kirse zor kullanma yolunu savunan totaliter 
akımların gerçek kaynağını hep beraber en 
iyi şekilde görmezsek, alınacak tedbirler hiçbir 
sOnuç vermez. 

Lâtin Amerika ülkelerinde Kastro'cu öğ
renciler, devrimin parlömanter yoldan değil, 
fakat üniversite öğrencilerinin önderliğinde, 
ihtilâl ve gerilla savaşlarına başvurarak ger
çekleştirebileceğini yıllardan beri iddia etmiş
lerdi. Bu konuları işliyen dergi ve kitaplardan 
ve hattâ bâzı beyanlardan öğrendiğimize göre, 
bizdeki ihtilâlciler de öğrencileri kendi hedef
leri için bir hammadde olarak kullanma yolunu 
denemek istiyorlar. 

Bu gayret ve görüş gittikçe çürümekte 
ve taraftarlarını kaybetmektedir. Buna rağ
men iktisadi kalkınmayı ve toplumsal gelişme
yi bugünkü düzen içerisinde süratle gerçek
leştirmenin mümkün olduğunu gösterme ve 
bu ümidi ayakta tutma, bugün gençlik arasın
da baş/gösteren krizi tedavi etmenin en şifalı 
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ilâcı olacaktır. Tabiî (bu ilâcı vermek yalnız 
iktidar partilerinin değil, bir o kadar da muha
lefet partilerinin ve diğer müesseselerin göre
vidir. Hem siyasi hüviyet taşımak, hem de bâzı 
ıgenıçllk hareketlerini biz başlattık demek, bûrim 
bu temennimizin dışında kalır. 

Kanaatimizce, Türk üniversiteleriindeiki ha
reketlerle yabancı üniversitelerin öğrencileri 
tarafından girişilmiş olan hareketler arasında 
bâzı bağlar da vardır. 

Süratle gelişen ve değilsen bir ülkede yeni 
konularla temas kuran, farklı muhitlerden 
igelerek büyük şehirlerde yerleşen geniş öğren
ci kütleleri, memleketin karşı karşıya bulun
duğu meselelere karşı son derece hassas ve uya
nık bir vatandaş kütlesi teşkil etmektedirler. 

Gençlerde, kendilerinin yalnızca .belirli bir 
meslek dalında hayata hazırlık yapan insan
lar olduğu inancı yoktur, aynı zamanda mem
leketin kaderini ilgilendiren konularda, kendi
lerini bunlardan sorumlu tutan bir inanç his
si de mevcuttur. Gençler kendilerini, siyasi fik
riyatı hazırlıyan, onu temsil öden ve parlâ
mentoda tartışmalara önayak olan siyasi parti
lerin yardımcısı kabul etmektedirler. 

Siyasi partilerce bu iyi niyet ve bu iyi gayret 
istismar edilmediği müddetçe, genç dimağla
rın bu istikamette müsbet gelişmesi kolaylaşır. 
Gençler memleket meseleleri ile ilgili konu
larda iboğuşımaya değil, tartışmaya alışırlar. 

Bâzı siyasi teşekküller, bu istikamette ge-
lişmiyen gayeleri için bu genç ve iyi niyetleri 
istismar ve tahrike kalktıkları takdirde, di
yalogun yerine meydan kavgaları ve huzursuz
luk ifade eden gösteriler alır ve gelişir. 

Bu çok tehlikeli bir yol ve usuldür. Hiç unu
tulmaması gereken bir husus vardır : Dünya
nın her tarafında gençlik hareketlerini birta
kım gençler başlatmıştır, fakat hiçbir zaman 
fbitiren gençler olmamıştır; bitiren daima baş
kaları olmuştur. Bu hareketlerle, gençliğin 
araladığı kapıdan içeriye daima başkaları gir
miştir. 

Bu sebeple, -Türk gençliğine ait meseleler
de bütün siyasi partiler ve diğer müessseeler, 
her türlü özel gayretin dışında ve elbirliği ile 
Türk gençliğinin meselelerini halledecek çare
lerin yanında olmalıdırlar. 

Dünyanın her tarafında olduğu gibi Tür
kiye'de de gençlik ve üniversite öğrencileri, 

ciddiye alınmaları gereken bir baskı grupudur. 
Gençliğin ihtiyaçları ve meseleleri en doğru şe
kilde teşhis edilmelidir. 

Köy gençlerinin köyün değişen iktisadi ve 
sosyal hayatına uymalarını sağlıyacak yay
ığın eğitim, kültür ve spor faaliyetleri geliş
tirilmelidir. Orta ve yüksek öğretim kademe
leri arasındaki kopukluğu gidermek amaciiyle, 
modern çağda geçerli ve yüksek öğretimde ge
rekli olan ferdî nitelikleri öğrencilerde geliş
tirmek üzere, çeşitli kademelerdeki eğitim prog
ramlarını yeniden düzenlemek üzere kollar sı
vanmalıdır. 

öğrenci burslarının miktar ve seviye bakı
mından çoğaltılması, rahat ve çalışmaya mü
sait öğrenci yurtlarının inşaatına devam edil
mesi, parasız yatılı öğrenci adedinin artırıl
ması, hocalığa hazırlık mesleki olan asistan
lığın cazip bir hale getirilmesi, ders kitapları
nın ucuzlatılması yolundaki gayretleri takdir 
ediyor ve destekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Küntay, efendim vak
tinizi geçirdiniz. Konuşmanız ne zaman bitiyor? 

A.P. GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY 
(Devamla) — Sayın Başkan, Öyle ümidedfyo-
rum ki, en çok beş dakika içinde bitiririm. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
A.P. GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY 

(Devamla) — Teşekkür ederim. 
Diğer hususlarda, öğrencilerin haklı olduk

ları alanlarla haklı olmadıkları kısımlar ara
sında kesin bir hudut çizilmelidir, öğrencilerin 
haklı olduğu hususlar kabul edilmeli, iyi niyet
le karşılanmalıdır. 

Bu hududun ötesinde iktidar, isteklerini zor
la kabul ettirmeye kalkan azınlıklara ne ya
pılırsa onu yapmak mecburiyetindedir. 

Gerçeği .arama, sabırlı ve disiplinli bir ça
lışmayı gerektirir, öğrenme ve bilimsel araştır
ma için gürültüden uzak, sakin, soğukkanlı ve 
olaylara karşı belirli mesafeden bakan bir kafa 
yapısına ihtiyaç vardır. 

Bilimsel yetişme ve olgunluk, her şeyden 
önce tevazu ve hoşgörüyü şart koşan, sabırlı ça
lışma ve disiplin istiyen bir iştir. 

Bugün bâzı huzursuz öğrencilerin yerleştir
meye çalıştığı yeni atmosfer içinde verimli bir 
eğitim faliyeti, yaratıcı bir araştırma ortamı 
bulmaya imkân kalmamıştır. Sabırlı ve disip
linli okuma ve araştırmanın yerini, gürültülü 
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gösteriler, sakin ve mesafeli vaziyet almanın ye
rini siyasi sloganlar, itham ve suçlamalar, kay
nak toplamının yerini ideolojik önyargılar al
mıştır. Böyle bir ortamda yaratıcı bir bilim 
faaliyeine, taze ve verimdi bir araştırma ve öğ
renme çabasına imkân bulunamaz. Kütüphane 
ve seminerde sabırlı ve disiplinli çalışma yap
madan meselelerin giriştiğine inilemez. Sokak
larda gürültü çıkarıp, polisle çarpışarak, yeni 
tecrübeler, yeni bilgiler elde edilemez. 

Medenî bir toplumda adaleti, ilerlemeyi, 
refahı; bina yakarak, adam döverefk, adam öl
dürerek, silâh zoru ile gerçekleştirmek mümkün 
»değildir. 

Toplumsal gelişme; plân, disiplin, sabırlı 
çalışma olmadan gerçekleşemez. 

Hürriyeti elde etmek istiyenler, Devlet kuv
velerini, parlâmentoyu bir kenara bırakarak 
azınlık taleplerini dikte etmek suretiyle hedef
lerine varamazlar. Hürriyet ve demokrasi, an
cak çoğunluğun arzusunu ifade eden kanun hâ
kimiyetine saygı gösterildiği, düzenli bir top
lum ortamı zedelemediği zaman varıdır. Yok
sa, hürriyet adına kanunu ellerine alan, polis
le çarpışmak için barikat kuran azınlıklar, ül
kede gerçek istibdat düzeni kurmuş olurlar. Bu 
da hürriyeti yok etme hürriyetini kullanmak
tır. 

Bu sebeple Hükümet, gerçek reform ve yeni
lik istiyenlerle, bu işleri birtakım ideolojik he
defler için kullanmak istiyenleri birebirinden 
dikkatli şekilde ayırdıktan sonra, gayet ka
rarlı ve kesin hareket etmek mecburiyetinde
dir. Buna rağmen zorbalıkta devam etmek isti-
yenler çıkarsa, o zaman konuyu bir âmme dü
zeni meselesi olarak mütalâa edip ne gereki
yorsa ona başvurmak icabedecektir. 

Hiçbir memleket, hiçbir demokrasi, istikba
lin ümidini teşkil eden çocuklarının ve genç
lerinin, toplumun ve Devletin, dayandığı ilke
lere olduğu kadar, ilme de aykırı olan tek ta
raflı ve kesif telkin ve propagandalar altında 
yetiştirilmesine müsamaha ödemez. 

'Üniversitelerimizin son üç yıldan beri arz 
ettiği durum, bu müesseselerimizin, muhtariyet 
prensibine dokunulmadan ıslah edilmesini za
ruri kılmaktadır. 

Bugünkü Anayasamız üniversiteleri muhtar 
yaparken, onları asla Devletin ve Anayasanın 
temel ilkeleri dışına çıkarmış değildir. 

Üniversitelerimizi eğitim ve araştırma faali
yetlerinde çok daha verimli bir hale getirmek 
ve Öğrenciler ile öğretim üyesi yardımcılarının, 
üniversitenin idaresine. (Tabiî üniversite için
de uyulması zorunlu hiyerarşinin gereklerini 
bozmadan) iştirak ettirmek için lüzumlu ısla
hatın yapılması taraftarıyız. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı baştan beri arz 
ettiğimiz meselelerde uhdesine düşeni yapacak
tır. 

Ancak bu hizmetleri organize edecek Teşki
lât Kanununun biran evvel çıkması zarurettir. 
Bu hususta hazırlanmış ve Meclise intikal et
miş tasan ve teklifler vardır. 

Biz A. P. grupu olarak bu tasarı ve teklif
lerin müzakeresi sırasında, ikinci Beş Yılık Plâ
nın hedeflerine en ziyade uygun olanını ve 
palyaJtif tedbirler yerine, köklü tedbirler geti
renini destekliyeoeğiz. 

Bu tasarı ve tekliflerden hangisi Türk genç
liğinin sportif, sosyal ve kültürel meselelerini 
halledebilecek ve üstün karakterli, bedenen ve 
ruhen sağlam, üstün vasıflı, Türk Milletinin 
yarını alacak bir gençlik yetişjtirebilecekse, biz 
A. P. grupu olarak onun biran evvel kanunlaş
ması hususumda üstümüze düşen gayreti göste
receğiz. 

'Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin Türk 
Milletine ve gençliğine hayırlı olmasını diler, 
bu vesile ile A. P. grupunun saygılarını suna
lım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi, konuşma süresi 10 da
kika ile sınırlandırılmış olan grup adına 
ikinci bir konuşma var. O. H. P. Grupu adına 
iSayın Kemal Ataman, buyurunuz. 

0. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ATA
MAN (Ankara) —Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluşunu, 
gençlerin sosyal kültürel, sportif isteklerini ve 
tüm gençlik problemlerini çözeceği inancı ile, 
gençlik örgütlerinde yetişen ve görev yapan 
bir arkadaşınız olarak kıvanç ve sevinçle kar-
şılacağımı arz etmek isterim. 

Türk sporunda biran evvel çözümlenmesi 
gereken pek çok sorun vardır. Bunların ba
şında şüphesiz tesis sorunu gelmektedir. Spor
tif tesisler ihtiyaçtan çok uzaktır. Mevcutlar 
sıhhi ve teknik imkânlardan yoksundur 
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Her sportif faaliyetten sonra alınması gerekli 
duş alınamamakta, sporcular birçok yerler
de bırakın bir duş tesisatını, ayaklarını yı
kayabilecekleri bir musluk, kazaen bir mus
luk bulurlarsa da ondan akacak suyu bula
mamaktadırlar. 

Türkiye üç büyük stadı dâhil çim sahadan 
yoksundur. Mevcutlar da ilgisizlik ve eleman 
yokluğu ile yolunmuş tavuktan daha beter 
hale gelmişlerdir. Burnumuzun dibindeki 19 
Mayıs Stadı buna en güzel örneği teşkil eder 
ve 'bu ıstad için iki sene evvel sekizyüz bin lira 
ile yapılan çim parkı da hiçbir işe yarama
mıştır. 

Futbolumuzda son yıllarda seyirciler ara
sında acı, hattâ dehşet verici olaylar olmak
tadır. Şehirler arasında yaratılan bölgecilik 
ve emniyet tedbirlerinin iyi alınmamış olması 
Türk spor tarihine birçok kara ve kanlı anı
lar bırakmıştır. En oasit futbol kaidesinin 
bile fu'tbol seyircisine öğretilmediği bir düzende 
bütün suçu seyirciye yüklememek gerekir. 
ıSporcu, seyircinin bu ilgisizliğinin üzerine 
gitmekte, maçlarda onu tahrik etmekten çe
kinmemektedir. 

Yöneticiler sporcuların bu hareketlerine 
mâni olacak güçte değildir. Bunun içindir 
ki, seyircinin, sporcunun ve yöneticinin eğiti
mi gereklidir. Dışarıdan oyuncu ve özellikle 
antrenör transferleri kontrol altına alınma
lıdır. Türk iutboluna bir katkıda bulunamı-
yacakların transferlerine izin verilmemeli ve 
böylelikle de döviz kaybının önüne geçilme
lidir. Profesyonelliğin uygulanmasından sonra 
amatör Opor dallarının ihmal edilmesi ise Türk 
'sporu için 'yıkım! olmaktadır. Amatör spor 
dalları kurutulan bir ülkede başarı bekle
menin hayal olduğu gerçeği ortadadır. Bu 
durum, su pınarları kurumuş bir ülkede canlı 
varlık aramaya benzer. Halen yürürlükte 
bulunan 3530 sayılı Kanunda lüzumlu deği
şiklikleri yapacak olan ve bir yılan hikâye
sine dönen yeni kanun tasarısı mutlaka çıka
rılmalıdır. 

Bir Bakanlığa kavuşan spor örgütümüzün 
hâlâ kira köşelerinde barındırılması hatalı 
bir davranış ve israftır. Bakanlık, teşkilâ
tını ve federasyonlardan bir kısmını barındıra
bilecek bir spor sarayı inşaasına hemen başla
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bakanlığın, üzerinde önemle durması ge

rekli sorunlardan birisi de şüphesiz gençlik 
sorunudur. Türkiye'de gençlik eylemleri 1900 
tan bu yana 27 Mayıs ve 1901 Anayasasının 
getirdiği sosyal oluşumlar ile ülke gerçek
lerine yönelerek yepyeni bir anlam kazanmış
tır. Gençlerin yurt ve dünya sorunları ile 
yakından ilgilenmeleri ve halkı bilinçlendir
mek içüı yaptıkları mücadele 1961 Anayasası 
düzeninin tam olarak gerçekleştirildiği bir 
Türkiye yaratmak mücadelesidir, ama ne var ki 
bugünkü A. P. İktidarı ve bâzı politikacılar 
inatçı bir tutumla gençlerimizin mücadelesini 
anlamaz görünmekte, Türkiye'deki iktisadi ve 
sosyal bunalımın meydana getirdiği huzursuz
luğu gençlik hareketlerine bağlamakta, Türk 
halkına gençliği suçlu göstermek istemektedir
ler. Bunları başaramıyacaklardır. Gençlik bir 
arayış ve bunalım çağı, heyecan çağıdır. Yaşa
dığımız çağ, ezilenler ile ezenler arasın'daki ik
tisadi ve sosyal savaş çağıdır. Onun için de gü
nümüzün gençliği uyanık, bilinçli, ülkesini ve 
ulusunu seven gençliktir ve artık o gençlik, sü
pürgenin değmediği yerdeki tozun kendiliğin
den yok olamıyacağmı anlamıştır. Gençlik bu
nun mücadelesini yapmaktadır. O, ne yabancı
larla işbirliği yaparak halkı soyan komprador, 
ne köylünün sırtından milyonlar vuran aracı, 
tefeci, ne de ülkesinin yer altı zenginliklerine 
göz diken dış sömürücü ve iç sömürücülerin 
destekçisidir. Bunun için yabancı sermaye uşak
larını değil, halkın ve ülkenin iktisadi kurtulu
şunu savunan bir iktidar görmek istemektedir, 
öğretim üyelerinin bilimsel niteliğe kavuşması 
için tam gün eğitim istemektedir, öğrenci yurt
larının, kredilerinin artırılmasını, özel okul re
zaletine son verilmesini ve bu okulların devlet
leştirilmesini istemektedir. A. P. iktidarı bile
rek veya bilmiyerek hiçbir tutucu iktidarın 
yapamıyacağını yapmış, Atatürk Türkiye'sinde 
ilk kez Atatürk ve devrimciliğe karşı olan tu
tucu, hattâ gerici gençlik toplulukları yaratmış
tır. Bugün beş yıllık A. P. iktidarının en büyük 
ba.mrısı gençleri iki kampa ayırmış olmasıdır. 
Kardeşi kardeşe, arkadaşı arkadaşa düşman 
ederek bugün süregelen cinayetler zincirlerine 
bir yenisini daha eklemiş bulunmaktadırlar. 
Solcu, sağcı veya başkaları bu gençleri kınama
ya kimsenin hakkı yoktur. Onlar teknolojik 
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gelişmeye ayak uyduracak, isabetli atılımlarla 
Türkiye'yi lâyık olduğu düzeye yükseltecek bir 
düzen istemekte, bu düzeni sağlıyacaklarını 
umdukları yollarda ayrılmaktadırlar. Suç, on
lara fikirlerini çatıştırarak en doğru yolu bul
ma imkânını vermiyen, şahsi menfaatler uğru
na onları kaba kuvvet çatışmalarına iten bu
günkü iktidardır. 

Değerli arkadaşlarım, biz C. H. P. liler ola
rak demokrasiye karşı olan, demokrasiyi yık
mak, bir dikta rejimine ortam hazırlamak isti-
yen her türlü gençlik hareketlerini, kaba kuv
vete dayanan, silâh kullanan, tahribeden her 
türlü eylemin kesin olarak karşısındayız. Aşırı 
solun da, aşırı sağın da, komando denilen faşizm 
özentilerinin de karşısına en büyük güç, en yük
sek sesle biz çıkmışızdır. A. P. bu mücadelede 
hiçbir zaman açık ve cesaretli olmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, sorunlar bu kadar 
çokken, bu kadar önemliyken Sayın Demirel, 
Hükümet programında, «Yeni kurulan gençlik 
işleriyle görevli Bakanlığın bu konulara ciddi 
şekilde eğileceğine ve Türk gençliğinin haklı 
dertlerini en kısa zamanda isabetli çözüm yolla
rı getireceğine kaani bulunuyoruz» diyecek, ar
dından sol yumruklan kınayıp, sağ yumruklara 
göz kırpacak, polis, komünist avına çıkıyorum 
diyerek Siyasal Bilgiler Fakültesini basacak, 
öbür taraftan iki aydır komandoların işgalinde 
bulunan Atatürk talebe yurdunu görmemezlik-
ten gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün üç aydır Yü
ce Atatürk'ün ismini taşıyan Atatürk Talebe 
Yurdu birtakım komandoların işgali altında
dır. Bugün daha evvel o yurtta parasını ve
rerek yatan birtakım gençler yurda sokulma-
makta ve bugün, yurtlar silâh depoları ve sopa
larla dolu bir durumda işgal altında bulunmak
tadır ve değerli arkadaşlarım, o yurtta yatan 
talebelere de yine o yurtları işgal eden kişiler 
geceleri ikişer saat nöbet tutma mecburiyetini 
koymaktadırlar. Siyasal BiMler Fakültesi ba
sılacak bundan cesaret alan birtakım sağcı 
gruplar ikinci gün tekrar fakülteyi basıp iş
gal edecekler, birtakım huzursuzluklar çıkara
caklar; Saym Başbakanın, Sayın içişleri Ba
kanının, «Bunlar birer zabıta olayıdır, bunlar 
Devlet arşivlerine geçti, takibediyoruz» de
mekle yetinmelerinden sonra öldürülen son 
genç de bu cinayetler halkasına eklenecektir. 

Sayın İçişleri Bakanı da hâdiseyi, «Bunları ta-
kibsdiyoruz, ciddiyetle, özellikle takibediyoruz. 
Allah ölenlere rahmet eylesin» gibi basit birta
kım kelimelerle, sözlerle geçiştirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Siyasal Bilgiler Fa
kültesindeki Hükümetin davranışını haklı gör
mek yerinde olmaz. Biraz evvel belirttiğim gibi, 
sol yumrukları kınıyacaksm, ama ikibuçuk ay
dır komando işgalinde bulunan Site, diğer adı 
ile Atatürk öğrenci Yurduna girmek cesareti
ni gösteremiyeceksin, bu olmaz arkadaşlar. Ye
ri gelince Atatürkçülüğü hiç kimseye kaptıraıı-
yan A. P. nin bir milletvekili, 19 Mayıs Bayra
mı dolayısiyle teşkilâtına tamim gönderen Millî 
Eğitim Bakanını, «Kızlarımızı esir pazarında 
haraç mezat satılan avratlar gibi teşhir etmek 
hayasızlıktır.» diye protesto edecek, Cumhuri
yet mahkemelerince hakkında tutuklama kara
rı alman, fakat Suudi Arabistan'a kaçan Tür
kiye 'ûe şeriatçı düzeni savunucu bir gerici ya
zar, 19 Mayıs Bayramını «Baldırbacak bayra
mı» olarak nitelendirecek ve halkı direnmeye 
çağıracak; A. P. iktidarı bütün bunlara göz 
yumacak... Olmaz böyle şey arkadaşlar... 

BAŞKAN — Sayın Ataman, süreniz doldu 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ATA
MAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Sayın Bakan, böyle çelişkilerle dolu bir ik
tidarın Gençlik ve Spor Bakanı olarak sizi zor 
ve m&suliyetli görevler beklemektedir. Atatürk 
kuşağının bir kişisi olarak sizin tüm bu zorluk
ların üstesinden geleceğinize, Türk gençliğine 
ve sporuna yeni ve Atatürkçü düzen getirece
ğinizi umuyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1970 yılında Tür
kiye ̂ de kurulan ve gençlik eğitiminde reform 
yapan, özellikle kafaya ve bedene yönelen en 
faydalı eğitim sistemi, izcilik çalışmalarına da 
önem vermelidir. Geniş bir izcilik örgütlenme
sine gidilmelidir. Bakanlık okul dışı izciliğe de 
önem vermeli ve teşvik etmelidir. Genç Bakanın 
bu yöndeki atılımlarını duymakta ve buna mem
nun olmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bir önemli mesele de, 
Bakanlık, Türkiye'deki gençlik örgütlerinin di
ğer gençlik örgütleriyle yakın ilişki kurmaları
nı desteklemeli ve bu yönde gençlik örgütlerine 
gereken bütün imkânlar tanınmalıdır. Geçen 
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sene Avrupa'da toplanan SENİK, yani, Avru
pa Millî Gençlik Teşkilâtları Konseyi toplantı
sında Kıbrıs'ı temsilen gelen Kıbrıs gençlik de
legeleri, bizim Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı 
örgütümüze dâhil birtakım delegeler tarafından 
itirazla karşılanmış ve toplanan Avrupa Genç
lik Konseyi Kıbrıs'tan gelen Rum delegesi genç
leri bu toplantıya koymamışlardır. Daha bun
dan birbuçuk ay evvel bu Teşkilâtın Genel Baş
kanı Gerhard Amman, Sayın Bakan hatırlar
lar, Türkiye'ye geldi ve (kendilerine çok çok te
şekkür ederim, Bakandan büyük ilgi gördüler) 
Türk Hükümeti üyeleriyle konuştu, gençlik 
örgütleriyle konuştu, Kıbrıs'a gitti ve sonun
da bu sene Avrupa'da toplanacak Avrupa Genç
lik Teşkilâtları Konseyine; Kıbrıs - Türk Genç
lik Teşkilâtının delegelerinin de toplantıya ka
bulünü önerdi ve bu kabul edildi. İste bunun 
için bizim gençlik örgütlerimize de büyük de
ğer verilmelidir. 

T. B. M. M. de gençlik sorunları ile ilgili 
bir komisyon kurulmalı, bu komisyon gençlik 
meselelerini Hükümete ve Meclise sunmalıdır. 
Gençliğin ekonomiye olan katkısı göz önüne 
alınarak gençliği ilmî yaratıcılık yönünden 
eğitmeli, teknik okullarda ve enstitülerde yeni 
buluş Ve icatlarda bulunan gençler, teşvik ve 
mükâfatlandınlmahdır. Fabrika genç işçileri 
için, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri 
spor tesisleri ve okuma salonları yapılmalıdır. 
Gençlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını kar-
şılıyacak kültür merkezleri, lokalleri ve dinlen
me kampları teşvik edilmeli ve çoğaltılmalı
dır. Arktık kafamızı futbol sahalarından gençlik 
sorunlarına doğru çevirmenin zamanı gelmiştir. 

ıSayın Bakanın bu belirtiğim sorunlar üze
rine ciddiyetle eğileceğine inanarak Bakanlı
ğına ve örgütüne mensup sayın yöneticilerine 
başarılar diler, Yüce Meclisi saygılarımla se
lâmlarım. (0. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına ikinci defa 
Sayın Avni Kavurmacıoğlu, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA AVNİ KAVURMACI
OĞLU (Niğde) — 'Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, A. İP. iktidarının memleket hiz
metinde müspet düşünüşünün ve ileri igörüşü-
nün bir neticesi olarak kurulan Gençlik ve Spor 
Bakanlığının Bütçesi üzerindeki görüşlerimi arz 
ederken hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Aziz Ata'mızm kutsal vatanımızı emanet et
tiği ve aynı Kamanda yarının idarecileri olan 
gençlerimiz, sosyal hayatta ve eğitimde karşı
laştıkları güçlükler dblayısiyle, bütün dünyada 
olduğu gibi, bunalım içerisindedirler. Zaman 
zaman (bunun tezahürlerini bilhassa üniversite 
gençlerimizde «anarşik hareketler ve patlamalar» 
şeklinde görmekteyiz. Sayıları mahdut bir kı
sım gençlerimiz (kökü dışarda ve büyük Türki
ye'nin bekasına göz dikmiş olan aşırı akımların 
tesiri altında kalarak asli vazifelerini unutup 
her türlü kanunsuz harekete tevessül ettirilmek
tedir. 

Üniversitelerimizin bir Hasmı (bugün birer 
ilim yuvası olmaktan çıkarılma, aşın solun ve 
komünistlerin karargâhı haline 'getirilme çaba-
lariyle karşı karşıyadır. 

Fakülte ve yüksek okullarda evvelce Atatürk 
köşesi yapılır ve ona ait memleket hizmetleri 
bakımından, mühim söz ve yazılarla süslenirdi. 
Bulgun Lenin ve Mao gibi (kızıl komünistlerin 
resimleri asılmakta ve onlara ait söz ve yazılar 
duvarları süslemektedir. 

Memleketini seven milliyetçi üniversite ho
caları normal tedrisatlarını yapamamakta ve 
yaptırılmamaktadır. Üniversite idarecileri ve 
bocalan zaman zaman silâhla tehdidedilmekte-
dir. Bu fakir millete milyonlara mal olan 'öğre
tim, eğitim binaları Ve lâboratuvarları tahribe-
dilmekte, zaman zaman silâhlı çarpışmalar ol
makta ve gençler birbirlerini öldürmektedirler. 
Üniversite talebe yurtları silah ve cephane de
posu haline (getirilmiştir. Lâiboratuvarlarda ilmî 
deney yerine Molotof Kokteyli imal edilmekte
dir. 

Bir kısım talebeler derslerine devam yerine 
bar, pavyon ve diskoteklerde eğitim görmekte
dirler. Her türlü fceyf verici ve alkollü içkilere 
buralarda alışmaktadırlar. 

Bugün üniversite ve yurtlarda öğretim ve 
eğitim saatlerinde dürbünle nöbet tutulmakta
dır. Kime karşı ve niçin? 

Millî ve dinî kıymetlerimiz kötülenımektedir, 
örf ve âdetlerimiz küçük gösterilmektedir. Millî 
hislerden yoksun, nizamlara karşı isyankâr ve 
dejenere bir /gençliğin yetişmesi için büyük gay
ret sarf edilmektedir. Gençlerimize ısrarla Hippi 
hayatı yaşamaları telkin edilmektedir. Gayri-
ahlâki yayın, radyo ve televizyon, gençleri hu 
hareketlere teşvik etmektedir. (Bu acı, fakat 
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gerçek manzara bir kısım 'gençlerimizin bugün 
arzu ettikleri durumdur. Türk milleti, 'hiçbir 
zaman bu itip hareketleri tasvibetmez. 

Biz inanıyoruz ki, (bulgun üniversitelerimize 
sızmış ve her türlü yola başvurarak demokrasi
mizi ve millî bütünlüğümüzü yıkmaya çalışan 
aşın ısol uşakları gayet azdır. Bunlar Anadolu'
dan yeni gelen gençleri tesirleri altına alarak, 
onların bidayette karşılaştıkları sosyal ve eği
tim zorluklarını istismar edip ihain ideolojileri
ne âlet etmeye çalışmaktadırlar. Fakat gençleri
mizin çoğunluğunun bunları kısa zamanda an
ladıklarına eminiz. 

Türk milleti, her şeyden önce millî haslet ve 
duygularla meşbu, vatanını, milletini seven, va
zifesini müdrik bir gençlik g*örmek arzusunda
dır. 

Konuşmamın başından beri arza çalıştığım 
hususlar dolayısiyle artan Igençlilk ve ıspor me
selelerini halletmek ve organize etmek için bu 
bakanlığın kurulmasına Hükümetimiz karar 
vermiştir. Başındaki genç ve ileri (görüşlü ba
kanı ile beraber bütün teşkilât mensuplarının 
en kısa zamanda maddi ve miânevi imkânlarını 
seferber ederek, diğer bakanlıklarla da koordo-
ne bir çalışmaya girerek gençlerin ve sporcu
ların meselelerini halledeceğine inanıyoruz. 

Kanaatimce, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
çalışma sahasını iki grupta toplamak lâzımdır. 

1. Gençlerimizi, bilhassa üniversite gençleri
mizi bugünkü acıklı durumdan kurtarmak için 
evvelâ eğitim ve öğretim şartlarını en iyi şekilde 
ayarlamak lâzımdır. 

Krediler ve Yurtlar Müdürlüğü organizasyo
numu. gençlerin bugünkü şartlarına uygun şe
kilde ayarlamak mecburiyetindeyiz. 

2. Eğitim ve öğretim yapan gençlerle bera
ber eğitim dışı gençlerin boş zamanlarının de
ğerlendirilmesi için büyük şehirlerde, üniversite 
muhitlerinde ve nüfusun fasla olduğu yerlerde, 
gecekondu muhitlerinde sportif tesisleri hızla 
kurmak, gençliğin boş zamanlarını değerlendir
mek ve onların fizikî ve fikrî eğitimlerini sağ
lamak için lâzımdır. 

Bugün bar, pavyon ve diskoteklerde her tür
lü fenalığa alıştırılmaya çalışılan gençliğin hem 
fikrî ve hem de fizikî olarak sağlam, millî his
lerle dolu, çelik iradeli olarak hayata atılmasını 
sağlamak vazifemizdir. 

Bütün bu işler, gençlik enerjisinin iyi kana-
lize edilmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır. 

Basın, radyo ve televizyonda spora ait geniş 
yayınlar yapmak lâzımdır. Bakanlığın spor sa
hasında alması lâzımgelen ve enerjik Bakanı
mızın en kısa zamanda alacağı tedbirler kanaa
timce şunlardır : 

Bugün memleketimizde hepimizi üzen ve bü
yük yankılar uyandıran futbol maçlarında hu
sule gelen hâdiselerdir. Kanaatimizce bu yalnız 
seyirciye ait bir hata değildir. Bu tip hareket
lerde seyirci, sporcu ve idareciler aynı derecede 
mesuldürler. Kulüp idarecileri bugün daha zi
yade fizikî eğitim üzerinde durmakta ve bu tip 
hareketlerde gerekli tahrikleri yapmaktadırlar. 

Zaman zaman basında yer alan ve muhtelif 
spor sahalarında muvaffak olan sporcuların 
çirkin hareketleri hepimizi üzmektedir. 

Yine zaman zaman kulüp idarecilerinin ba
sında yer alan beyanatları büyük heyecanlara 
ve dalgalanmalara sebebolmaktadır. Bunun için 
yeni kurulan bakanlığın fizikî eğitimle beraber 
fikrî eğitime de yer vermesini önemle arz edi
yoruz. 

Sportif hareketleri, spor kulüplerini Bakan
lığın sıkı kontrol altında bulundurmasını isti
yoruz. Sporcu, idareci ve halk münasebetinin en 
iyi şekilde organize ve kontrolü, memleket ça
pında spor tesislerinin hızla kurulması şarttır. 
Milletimizin ve bilhassa gençlerimizin ata spor-
lariyle olan münasebetlerini artırmak, onların 
millî örf ve âdetlerine bağlı birer genç olarak 
yetişmeleri için gerekli tedbirleri almak lâzım
dır. Başındaki dirayetli Bakanı ile beraber bü
tün teşkilâtın, gençlik ve spor meseleleriyle il
gili, her türlü tedbirleri alacağından eminiz. 

1970 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe
sinin büyük milletimize ve gençlerimize hayırlı 
olmasını diler, en derin saygılarımı sunarım. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Tufan Doğan 
Avşargil, buyurun. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
kişisel görüşlerimi kısaca arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluşu, 

gençlerimizin icra organının en yüksek kade-
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meşinde bir bakanlık ile temsil edilişi acısından 
gerçekten kıvanç vericidir. 

Yeni olan bu bakanlığın çalışmaları, ümid-
ediyoruz ki, modern özgürlük fikirlerinin yayıl
masında ve devrimci yönelişte her zaman ulusu
muza öncülük yapma gücünde olan gençlerimi
zin bugüne kadar unutulan sorunlarına bilimsel 
çözüm yolları getirsin. Bu bakanlık gençlerimize 
eğitim, sağlık, sosyal refah ve çalışma imkanları 
bakımından ortam hazırlamaya çalışarak kendi 
yetenekleri doğrultusunda geliştirsin. Millî kal
kınmamıza katkıda bulunacak şekilde çağ'daş 
güçlerle donatsın, gençlerimizi gençlik kavramı 
içerisinde yeteri kadar tanıyabilsin, özlemimiz 
budur. 

Sayın milletvekilleri, bu bakanlığın adında 
iki önemli kavram vardır : Gençlik ve Spor. 

Spor : Eğitimde mevcut kendi kendine faa
liyet şekillerinden bir tanesidir. Oyun değildir, 
çünkü, oyun ereği olmıyan bir harekettir. Oyun
da bir şey yaratmak, meydana getirmek bahis 
konusu değildir. Spor, meşguliyet de değildir. 
Meşguliyet, oyunla iş arasında bir faaliyettir, 
hareket hatırı için yapılır. Spor, iş de değildir. 
îşde bir şey yaratmak, bir şey meydana getir
mek gayreti vardır. Spor, bedenle ruhun ahenkli 
geliştirilmesi, bireylerde iş yapma yeteneğinin 
yücelmesi ve bilhassa rekor kırma gayesine da
yanır. 

Başka sahalarda başarısızlıklar nedeniyle ki
şilerde meydana gelen marazı davranışlar, spor 
vasıltasiyle olumlu yollara kanalize edilebilir. 
Bir açıdan, özgürlük kapanmış olan genç, toplu 
iş görme bilincine varır, boş zamanlarını olum
suz sonuçlara sürükliyen davranışlardan uzak
laşır, toplumun sırtında kambur teşkil edecek 
yönsemelerden kurtulur. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün ülkemizde örneklerini gördüğümüz 

spor faaliyetleri, üzülerek kaydetmek gerekir ki, 
gayesinin dışındaki noktalara kaymış bulun
maktadır. Sporcu, spor tekniğine göre, saha ha
zırlığı yaparken centilmence bir eğitimin de or
tasında lOİabiılmelidir. Sporcu ne pahasına olursa 
olsun, sahada rekor kırma çabasındadır, bu doğ
rudur. Fakat başka bir doğru da içinde bulun
duğu toplumun ileriye dönük, çağdaş bir top
lum olması gereğini de düşünerek eğitim kural
larına yatkın davranmasıdır. 

Oysa ki, bugün sporcu temaşa grupunun ba
san alkış, bazan yuhalama sesleri arasında hır
çınlaşmakta, hele mağlûp olduğu zaıman irade
sini stadın takdir havasına bırakarak olayların 
çıkmasına sebebolmaktadır. 

Ne spor budur, ne de spor eğitimi görmüş 
insanın davranışı bu özelliktedir. 

Deve güreşi, boğa güreşi, horoz döğüşü ya
pılan köylerde dahi böylesine hâdiselerin çık
tığı görülmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin dört ta
rafında stadyum olayları cereyan etmekte, ku
lüpler ve kulübün mensupları, mensubolduğu 
ilJer hasım gruplar halinde karşı karşıya gel
mektedir. Bir kısım vatandaşlarımız hayatla-
] arını kaybetmektedir. Kayseri - Sivas maçın
daki kanlı olayları üzülerek dehşet içinde hatır
lıyorum. Giresun'da, Siirt'te Kırıkkale'de ve 
birçok yerlerde benzeri olaylar cereyan ediyor. 
Bir Kayseri olayı uyuşuk ve beceriksiz valinin 
tutumundan doğmuştur. Siirtte öyle başka yer
lerde öyle. Bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
bu tip olaylar hem seyirciden, hem sporcudan 
bilhassa idarecinin zayıf davranışından gelmek
tedir. Spor konusunda birçok priofblemlerimiz 
yardır. Birkaç tanesini arz etmek istiyorum. 

Yurt çapında bir spor plânlaması yapılmalı, 
bir Teşkilât Kanunu hemen çıkarılmalıdır. Ba
kanlık, kendisine rehber olacak Teşkilât Kanu
nuna hemen kavuşmalıdır. 

Amatör spor yaygın hale gelmeli, amatör 
grupların spor tesislerinden faydalanması sağ
lanmalı, spor faaliyetlerinde halka dönük bir 
yol izlenmelidir. 

Spor faaliyetleri ve tesisleri yurt yüzeyin
de dengeli bir şekilde dağılmalıdır. 

Spor, gençlerin boş zamanlarını iyi değer
lendirerek onları uyuşturucu ilâçlardan, disko
teklerden, avare dolaşmaktan kurtarmak fizikî 
ve moral gücünü geliştirmek amacına yönelme
lidir. 

Okularda spor faaliyetlerine daha geniş yer 
-v ermeli, Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içe
risinde olması lâzımgelen Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, beden eğitimi öğretmenlerinin daha çok 
yetiştirilmesine özenmelidir. 

ıSaym milletvekilleri, spor hakkındaki gö
rüşlerimi kısaca çizgileriyle izah ettikten son
ra gençlik konusuna değinmek istiyorum. 
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Gençlik çağı, yaş grupu olarak psikolojide 
14 - 21 yaşlan arası kalbul edilmekle beraber, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınıma Plânımızda 14 - 24 
ara'sı yaşlar olarak ele alınmıştır. 14 - 24 yaşları 
arasındaki gençlerin 1965 nüfus sayımına göre, 
genel nüfusa oranı yüzde 19,1 dir. Bu oranın 
35,1 okur - yazar değildir. Okuyanların yüzde 
54,5 u ancak" ilkokulu bitirmiştir. Büyük bir 
kısmı, okul dışı gençliğini teşkil ederek ekono
mik faaliyetlende bulunmaktadır. Gerek üretim 
Hayatına katılmış olsun, gerekse yoğaltım ha-
yaJtmd.a tahsillerine devam etmekte olsun genç
lik çağının sosyal, psikolojik, fizyolojik bir
takım özellikleri vardır. 

Bir cümle ile özetliyecek olursak; o çağ in
sanın gem vurulmamış toy bir ata bindiği çağ
dır. Onun, çevresi başkadır, yaşamı başkadır, 
okuması başka düşünmesi başka, uyanması baş
kadır. Aile hayatının geleneksel yaşantısı içeri
sinden sırılarak yetiştiği çağdaş ortamda yurt 
sorunlarına eğilişi başkadır. O, kelimenin tüm 
anlamı ile fikri, vicdanı, irfanı hür olan bağım
sız bir insandır, bilgiçlidir, politik çıkarlar
dan, menfaatlerden, sosyal ve ekonomik etken
lerden uzak olarak toplum olaylarını en iyi de
ğerlendiren devrimci dinamik bir insandır. Onun 
devrimciliğinde Atatürk'çü ulusçuluk vardı. On
un devrimciliğinde geri kalmış Tür halkını ezil
mekten, sömürülmekten kurtrma özlemi vardır. 
Onun devrimciliğinde, «Ey Türk Gençliği» diye 
başlıyan Büyük Atatürk'ün geçlik aşkı. vardır. 
Ve onun devrimciliğinde çağdaşlık, özgürlük 
vardır. 

Sayın milletvekileri, çağlar süratle değiş
mekte ve buna paralel olarak zamanlar da kısal
maktadır. Dünya gençliği değişen bu çağ içeri
sinde yaşamakta ve birçok bunalımlar geçir
mektedir 

Türk gençliği değişen dünya çağı gençliğin
den ayrı olarak, Türkiye'yi de her yanı katı du
varlarla çevrili, her türlü fikir akımlarına ters 
dönük bir ülke olarak düşünmek elbette hatalı
dır. Dünya gençliği bugün haraket halindedir. 
Uluslarının en etken, en bilinçli ve en dinamak 
kesimini meydana getirmektedir. Yöneticileri on
ların sorunlarına bilimsel açıdan çözüm yolu ge
tirmeğe çalışırken, ülkemizde tamamen tutarsız 
bir yol izlemektedir. 

Genellikle gençlik hareketleri dış etkenlere bağ
lanmaktadır. Gençlerin sosyal pisikolojik, siya
sal ve ekonomik bunalımlarının nedenlerine eğil
me ihtiyacı duyulmamaktadır. Gençlik olayları 
karşısına polis tedibirieriyü.e çıkılmaktadır. Genç
leri bölerek yönetmek siyasal bir başarı niteliği
ni kazanmıştır. Türkiye'deki aşırı sağ, aşın sol 
çatışmaları siyasal iktidarın düpedüz gevşek tu
tumundan ve basiretsiz yönetiminden gelmekte
dir. 

Bugün bir siyasi parti komondo teşkilâtı kur
muş, Hitler özentisi bir pervasızlık içerisinde 
kamplarda eğitim yaptırmış, ama Sayın Demirel 
bundan medet umarak, Devletin kanunlannı iş
letmemiş, bugünde kendisinin hiçbir zaman içe
risinden çıkamıyacağı bir bataklığa saplanmış
tır. 

Demirel bilmelidir ki, öldürülen her gencin ar
kasından yürekleri burkularak ağlayan annesi 
babası, yakınlan ve arkadaşları vardır, Türk 
milleti vardır. 

Sayın Demirel, Türkiye'deki gençlik olayla
rını dış etkenlere bağlarken, Sayın Gençlik ve 
Spor Bakanı İsmet Sezgin, 15 . 1 . 1970 günü 
Bütçe Karma Komisyonunda şunlan söylüyor: 
«Genç adam, faal adamdır. Genç adam yaratı
lışı icabı, çağı icabı, yaşı icabı aşın uçlarda bu
lunmayı arzu etmektedir. Gençlerin böyle bir 
tatbikat içerisinde aşırı uçlarda olma istemi pek 
tehlikeli bir unsur değildir.» 

Ama, Sayın Bakan bunlan mutlaka tasvibet-
tiği için değil, bu tip olayların bu çağda var 
olabileceğini, ama bunlann memleketçi bir gö
rüşle, vatansever bir görüşle iyi istikâmetlere 
kanalize etmenin şart olduğunu bilerek söyle
miştir. 

Öyleyse, Sayın Hükümetten rica ediyorum; 
neden bu eğilimlerinden dolayı Türk gençliğini 
polisiyle tedbirlerle tedirgin, etmekte, gece gün
düz yurtlan aratarak bir grupu taciz etmekte, 
öbür grupun silâhlı, bıçaklı saldınsını kolaylaş
tırmaktadır? Böylesine bir davranış, böylesine 
bir idare patogojide bile yoktur. 

Sayın Sezgin, Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumunun 18 nci Genel Kurul toplan
tısında yaptığı bir konuşmada, gençlik konu
sunda gayet açık yürekli, samimi bir beyanda 
bulunmuştur. Sezgin diyor ki: «Benim kişisel 
kanıma göre, Devlet olarak bugüne kadar bü-
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tünüyle gençliğimize bir ülkü, bir ideal verebil
diğimiz kanısında değilim. Bırakınız bunu, he
pimiz uzun veya kısa bir zaman parçası içeri
sinde buralardan geldik ve bazan düşünüyorum, 
gençliğimize ne verdik, ne istiyoruz.» 

Sözlerimi bitirirken, Sayın Gençlik ve Spor 
Bakanımızdan rica ediyorum, olayları bilen, 
gençleri bilen bir insan olarak kabul ettiğim için 
rica ediyorum; Gençliği icra organında temsil 
eden bir bakan olarak, onun sorunlarına onun 
özellikleri açısından, bilimsel açıdan bakmalı
dır. Türkiye gençliğinin hareketlerini dünya 
koşullan içerisinde ve yurt gerçekleri açısından 
değerlendirmelidir. Hele vermediğimiz şeyi is-
tiyerek, onu polis copu ile tabanca kurşunu ile 
madrabaz silâhı ile karşı karşıya getirmemeli
dir. 

Yüce Meclise saygılar sunanm. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi verilmiştir. 
(Sayın Bakan buyurunuz. (A. P. sıralanndan 

alkışlar) 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkan, muhterem ar-
kadaşlanm, Bakanlığımız bütçesi üzerinde de
ğerli görüş, kanaat, düşünce ve tenkidlerini iz
har eden gruplara mensup arkadaşlarımıza ve 
kişisel görüşlerini ifade eden değerli arkadaşı-
imza teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlıyo^ 
rum. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, C. H. P. Meclis 
Grupu adına görüşen Sayın Kargılı'yi dinler
ken O. H. P. nin muhterem lideri Sayın İnönü'
yü düşündüm. Sayın İnönü'nün bu konudaki 
konuşmalarını hatırladım, Haziran hareketlerin
den sonra Sayın İnönü'nün yaptığı konuşmayı 
hatırladım, Sayın Ecevit'in birtakım görüşleri
ni hatırladım, radyoda ve televizyonda izledi
ğimiz Sayın İnönü'nün gençlik hareketleriyle 
ilgili kendileriyle yapılan raportajı hatırladım 
ve derin derin, acı acı düşündüm. 

Genç arkadaşım Sayın Kargılı, O. H. P. gru
pu adına yaptığı konuşmada : «Türkiye'deki 
gençlik hareketleri aslında evrensel ve toplum
sal bir bunalım olan yeniçağa kavuşmak ve ye
ni çağın kurallannı ortaya koymak gibi ileri ve 
yeni bir felsefenin çok güçlü bir parçasıdır.» 

Türkiye'de değil de, dünyada olacak, zan
nediyorum. 

CELAL KARGILI (İçel) — Dünyada, Sayın 
Bakan, Türkiye onun bir parçasıdır. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Tabiî Türkiye onun bir par
çası. O şekilde düzelterek ifade ediyorum. 

Dünyadaki gençlik hareketlerini gerçekten 
evrensel ve toplumsal bir açıldan görmenin ye
rinde olacağı görüşünü biz de savunuyoruz ve 
bu görüşümüzü gerek Cumhuriyet Senatosunda 
ve gerekse T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyo
nundaki konuşmalarımızda arz ve ifade etmiş
tik. 

Gençlik hareketlerini «bu açıdan görmek ge
rekir» diyor Sayın Kargılı, C. H. P. Grupu adı
na ve bu açıdan görmek gerektiğine de inan
mıştır. Bugünün gençliğinin uzay sonrası sos
yal bilinçlenme ve teknoloji sonrası gençliğinin 
hareketleri olarak görüyor ve gelişmiş ülkeler 
ile geri kalmış ülkeler gençliğinin hareketlerini 
mukayese ediyor, gelişmiş ülkelerdeki teknoloji
den rahatsızlığı, gelişmemiş ülkelerde teknoloji
ye özlem olarak görüyor ve hemen sonunda da, 
bermutat, Viyetnam'dan, Kamboçya'dan bahse
dildikten sonra, geri kalmış ülkelerin gençleri
ne, çocuklarına neler aşılandığı üzerinde duru
yor ve bizim ülkemizdeki gençlik hareketlerinin 
analizine geliyor. 

Sayın C. H. P. sözcüsü bizim memleketimiz
deki gençlik hareketlerinin sebepleri üzerinde 
duran konuşmalannın pasajlarında : «İşte ge
ri kalmış ülkelerdeki gençlik isyanlan da bu 
ülkelerin gençliğine, çocukluklarına verilmiş 
olan bağımsız olma, bağımsızlık uğruna ölme, 
ileri ve büyük bir millet olma gibi kutsal ülkü
lerin gerçek anlamda tahakkuk etmemiş olma
sından doğan bir kutsal isyandır.» diyor ve de
vam ediyor : 

«Örneğin yurdumuzda bizlere çocukken, bir 
Türk dünyaya bedeldir, Türk öğün, güven ça
lış, denmiş, kafalanmız, bağımsızlık savaşımız 
olan istiklâl Savaşının kahramanlariyle yoğu-
rullmuş, milliyetçiyiz, devletçiyiz, lâükiz, cum
huriyetçiyiz, halkçıyız ve devrimciyiz ilke
leri yüreklerimizde ve kafalarımızda birer sön
mez meşale olarak yakılmıştır.» 

Sayın sözcü «Bütün bunlar, bir Türk dün
yayla bedeldir, Türk öğün, güven, çalış gibi bir
takım yutturmaların sonunda gördük ki,» di
yor ve aynen devam ediyor: «Oysa, bugün ye-

— 1075 — 



M. Meclisi B r 91 29 . 5 . 1970 O : 2 

üşen gençler görmüşlerdir ki, aralarında hü
kümranlığımıza dokunan ve güvenliğimiz için 
çok tehlikeli bir mahiyette olan maddslerin de 
bulunduğu 56 aded ikili anlaşma ile» «NATO'-
nun içinde ve CENTO'ya bağlıyız, Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna da bağlanmak üzere 
bulunduğumuz şu devrede 25 milyar dış bor
cumuz, 22 milyar da iş borcumuz bulunmakta, 
300 000 işçimiz yabancı ellerde geçim sürgünü 
olarak yaşamakta, 700 000 insanımız da bu ya
bancı ellere aynı amaçla gitmek için sırada bek
lemekte.» diyor ve «6,5 milyon vatandaşımız 
gizli işsizdir» şeklinde devam eden uzun ko
nuşmasını yapıyor. 

Yani, gençliğin hareketlerinin sebeplerini 
biraz önce saydığım ikili anlaşmalara, NATO'-
ya, CENTO'ya bağlı olmaya, Avrupa Ekonomik 
topluluğu içerisine dâhil olmaya, Avrupa'ya iş
çi göndermeye ve 700 bin vatandaşın Avrupa'

ya gitmek için sıra beklemekte bulunmasına ve 
6,5 milyon, kişinin de gizli işsiz olduğuna, mem
leketin cahillikten kan ağlamadığına, sıhhatsiz-
likten inim inim inlediğine, 800 öğretmenin dış 
ülkelere işçi olarak gitmesine bağlıyor.-

Bu bağlayış ile biraz evvel ifade ettikleri, 
evrensel ve toplumsal bir yeni çağa kavuşmak 
ve bu çağın kurallarının ortaya koymak gibi 
ileri ve yeni bir felsefe ile bu son fasıllar ara
sındaki bağı açıkça görmenin imkânı olmadığı
nı belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, şu hususu da belirt
mek istiyorum: Şimdi gençlik hareketlerinin 
neye bağlandığını Sayın Kargılı'nm ağzından 
O. H. P. Grupunun fikirleri olarak gördünüz, 
bunlar sırasiyle 56 aded ikili anlaşmalardır. 

İkili anlaşmaların büyük bir kısmını C. H. 
P. hükümetleri yaptı... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Rica 
ederiz, Sayın Bakan, O. H. P. hükümetleri yal
nız iki tanesini yapmıştır. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Bir kısmını C. H. P. 
hükümetleri yaptı ve hepsi de C. H. P. hükü
metlerinin icrai Hükümet ettikleri zaman da 
vardı, hiçbirisini kaldırma gibi bir harekete, 
bir fikre girmedi. 

ikincisi; NATO'ya ve CENTO'ya bağlı ol
makla gençlik hareketlerini birbirine bağlıyor, 
Sayın C. H. P. Grup sözcüsü. 

Sayın lideriniz, Sayın Genel Sekreteriniz ve 
bütün grup sözcüleriniz her zaman NATO'ya 
ve CENTO'ya bağlı olmaktan gurur duydukla
rını, iftihar ettiklerini söylüyorlar. Onlardan 
ayrı mı düşünüyorsunuz? işjte bunu öğrenmek 
mecburiyetindeyiz, her şeyden önce. 

NATO'ya ve OENTO'ya niçin bağlı olduğu
muz, olmadığımız konusunu burada tartışacak 
değilim, ama Sayın inönü'yü, Sayın Ecevit'i, 
Sayın Satır'ı, Sayın Erim'i burada bu kürsüde 
NATO'ya, CENTO'yu müdafaa ederken çok 
gördük, bütün arkadaşlarımızla birlikte. O. H . 
P. nin görüşlerinde mi değişiklik oldu, yoksa 
öiz mi C. H. P. nin görüşlerinin dışında görüşle
re sahipsiniz, onu gerçekten öğrenmek istiyo
rum. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu, gençlerin ha
reketlerinin sebeplerinden bir tanesi olarak gös
teriliyor. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna, hafızamız 
bizi yanıltmıyorsa, Türkiye'yi sokan C. H. P. 
dir ve biz bundan memnunuz. Türkiye Batılı 
bir ülke ise, Türkiye demokrasiler dünyasında 
yaşıyacaksa, Avrupa Ekonomik Topluluğuna gir 
mek zorundadır, ama şikâyet ettiğiniz Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna sizin zamanınızda Tür
kiye'nin girmesi kesinleşmiş, Ankara Andlaşma-
sı yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Mulhterem arkadaşlar, daha evvelce alın
mış olan karar gereğince saat 19,30 da tatil 
yapmamız ve günlük program bitmemişse, ge
ce mesaisi yapmamız gerekir. Şayet kabul bu
yurursanız çok kısa kalmış olan, takriben bir 
saat kadar sürecek olan bu Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Bütçesini, ayrıca bir tatile ve gece 
mesaisine lüzum kalmadan şimdi devam ederek 
bitirelim. Bu hususu oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şu halde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Büt
çesi bitinceye kadar görüşmelere devam edece
ğiz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Sayın grup sözcüsü «25 mil
yar dış borcumuz, 22 milyar iç borcumuz var» 
diyor. 
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Sayın milletvekilleri, 1960 hareketinden son
ra gerek Koalisyonla tek başına iktidar eden O. 
H. P. Hükümetlerinin, Türkiye'nin iç ve dış 
borçlarını ne kadar artırdığını - söylemek lü
zumunu duymuyorum - Sayın Kargılı her halde 
bilirler. İç borcumuz, dış borcumuz ülkeyi ar
zulamakla, neyin arzulandığının açık olarak 
anlaşılmadığını ifade etmek istiyorum. Yani, 
C. H. P. Hükümetleri de iktidar ettikleri za
manlarda geniş ölçüde borçlanmışlardır. 

«Üçyüz bin işçimiz yabancı ülkelerde geçim 
sürgünü olarak yaşamaktadırlar» deniyor. 

Sevgili arkadaşlarım, yurt dışına işçi gön
derme işi, C. H. P. nin son Koalisyon zamanın
da başlamıştır ve burada konuşan Çalışma ba
kanları ve Hükümet sözcüleri bununla iftihar 
ettiklerini, gurur duyduklarını belirtmişlerdir. 

Sayın Kargılı'nm görüşmesi bu teviye de
vam ediyor: «dört bin doktor dışarıya göç edi
yor, 800 öğretmen dış ülkelere gidiyor, Ameri
kan ve Alman Milletine hizmet ediyor» diyor. 
Tabiî bu, görüşmeyi kendi üslûplariyîe değer
lendirdiğimiz zaman... Titizlikle seçtikleri keli
meler üzerinde ayrıca durmadan kendi mesele
mize gelmek istiyorum. 

Sayın Kargılı, Türkiye'nin içinde bulundu
ğu durumu kendi üslûplariyîe anlattıktan son
ra, «İşte Türk gençlik hareketlerinin ve Tür
kiye'deki gençliğin kutsal isyanının nedenleri 
bunlar» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, işte Türk gençlik 
hareketlerinin ve Türkiye'deki gençliğin kutsal 
isyanının nedenlerini, biraz önce saymaya gay
ret ettiğim nedenler olarak gördüğümüz tak
dirde, bütün bu nedenlerin temelinde C. H. P. 
yatmaktadır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

A. P. nin bütün savaşı, bütün uğraşı yüzyıl
ların ihmaline uğramış vatanımızın kendi im
kân ve kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, 
en kısa yoldan kalkınma savaşını, gerçek ikti
sadi savaşı kazanma çabasıdır. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

Sayın 0. H. P. Grup sözcüsü bu gençlere, 
«memlekette manzara-i umumiye bu olduğu za
man, Atatürk'ün gençlere olan vasiyeti, Ey 
Türk Gençliği birinci vazifen Türk istiklâlini 
ve Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müda
faa etmektir» diyor. 

Sayın milletvekilleri, işin burasına gelelim; 
bu hareketlerinde gençliği suçlu görmiyen bu 
sözler C. H. P. Grupunun görüşleri midir, yok
sa, Sayın Celâl Kargılı'nm kişisel görüşleri mi
dir? Onu öğrenmek istiyorum. 

CELÂL KARGILI (tçel) — Gruptunuz adı
na. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Grupunuz adına yapılan gö
rüşme olduğuna göre, şu hususu belirtmeme iz
ninizi rica edeceğim. 

Burada C. H. P. den üç arkadaşımız görüş
tü. Muhterem C. H. P. Grupunu temsilen Sayın 
Celâl Kargılı görüştüler, ikinci görüşmeyi Sa
yın Kemal Ataman yaptılar. Sayın Ataman ile 
Sayın Kargılı ayrı ayrı şeyleri söylediler, bi
raz sonra onlara değineceğim. Kişisel görüşle
rini ifade eden C. H. P. mensubu arkadaşımız 
Sayın Afşargil, iki arkadaşımızın dışında bir 
başka fikri ifade ettiler. Yarım saatlik zaman 
içerisinde bir grupun, bir partinin, Türkiye'nin 
büyük ve Anamuhalefet Partisine mensup üç 
kişinin yaptığı görüşmelerdeki böylesine çeli
şiklik, böylesine değişiklik, gerçekten ibret ve
rici bir manzara arz etmektedir. Değişiklik, çe
lişiklik sadece yarım saat arayla buraya çıkan 
üç C. H. P. li milletvekili arkadaşımızın görüş
melerinde olsa, bunları çok değerli, çok genç 
arkadaşlarımızın inandıkları dâvayı heyecanla 
ifade etmelerinden meydana gelen birtakım ha
reketler olarak görmek mümkün. Ama, bu ha
reketleri, Sayın lideriniz İnönü ve Sayın Genel 
Sekreteriniz Ecevit nasıl görüyorlar? 

Şimdi, Sayın Kargılı'nm açısından ne şekil
de görüldüğü anlaşıldı. Bir de, Sayın İnönü'nün 
açısından nasıl görüldüğünü bütün arkadaşla
rımızla birlikte bir kere görelim, inceliyelim, 
ibretlerimiz daha da artacaktır. 

Efendim, gençliğin suçlu olmadığını, gençli
ğin biraz önce söylediğim çerçeve içerisinde 
kalan hareketleri üzerine, yahut da hareketleri 
bu şekilde yorumlıyan Sayın Kargılı'ya rağ
men, C. H. P. nin Sayın Genel Başkanı İnönü, 
burada, bu hareketlerin sahibi olan gençleri 
öven, onları yücelten, onların bu hareketlerin
de memleketin yüce çıkarları olduonnu söyli-
yen Sayın Kargılı'nm düşüncelerinin tam ak
sini söyliyerek, bu gençlere, Sayın İnönü bu 
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Meclis kürsüsünde «aşırı sol serserileri, hay
talar» demiştir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Ta
lebelere değil, aşırı uçlara dokunmuştur. Ede
biyat öğretmenleri gibi senden not mu alaca
ğız? (A. P. sıralarındandan «dinle dinle» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, istirham ediyo
rum efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Sayın İnönü, «aşırı sol ser
serileri, haytalar» demek lüzumunu duymuşlar
dır da ondan söylemişlerdir. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Aşırı uçlara dokunmuşlardır. Demagoji yapıma -
ya lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, lüt
fen müdahale etmeyiniz. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Bir de not defteri çıkarın da kaç numara aldı
ğımızı öğrenelim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyiniz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ

GİN (Devamla) — Efendim, Sayın Kargılı'nın 
«gençlik hareketlerini ben başlattım» dediği ve 
Türkiye'de ilk gençlik hareketleri olarak adlan
dırdığı Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesindeki 
boykot ve işgal hâdiselerinden sonra, C. H. P. 
Grupu adına bu kürsüden «boykot da aynı şey
dir, işgal de aynı şeydir, bunlar gençliğin pat
lamasıdır, bunlar masum talebe hareketleridir» 
şeklinde yorumlamışlardır. Başta, C. H. P. nin 
Sayın Başkanı İnönü ve C. H. P. nin sayın 
grup sözcüleri olduğu halde bu hareketleri bu 
şekilde görmüşler ve yorumlamışlardır. 

«Gençlik hareketleri» diye adlandırılan bu 
hareketler, z&man içerisinde boykot ve işgalin 
çok ötesine gitmiş ve Türk Devletimin temeline 
ainaJmit koyacak kadar ileri bir safha arz et
miştir. Bu harektlere bıçak girmiştir, tabanca 
girmiştir, dinamit girmiştir, molotof kokteyli 
girmiştir, adam öldürme, bıçaklama girmiştir, 
gençleri «sağ - sol kamp» ismi altında ikiye 
ayırma konulan girmiştir. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar). 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Yal- I 
nız, bunlar 1965 ten sonra olmuştur, iktidarı- | 
rızda olmuştur. Bunları da lütfen söyleyiniz, | 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, istirham edi
yorum müdahale etmeyiniz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Ben sizin hatiplerinizin 
{konuşmalarını ne güzel dinledim. Şu dinlemeyi 
öğrendiğiniz zaman her şeyi öğreneceksiniz, ön
ce şu dinlemesini bir öğrenin. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Biz, 
size de çok şeyler öğreteceğiz. 

BAŞKAN — Efendim istirham ediyorum, 
müdahale etmeyiniz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
gençlik hareketleri üniversitenin bilimsel özgür
lüğüne saldırıya yönelmiştir. Gençlik hareket
leri Devletin, rejimin, demokratik düzenin, Ana
yasa düzeninin güvenliğine yönelmiştir, Genç
lik harieketleri kendilerine ilim, irfan veren üni
versite hocalarını tedibe, dayağa, küfüre, yü
züne tükürmeye yönelmiştir. Gençlik hareket
in i Devlet mallarını tahribe yönelmiştir. Genç
lik hareketleri öğrenme, ilim ve bilim hürriyetini 
yok etmeye yönelmiştir. Gençlik hareketleri.. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Engelleyin bun
ları Sayın Bakan, engelleyin. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Gençlik hareketleri bi
zatihi bu hareketleri yapan gençlerimizin hürri
yetlerini yok etmeye yönelmiştir. 

Gençlik hareketleri nereden gelirse gelsin, 
İFter aşırı sağdan, ister aşırı soldan, biz Hü
kümet olarak, iktidar olarak, parti olarak hep
sinin karşısındayız. (A. P. sılaramdan alkışlar 
<bravo» sesleri). 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Sadece burada 
karşısındasınız. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Sadece burada değil, 
her yerde karşısındayız. Her yerde ve her za
man.. 

Gençlik hareketleri bu hale geldikten, bu 
İbate dönüştürüldükten sonra, Anamuhalefet 
Partisi Sayın Başkanı, Meclis kürsüsünden o ko
kuşmayı yapmak zorunda kalmıştır. O konuş
madan sonra kendisini ziyaret eden, bir dernek 
üyös'i, 0. H. P. ne mensup üniversiteli genç
lerle bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmede, 
^gençlerin eylemlerinin karşısında olduğunu» 
ifade etmiştir, «bu hareketleri benimsemedikle-
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rini» ifade etmiştir ve bunu hem radyoda din
ledik, hem de, televizyonda gayet açık olarak 
izledik. Bundan sonra C. H. P. nin Sayın Genel 
Sekreteri Ecevi't'in Ulus Gazetesinde çıkan «bu 
hareketleri tasvibetmediklerine» dair beyanla
rı da hâlâ hafızamızda. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Hangi 
hareketleri Sayın Bakan? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Biraz önce sıraladığım 
hareketleri. 

Sayın İnönü, Anamuhalefet Partisi Başkanı 
olarak, büyük tecrübeleri olan bir Devlet ada
mı olarak, Sayın Kargılı'nın methettiği, müda
faa ettiği gencilere, «serseriler, haytalar» diye
cek ve Sayın Anamuhalefet Partisi Grupu adına 
bir arkadaşımız çıkacak, genel başkanlarının, 
«sal serserileri, haytalar» dedikleri kişileri bu
rada müdafaa edecek. Bunu anlamak çok güç
tür. 

Muhterem milletvekilleri, bir konu daha var; 
sayın Kemal Ataman arkadaşımız, yine Sayın 
Kargılıdan ayrıldılar ve aynen «demokrasiye 
frarşı olan, demokrasiyi yıkmak ve bir dikta 
rejimine ortam hazırlamak istiyen, kaba kuv
vete dayanan, silâh kullanan, tahribeden her 
•türklü eylemin kesin olarak karşısındayız» de
diler. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, Kargılı'dan 
sonra çıkan değerli sözcüsünün ağzından, Cum
huriyet Halk Partisinin bizim eylemimize, bizim 
fikirlerimize ortak çıkmış olmasından duyduğu
muz memnuniyeti ayrıca ifade ediyorum ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin Grup sözcüsünün 
ağzından, bizim gibi «Demokratik rejime bağ
lılığı ve demokrasiyi yıkmak ve bir dikta reji
mine ortam hazırlamak istiyen her türlü senelik 
hareketlerinin, kaba kuvvete dayanan, silâh kul
lanan, tahribeden her türlü eylemin kesin ola
rak karşısındayız» demek suretiyle gösterdikle
ri anlayış için de, ayrıca Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupuna tebriklerimi, teşekkürlerimi arz 
ediyorum ve kendilerini hiç olmazsa bu konuda 
olsun, bizimle, aynı paralelde görmenin sevinci, 
mutluluğu içerisindeyiz. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Bi
ze iştirak ettiğiniz için biz de size teşekkür ede
riz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Sayın Kemal Ataman'ın, 

gerçek anlamı ve kelimelerin bütün mânasiyle 
ifadesini bulan, bu görüşmesinden sonra, Sayın 
Kargılı'nın görüşmesini eleştirdiğimiz, karşılaş
tırdığımız zaman, Cumhuriyet Halk Partisinin 
iki sözcüsünün arasındaki fikirlerine ne derece 
çeliştiği, ne derece birbirini tutmadığı, ne dere
ce birbirine karşı düştüğü çok açık olarak orta
ya çıkmaktadır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Sayın Kar
gılı'nın konuşmasında bir husus daha var. Bu 
bütçe, muhterem arkadaşlarım, Sayın Demirer-
in bütçesi değil. Bu bütçe, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
bütçesi. Nedense son zamanlarda bir hastalık 
arız oldu, her bütçe münasebetiyle, sanki her 
bütçe Sayın Demirci'm bütçesiymiş gibi, Demi 
rel'in şahsına hücumlar yapılmaktadır. 

YUSUF ZİYA YIIMAZ (Adıyaman) — Hü
kümet bütçesi. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Hükümet bütçesi ama, De-
mirel'in şahsının bütçesi değildir. Demirel'in 
balkan bulunduğu bir kurulun bütçesidir ve 
burada özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bütçesini görüşüyoruz. Bütün bakanlık bütçele
rini tenMd eden kişilerin, o modaya ayak uydu
ran Sayın Kargılı'nın kendi bileceği bir husus
tur. Tabiatiyle, kendi üslûpları içerisinde, ken
di anlayışları içerisinde dilediklerini söyliyebi-
leceklerdir. 

Sayın Kargılı'nın kafalarında bir soru ta
kılı kalmış; «Başbakan Süleyman Demirel, genç
lik olaylarının ilk başladığı günlerde, bu soru
nu katiyen ciddiye almamıştır. Bu sorunun üze
rinde ciddiyetle eğilmemiştir. Millî iradeye say
gılı olduğunu söyliyen Başbakan Süleyman De
mirel gibi, halka karşı olarak göstermek istedi
ği ve bir gençlik temsilcisi olarak ben de 1969 
genel seçimlerine girdim ve seçildim. Şimdi De
mirel'e sormak lâzımdır : Peki, halk gençlik 
olaylarını tasvibetmiyordu da, neden bu olay
ların başlatılmasında hizmeti olan bir şahsı mil
letvekili yaptı acaba» diye bir sual soruyor. 

Tabiî bu suali sorulması gereken kişiler, 
Mersinli sevgili vatandaşlarımızdır, Sayın De
mirel değil. Kaldı ki, bu konuşmadan şu anlaşı
lıyor ki, Sayın Kargılı kendisini hâlâ Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesinin talebe cemiyetinde 
sol yumruğunu kaldıran bir genç olarak görü
yor. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
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Muhterem arkadaşlarım, burası Meclis kür
süsü, Millet kürsüsü. Milletvekilinin bir sorum
luluğu var, bir görevi var, yetkisi var. Bu so
rumluluk, görev ve yetkjmiz üzerinde yemin 
ettik, bu yemin manzumesi içerisinde hareket 
eidiyoruz. Hepimiz bir meslekten geldik, hepimiz 
bir yerden geldik. Sayın Kargılı'nın geçtiği yer
lerden, Sayın Kargılı'dan 20 yıl önce bendeniz 
de geçtim. Türkiye'deki ilk gençlik hareketleri, 
Sayın Kargılı'nın dediği gibi, sol ellerini kaldı
ran gençlerin yaptığı hareketler değildir. Raz-
gart hâdiseleri, Wagun Ly hâdiseleri, Tan Mat
baası hâdiseleri ve Maraşal Çakmak hâdiseleri 
gibi pek büyük ve temelinde Atatürk yatan, 
Atatürkçülük yatan milliyetçi gençlik hareket
leri vardır (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, spor ile ilgili bö
lümleri iktidar olarak, parti olarak bu bölüm
deki görüşlerimizi ifade ettikten sonra cevap-
lıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, geliniz parlâmento 
olarak, siyasi partiler olarak bir noktada birle
şelim. Üzerinde asgari müştereklerinde birleşe
ceğimiz en önemli, en büyük, en anlamlı, hattâ 
en kolay yol, gençlik meseleleri. Gençlik mesele
lerinde ve bu konularda daha uzun zamanınızı 
almak istemiyorum. Yüce Meclis lütfettiler, ça
lışma saatini uzattılar ve daha fazla zamanınızı 
almadan, bu konudaki görüşlerimizi ifade et
mek istiyeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, gayet samimî açık hi-
taJbimızfdır : Gençlik hareketlerinin zamanında 
öncüsü olmuş bir arkadaşınız olarak, on yıllık 
parlâmento çalışmasında gençliğe ve gençlik 
teşekküllerine hizmet eden bir arkadaşınız ola
rak, gençliğin içinde bulunduğu meselelerini, 
problemlerini, sorunlarını iyi bildiğini sanan ve 
bunu kamu oyuna yansıtırken, en açık ve en 
seçik bir şekilde ifadelerini, görgülerini söyle
mekten çekinmiyen bir arkadaşınız sıfatiyle 
söylüyorum : Geliniz sevgili arkadaşlarım, siya
si partiler şu elini eteğini gençliğin üzerinden 
çeksinler, (C. H. P. sıralarından «çekelim» ve 
A. P. sıralarından «bravo» sesleri) çekelim ve 
gençliğe bir büyük Türkiye ideali verelim, bir 
ülkü verelim, gençliğe bir ideal verelim. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Okullardan başlar. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Okullardan başlar ta-
biatiyle, hattâ aileden başlar. 

Maalesef bugüne kadar, gelmiş geçmiş bü
tün idareler, gelmiş geçmiş bütün yöntemler 
Türk gençliğine bütünüyle bir ideali, bir ülkü
yü, bir mefkureyi verebildiğini iddia edemiyo
rum, Gençlik ve Spor Bakanı olarak. Gençliği
mize, büyük çapta hizmet edebildiğimiz inan
cında değilim. Geliniz, Mustafa Kemal'in ülkü
sünde birleşelim. Geliniz, Mustafa Kemâl Ata
türk'ü istediğiniz şekilde anlamaktan vazgeçi
niz... 

ŞEREF BAKŞIK (tamir) — Atatürk'ü ileri 
sürerek konuşuyor. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Sayın Bakşık, hele size 
hiç yakışmıyor. 

Sevgili arkadaşlarım, «Mustafa Kemâl ülkü
sünde birleşelim» dödim. Mustafa Kemâl, dev
let fikrine saygı duyan insandı. Mustafa Kemâl, 
demokratik düzene inancı tam olan insandı. 
Mustafa Kemâl, egemenliğin kayıtsız şartsız 
millette olduğunu söyliyen ve bunun için müca
dele eden insandı. Mustafa Kemâl, Türk âlemi
nin en büyük düşmanının komünizm olduğunu 
açıkça söylemekten çekinmiyen inşadı. (A. P. 
«ıralarıdan «bravo» sesleri, alkışlar) Mustafa 
Kemâl, tebaayı vatandaş yapan insandı. 

Atatürk'çülüğü, faşisti kendine çekecek, ko
münisti kendine çekecek, sosyalisti kendisine 
çekecek, ileri geçineni kendisine çekecek, gerici-
si kendisine çekecek, herkes Mustafa Kemâl'i 
bir kalkan yapacak kendisine ve ondan sonra 
«Ben Atatürk'çüyüm» diye çekilip baş köşeye 
oturacak. Yok, böyle yağma arkadaşlar. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

«Atatürk'çüyüm» diyeceksiniz, Atatürk'ün 
ideallerine sırt çevireceksiniz. «Atatürk'çüyüm» 
diyeceksiniz, Atatürk'ün umdelerini unutacak
sınız. «Atatürk'çüyüz» diyeceksiniz ve âdeta bir 
resmî miras havası içerisinde hareketle, yeni bir 
düzenin öncülüğünü yapacaksınız. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ata
türk'ün ideallerinden, miraslarından birisi de 
devrimciliktir. 

GENÇLİK VE ıSPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Biz, Atatürk'ün dev
rimciliğine, biz AtatürkMin ilericiliğine, biz 

— 1080 — 
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Atatürk'ün ilericiliğine, biz Atatürk'ün devlet 
fikrine saygısına, biz Atatürk'ün milletine her 
an güvenine, biz Atatürk'ün, hâkimiyetin kayıt
sız şartsız millette olduğu görüşüne hürmet edi
yoruz. Hürmet etmek değil, onun tam içindeyiz. 

«Geliniz» diyoruz sevgili arkadaşlarımıza, 
muhterem Anamuhalefet Partisine; «Mustafa 
Kemal ülküsünde birleşelim.» Anayasa kuralla
rı çerçevesinde birleşelim, demokratik düzen 
doğrultusunda birleşelim ve gençliğin pek çok 
ve çeşitli problemlerine, sorunlarına kısa yol
dan çözüm buAmak amaciyle birleşelim, asgari 
müştereklerde anlaşalım. Hepimizin şikayet et
tiği, hepimizin üzüldüğü birtakım olaylar çık
tığı zaman gerçekten evcek, ailecek, milletcek 
üzüldüğümüz olayların çıkmaması ve gençliğin 
iki kamp haline bölünmemesi, gençliğin insaf
sızca birbirine kırdırılmaması için, geliniz elele 
verelim» diyoruz. Bunu bir çağrı kabul edin ve 
bunda birleşelim. Göreceksiniz, bu meselelerden 
menfaat umanlar, daima umduklarını bulama
mışlardır sevgili arkadaşlarım. 

Genç arkadaşlarımızı, Saym Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Sözcüsünün söylediklerinin 
dışında, Anayasamız doğrultusunda birleşmeye 
çağıralım. Ne diyor Anayasamız? Türkiye Dev
letinin bir Cumhuriyet olduğunu söylüyor. Adı
na «üniversite hareketi» demekten, adına «genç
lik hareketi» demekten çekindiğiniz birtakım 
hareketlerin temelinde, Türkiye Devletinin 
Cumhuriyet olduğu görüşünün dışında görüşler 
yatmaktadır, Sayın Kargılı. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri.) 

ÂDÎL TURAN (Uşak) — Kimsenin kuvveti 
yetmez. 

GENÇLÎK VE SPOR BAKANI tSMET 
SEZGİN (Devamla) — Anayasamız, millî de
mokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletini 
bir ülkü olarak vermiştir. Geliniz, bu ülküyü 
gençliğimize beraber verelim ve bu fikri bera
ber kovalıyahm. Ama, bugünkü «gençlik hare
ketleri» tesmiye edilen hareketlerin temelinde 
millî, demokratik bir hukuk Devleti yatma-
maktadır. Anayasa, Türkiye Devletinin ülkesiy
le, milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu ifa
de etmektedir, bir ülkü olarak vermektedir. Siz, 
bu hareketleri ve bu hareketlerin müşevvikleri
ni, bu hareketlerin tertipçilerini, bu hareketle
ri yapanların bir kısmını Türkiye Devleti ül-
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keşi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu 
lıancmda görüyor musunuz? Bunda birleşelim. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Anaya
saya bağlı olanları destekliyoruz ISayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET GEZ
GİN (Devamla) — «Egemenliğin kayıtsız şart
sız millete aidolduğunu» söylüyor, Anayasa. 
Siz, bu hareketlerin temelinde «Egemenliğin ka
yıtsız, işartsız millete aidolduğu» görüşünün 
yattığını mı zannediyorsunuz? Bu ülküleri ve
relim. 

BAHRİ ERSOY (İstanbul) — Eğer yoksa, 
iktidar vazifesini yapar, Hükümet vazifesini 
yapar. (A. P. sıralarından, «Gelin beraber ya
palım.» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, 
istirham ediyorum. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Efendim, bizi karşısına almış sual soruyor, bizi 
talebe zannediyor. 

GENÇLÎK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Geliniz sevgili arkadaşlarım; 
bu gençlik hepimizin gençliğidir; bu vatan he
pimizin, bu ulus hepimizindir; hepimiz onun yü
celmesi için gayret göstermek zorundayız. Ge
lin birleşelim ve igençlerimize, «Hürriyet içinde 
refah yoluna yönelen Büyük Türkiye ideali» ni, 
memleketin yarınki sahipleri olan genç kuşak
lara hedef olarak verelim ve onları birtakım za
rarlı cereyanlara kapılmadan, bu inanç ve bu 
felsefeler üzerinde tophyalım. 

Geliniz sevgili arkadaşlarım; gençliğimize 
bu memleketin meselelerinin sokaklarda değil, 
Parlâmentoda ve bu kürsüde çözümleneceği ger
çeğinin bilincine varmayı öğretelim. 

ADİL TURAN (Uşak) — Bunu Cumhuriyet 
Halk (Partisi anlattı, hem de devamlı olarak an
lattı. Fakat polis, «Bozkurt polisi» diye üniver
siteye giriyor. (A. P. sıralarından [gürültüler) 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Dinlemesini 
öğrenin be... 

BAŞKAN — Sayın Turan, neye müdahale 
ediyorsunuz efendim? Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Sözcüsünün 30 dakika süren Sözlerini, di
ğer arkadaşlarımız sükûnetle dinlemediler mi 
efendim? Şimdi de siz dinlesenize lütfen. (A. P. 
sıralarından, «Bravo Başkan» sesleri alkışlar) 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Geliniz, müşterek tedbir bu
lalım. 
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Türkiye'de 150 bin (üniversite genci vardır. 
Bu 150 bin üniversite gencinden Devlet sadece 
15 binine yurt temim edebilmektedir ve bunun 
10 binini de 1965 ten sonra sağlamıştır. Geliniz 

•4>ize yardım ediniz, bu 15 bin sayısını 30 bine 
çıkaralım. (A. P. sıralarından, «Allah yardım 
eder bize» sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım; gençliğimizin sosyal 
ve politik meselelere karşı ce^he almanın bir 
parçası olan tezahürlerine, Adalet Partisi ikti
darı olarak saygı duyuyoruz. Gençliğin Anayasa 
kuralları çerçevesindeki her türlü eyleminin ya
nındayız, yardımcısıyız. Ama, Devlet mallarını 
tahribeden, Devleti tahribe yönelen, üniversite
nin bilimsel özgürlüğüne saldırılarda bulunu
lan, adam öldürülen, gençlerin birbirine insaf
sızca kırdırıldığı ve gençleri bir «bunalım» ef
sanesi içerisinde ve bu efsaneden kurtulmak sa
vaşma doğru sürüklemek arzumuzdan kendimi
zi kurtaralım. (C. H. P. sıralarından, «Koalis
yon mu yapalım?» sesleri) 

Biz Adalet Partisi olarak, İktidar olarak, 
Atatürk'ümüzün kendilerine Cumhuriyeti ema
net ettiği gençliğimizin iyi yetiştiğine, çok bü
yük kısmının çok iyi yetiştiğine yürekten ina
nıyoruz. Biz Adalet Partisi olarak, gençliğimizi, 
millî ümitlerimizin mihrakı olarak görüyoruz 
ve Gençliğimizi, Aatürk'ümüzün emanetine, bu 
kutsal emanete lâyık olmanın heyecanı, bilinci 
içerisinde görüyoruz. Gençliğimizin pek çok ve 
çjözüm bekliyen problemlerine, sorunlarına sür
atle çözüm yolu hulmak amacı ile Gençlik Ba
kanlığını kurduk. 

Gençlerimizin eğitim, öğretim ve araştırma 
dâhil, her türlü beslenme, barınma, dinlenme, 
boş zamanlarını değerlendirme, eğlenme, spor 
yapma ve yaz tatil kamplarında dinlenebilmek 
imkânlarının en iyi şekilde gerçekleştirilmesi 
için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz ve bun
ları almakta devam edeceğiz. Bu konularda bü
tün Parlâmentonun, Meclise sevk ettiğimiz ka
nunlarda bize yardımcı olmalarını diliyoruz. 

Yine Sayın Halk Partisi Sözcüsü Ataman 
arkadaşım, «iktidar sol yumrukları kınayıp, 
sağ yumruklara göz kırpıyor.» diyor. (0. H. P. 
sıralarından, «Doğru, doğru» sesleri) Tabiî, Halk 
Partili arkadaşlar doğru diyorlar, bir başka 
şey demenizin imkânı yok. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Örnek 
ortada Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Şimdi, hakiniz sevgili ar
kadaşlarım; bize, «Siz ıkcıclar olarak soı yum
rukları kınayıp, sağ yumrukiiana göz kırpıyor
sunuz.» diyorlar. 

Sevgili arkadaşlarım; evet, biz sol yumruk
ları Ikınıyoruz. Halk Partisi üe (ayrıldığımız 
nokta buradadır. Halik Partisi sol yumrukları 
kınamıyor; biz kınıyoruz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Ama, biz sağ yuınruklara da 
göz kırpmıyoruz. Bizim aşırı sağ ile dıe, laşam. 
sol ile de ilgimiz yok. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — 
Komando eğitimi yaptırdılar. Saym Bıakan, ik
tidar olarak buna göz yumdunuz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Hatırlattınız, Sayın Av-
şıargil galiba sizdiniz: Sayın Avşıargiiıl arkada
şım diyor ki, «Bir siyasi parti» diyor, yani 
bizim muhalifimiz olan bir parti, «komando he
yeti kurdu, yine bundan medet umuyor,» di
yor. Yani, bize muhalif olan bir partinin kur
duğu bir komando ile Demiireriin bundan me
det umması arasındaki bağı laniamıajk gerçekten 
güçtür. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — 
Devletin gücü var, Hükümet var... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Bakınız sevgili arkadaşla
rım; Adalet Partisi iktidarının temelinde meş
ruiyet vardır. Adalet Partisinin iktidarının 
temelinde millet vardır, milletin oyu vardır. 
Sizî. de 'bumvRı erdiren oyda olduğu gibi... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Biz de aynı 
oyla geldik. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Hiç şühe yok onda da. 
Ama, biz iktidarla oy ile gelineceğine limanmış 
ve bunu felsefesine mıihraik yapan bdr partiyiz. 
Biz, «eyemenliğin kayıtsız şartsız mliıHete aidol-
duğunu» söylüyoruz. A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Biz de 
onu söylüyoruz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devvamla) — Ne komandolara güveniyo
ruz, ne de sol yumruklara; sevgtili arkadaşlarım. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, lalkışlar) 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sağ
cılara, sağcılara güveniyorsunuz. 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Türk Ulusunun müreffeh, 
Türk Vatanının mamur olmasının yolu, Ata
türk'ün çizdiği yoldur, gerçe|k Atatürk'çünün 
çizdiği yoldur. Bunu da Anayasamız bir bir 
tâdadetmiş, Anayasamız bir düzen getirmiştir. 
Adalet Partisi ve onun üktidarı Atatürk'ün yo
lunda ve Anayasanın kuralları ve bunun gerek
tirdiği düzen içerisinde, memleketin muhtaç bu
lunduğu kalkınmasını yapmak için öavıaş açmış
tır; sevgili iarikadaşlarım ve hunda da muvaf
fak olacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, 
Adalet Partisi bu açtığı savaşı her şeye ve her
kese rağmen başarı ile sonuçlandrcıaoaJktır. 

Ne sol yumruklardan medet umuyoruz, ne 
de sağ yumruklara göz kırpıyoruz. 

Yine, Sayın değerli Ataman arkadaşım, «Bir 
gerilci yazar, 19 Mayıs Gençlijk Bayramı müna
sebetiyle «Baüdırbaoak Bayramı» diyecek kadar 
dileri gitti» diyor ve bunun bizimle ilişkisini ku
ruyor; nasıl kuruyor, ianlamak mümkün değil? 
Bu gazete, bu gerici yazar size çatmıyor; hana 
çatıyor, büze çatıyor, Adalet Partisine çatıyor. 
Her gün sayfalarında Adalet Partisine böylesine 
çatan bir yazarın, bu sözleriyle Adalet Partisi
ni aynı paralelde görmek ve göstermek, kime 
ne fayda getirecektir, 'sevgili (arkadaşlarım? 
(0. H, P. sıralarından «Halk Partisine çatıyor» 
sesleri) 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Er-
bakan'm gazetesi o... 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Sizden fazla 
bize çatıyor, «LMklik» düzenime çatıyor. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Çatmıyor maalesef... 

Efendim, Sayın Ataman «Adalet Partisi 
gençleri iki kampa ayırdı» diyor. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bura
da milletvekilinizin beyanı var. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — «Gençlik iki kampa ay
rıldı. Adalet Partisi gençliği iki kampa ayırdı» 
diyor. 

Gençlik hakkındaki fikir ve kanaatlerimizi 
senelerdir söylüyoruz ve bu konudaki görüşle
rimizi, Avşargil arkadaşımızın da belirttikleri 
gibi, Cumhuriyet Senatomuzda ve Bütçe Karma 
Komisyonunda da ifade ettik: Gençliği iki kam
pa ayıran biz değiliz. Ama, milleti iki kampa 
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ayırmak istiyen sizsiniz Sayın Ataman, sizsiniz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

1960 ihtilâlinden sonra; siz, kendisine karşı 
ihtilâl yapılan bir partiye mensup oluşları do-
layısiyle; siz değil misiniz milyonlarca masum 
vatandaşa, «Düşük, kuyruk» tur diye, onları 
kötüliyen; siz değil misiniz, milleti iki kampa 
ayırmanın en açık, en seçik misâlini veren... 
«Dinime taneden bari müslüman olsa» demiş... 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Grup adına mı konuşuyorsunuz, yoksa Hükümet 
olarak mı konuşuyorsunuz? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Bu söz, grup adına bu, 
grup adma yapılan görüşme bu... 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 
Bakan olarak mı konuşuyorsunuz, yoksa Grupu-
nuz adına mı konuşuyorsunuz, dedim. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum. 
Bir kere müdahale etmeyiniz. Sonra, bu sualin 
de yeri yok efendim, belliki şu anda Bakan 
konuşuyor. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN Devamla) -r- Bakan olarak görüşü
yorum ve Cumhuriyet Hükümetinin bir Bakanı 
olarak konuşuyorum, sevgili arkadaşım. Cum
huriyet Hükümetinin, Cumhuriyet neslinden bir 
genç Bakam olarak konuşuyorum. 

VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — İşte o genç 
Bakana, bu şekilde konuşmak yakışmaz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Bana nelerin yakıştı
ğını, en iyi ben bilirim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Dışardan görenler her şeyi daha iyi ve daha ra
hat bilir. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Siz her şeyi böyle bili
yorsanız, buna bir diyeceğimiz yok. 

Şimdi, bunu böylece ifade etmek zorunda
yım, Sayın Ataman. Biz gençliği iki kampa 
ayırmaktan fayda görmüyoruz. Biz, demokratik 
rejimin temelinde milletin yattığına inanıyoruz. 
Biz, demokratik rejimin, müesseseler rejimi ol
duğuna inanıyoruz. Ama biz, müesseselerin 
milletten sonra geleceğine inanıyoruz. 

Efendim, Sayın Ataman'ın «Seyirci, sporcu 
ve yönetici eğitiminin gerekli olduğu, dış trans-
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ferlerin sınırlandırılması gerektiği, amatörlü
ğe önem verilmesi gerektiği» konusundaki fikir
lerine aynen uyuyorum. Esasen bu yolda bir 
çalışmaya girmişizdir. Hem bütçemizi ve hem 
de progralanmızı hep buna göre düzenlemişiz ve 
buna göre ayarlamışızdır. Bu yönden arkada
şımızın bir endişesi bulunmasın. 

Sayın Ataman'm görüşmelerinde bir husus 
daha var: «Atatürk Yurdu işgal altındadır.» di
yor. Sayın Ataman bunu nereden öğrendi, bil
miyorum. Ama, Sayın Ataman isterlerse, Sayın 
Ataman lütfederlerse, tabiatiyle kendisinden gel
mesini rica ederek, «Buyurun Sayın Ataman 
kardeşim, gidelim şu işgal altındaki yurda, bir 
görün» derim. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Hay hay 
gidelim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Sayın Ataman gözleri 
ile görür, yurt işgal altında değildir. 

10 - 11 Nisan gecesi, Atatürk Yurdunda, 
yurt temsilcilerinden bir üniversite öğrenci
sinin dışardan atılan bir kurşunlar topuğundan 
yaralanması üzerine, maalesef Atatürk ' öğ
renci Yurdu işgal edilmiştir, işgal 17 Nisan ta
rihine kadar sürmüştür. 17 Nisan tarihinde 'iş
gal kalkmış ve öğrenciler yurda gelmişlerdir. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — İşgal ha
len devam ediyor. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Ben size bir Bakan ola
rak «Hayır» diyorum; «Gelin, sizi oraya gö
türeceğim» diyorum. Bu Yurtta 1 800 talebe 
vardır ve tamamen kontrolümüz altındadır. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Yur
dun ismi değişmiş mi, değişmemiş mi, onu 
söyleyin. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
ıSEZGiN (Devamla) — Ama, bir ifade daha 
Oldu. Şimdi bir sayın arkadaşımız hatırlattı : 
Atatürk Yurdunun isminin değiştiğini ve 
«Bazkurt Yurdu» olduğunu söylüyor. Bu da 
yanlıştır. Atatürk Yurdunun ismi «Bozkurt 
Yurdu» olmamıştır ve ismi «Atatürk Yur
du» ve hattâ arkadaşlarıma bir müjde de ve
reyim : Atatürk Yurdunun bahçesine Büyük 
Atamızın bir heykelini dikiyoruz. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) 

ıSayın Ataman; Atatürk Yurduna girmeye 
cesaret edemiyor» diyor. Biz Atatürk Yurdu

na girmeye cesaret ediyoruz, polisimiz de 
giriyor, ama Saym Ataman, Türkiye'de öyle 
öğrenci yurtları var ki, oraya talebeden baş
ka pek çok kişilerin girdiğini de biliyoruz. 
Oraya dekanlar giremiyor, rektörler giremiyor 
ıSayın Ataman ve oraya «polis baskın yaptı» 
dendiği zaman, benim çok kıymetli arkada
şım Kemal Ataman diyor ki; «ıSiyasal Bilgi
ler Fakültesi basıldı» Hayır. Siyasal Bilgiler 
Fakültesi basılmadı. Siyasal Bilgiler Fakültesi 
ile uzaktan yakından ilgisi bulunmıyan, Siya
sal Bilgiler Fakültesine ait öğrenci yurdu 
»avcının kararı ile arandı. (A. P. sıralarından 
«Arandı arandı» sesleri.) 

Şimdi, mefhumlar değişiyor, kelimeleri kul
landığınız zaman değişiyor tabiî. Birtakım 
yurtlara girme cesareti «Devlette yok» diyor
sun. Diğer tarafta öyle talebe yurtları var 
ki, içeriye rektör giremiyor, dekan gerimi-
yor, yönetim memuru giremiyor sevgili ar
kadaşlarım. Neden? üniversite özerkliği zırhı
na bürünerek, bundan istifade ederek. 

Sevgili arkadaşlarım, sayın C. H. P. birinci 
sözcüsünün konuşmasının spora ayırdığı bö
lümündeki büyük noktalarda kendileriyle be
raberiz ve gerçekten bizim uygulamaya baş-
laidığımız bir tedbirler dizisini getirmiştir, ken
dilerine teşekkür ediyorum. 

Yalnız .«Dünyanın neresinde stadları dol
duran binlerce insanın koro halinde müs
tehcen tempo tutuğu, canı istediği zaman millî 
takım kamplarına gelen, canı istemediği za
man kampı terk eden, antrenörüne, yöneticisine 
galiz küfürler savuran görülmüştür, dünyanın 
neresinde sürek avına çıkarcasına seyirciler 
tabancalarla stadlara gelir?» diyor. 

Sayın arkadaşlarım, dünyanın her yerinde 
böyle bu. Maalesef dünyanın her yerinde böyle. 
«Dünyanın her yerinde böyle» diye Türkiye'de 
de böyle olmasını savunuyor muyum? Hayır. 
Bunu önlemek için her türlü tedbiri alıyorum. 
Cumhuriyet Senatoöundaki konuşmamda ,da 
ifade ettim; bir arkadaşımızın da ifade etttiği 
gibi, yöneticiyi, hakemi, oyuncuyu, seyirciyi 
eğittiğimiz takdirde bunların önüne peşin 
olarak geçeriz, ama sevgili arkadaşlarım, yer 
yüzünde futbol yüzünden harb çıktı. Biliyor
sunuz El Salvo dore ile Honduras 3 ay harb 
yaptı bu harb futbol yüzünden çıktı. 

— 1084 — 



M. Meclisi B : 91 29 . 5 . 1970 O : 2 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Kayseri'de de 38 kişi öldü ya. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Efendim, sayın G. P. 
sözcüsü Tosyalı'ya tenkidlerinden ve ileri sür
düğü görüşlerinden ötürü teşekkürlerimi sunu
yorum. 

Partim adına görüşen ve kendilerini ifti
harla, zevkle, gururla dinlediğim ve gerek spor, 
gerek gençlik meselelerini çok üst açıdan 
tolan ve değerlendiren, şahsan ve Bakanlığım 
itibariyle büyük çapta istifade edeceğim gö
rüşmelerinden ötürü sevgili arkadaşım Bar-
las'a Yüce Meclisin huzurunda teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

!Bu arada Sayın Tosyalı arkadaşımızın 
Kredi ve Yurtlar Kurumunun kredi ile ilgili 
tenkidleri oldu. 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
nun kredilerinden ve yurtlara öğrenci alınma
sında, kredi tahsislerinde birinci derecede fa
kirlik ve ikinci derecede çalışkanlık öne alın
maktadır. Bunlar tasnif edilmekte, elektronik 
beyinden geçirilmekte ve ibuna göre verilmek
tedir. Onu ayrıca arz ediyorum. 

iSevgili arkadaşlarım, bir saatten fazla za
manınızı aldım. Sayın Başkanımla 45 - 50 da
kika üzerinde bir anlaşma yapmıştık, vakti
mi geçirdim, özür diliyorum ve tekrar (bütçe
miz münasebeti ile değerli fikir, görüş ve 
kanaatlerini esirgemiyen partilerimizin değerli 
sözcülerine şükranlarımı arz ediyorum ve ko
nuşmalarındaki istifade edeceğimiz bölüm
leri için de kendilerine ayrıca teşekkürlerimi 
sunuyorum ve Yüce Meclisimizin pek değerli 
üyelerini şahsım ve Bakanlığım adına saygı ile 
selâmlıyorum, (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim Sayın Bakandan son
ra son söz olarak.. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efen
dim, Sayın Bakandan ısıorularımız vardı. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sataşmadan 
dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenizi aldım efendim. 
ıSayın Alpaslan, buyurun efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan konuşmasının bir bölü
münde gençleri Anayasa doğrultusunda (birleş
meye çağırdılar. Bildiğimiz kadarı ile Gençlik 

ve Spor Bakanı genellikle gençlik meselelerine 
eğilmek durumundadır. 

Türkiye'de, Sayın Bakanın göreve başladığın
dan bugüne kadar, yanılmıyorsam 6 veya 7 genç 
öldürülmüştür, istanbul'da son ölen gence ka
dar Sayın Bakanın, gazetelerin spor sayfaların
da gayet yakışıldı resimlerini gördüm, ama bir 
ölümden sonra acaba niye bir yüksek okula, bir 
üniversiteye gidip onların forumlarında onlarla 
beraber, madem Gençlik ve Spor Bakanı idi, 
çözüm yolları aramamıştır? 

Bu hususun cevabını istiyorum; bir.. 
İkincisi; Sayın Bakan genellikle C. H. P. si

ne şu veya bu şekilde tarizlerde bulundu. Âde
ta bu öldürme olaylarının arkasında O. H. P. 
si varmış gibi bir imaj yarattı. (A. P. sırala
rından «Doğru doğru» sesleri) 

Sayın Bakandan 1961 ile 1965 arasında 
C. H. P. iktidarı döneminde kaç öğrenci öldü
rülmüş, onu öğrenmek istiyorum ve 1965 ile 
1970 arasında neden 14 tane öldürülmüştür, İk
tidar olarak neden bunlara çare aramamışlar
dır 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Gençliği 
iktidara karşı tahrik ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale etmi-
yelim, müzakereyi selâmetle sona erdirelim. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Genç
lik ve Spor Bakanı olarak ölüm nedenleriyle il
gilenmiş midir, ilgilenmemiş midir? Bu mese
lelere ne gibi bir çözüm yolu getirilmiştir. Devam 
mı edecektir, iktidarlarına rağmen tevali mi 
edecektir? 

Bir de Türkiye'de zannediyorum Gençlik ve 
Spor Bakanlığı gençlik örgütlerine bütçesinden 
tahsisat ayırıyor. Bu ayırmayı hangi kıstaslara 
göre yaparlar? Genellikle Türkiye Millî Genç
lik Teşkilâtına, Türkiye Millî Talebe Federas
yonuna ve Devrim Ocaklarına bu yıl ne ölçüde 
yardım yapılmıştır? 

Bunları Sayın Bakandan öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın. Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANİ İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Emreder misiniz şimdi 
cevaplıyayım Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, o sizin takdirinize 
kalmıştır. 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Efendim, 0. H. P. li 
sayın arkadaşımın sorularına arzı cevap edi
yorum; 

Ben gençleri Anayasa doğrultusunda hare
kette bulunmaya çağırmadım. Ben sizi çağır
dım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

ikincisi; sayın arkadaşım; «Sayın Bakan 
neden uğraşmadınız» diyor. Hakkındaki ilti
fatınıza teşekkür ederim. Ben Gençlik ve Spor 
Bakanıyım ve hangi işlerle uğraştığımı Sayın 
Kargılı söyledi: «Be_den eğitimi, izcilik, spor -
toto - yanılmıyorsam - Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurt
lar» dedi. Gençlik ve Spor Bakanı olarak fo
ruma gitmeyi hiç düşünmedim. Neden düşün
medim? Forumun vazifeli ve sorumlu olmadı-
ğim bir yerde bulunmamın imkânı olmadığını 
takdir buyurursunuz. 

Efendim, gençlerimiz maalesef kırdırılıyor, 
maalesef vurduruluyor, bunun karşısındayız, 
gençlerimize yazık oluyor... Gençler sadece Tür
kiye'de mi kırdırılıyor? Hayır. Maalesef bü
tün dünyada, bütün dünya gençliği bir bunalım 
efsanesine sürüklenmekte ve bu efsaneden genç
lik kurtulma çabası içine itilmektedir ve bu ef
saneden kurtulma savası içerisinde malesef 
genç arkadaşlarımız birbirlerini kırıyor. Hiçbir 
asırda gençliğin böylesine birbirlerni kırdık
ları, kıydınldıkları görülmemiştir sevgili arka
daşım. 

Bakan olarak, ismet Sezgin olarak bu «genç
lik öldürme, adam öldürme olaylarının arkasın
da C. H. P. sini gördüğümü» söylemedim ve 
siz öyle bir imaj aldıysanız kabahat bende değil. 
<; A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

YILMAM ALPASLAN (Tekirdağ) — Kaba
hat ifadenizde, bende değil. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Ben açık olarak ifade 
ettim. Ben «öldürme olaylarının arkasında 
O. H. P. si vardır» diye en küçük bir imada bu
lunmadım. Gayet açıkça ifade ediyorum. 

ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Millet bili
yor zaten Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — «Gençlik örgütlerine 
bütçeden ne gibi ödenek ayıracaksınız» diye so
ruyor sayın arkadaşım. Bütçede gençlik ör

gütlerine hiçbir ödenek ayrılmamıştır ve gençlik 
örgütlerine bir ödenek vermeyi de düşünmüyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir soru daha var 
efendim. 

I Saym Hüsamettin Başer buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Bakan, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yurdu ile 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi yurdunun Kre
di ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Kurumuna bağ
lanıp bağlanmaması hususunda ne düşünüyor
lar. 

BAŞKAN — Efendim ben duyamadım. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 

SEZGİN (Devamla) — Efendim Sayın Başer; 
«Siyasal Bilgiler ve Orta - Doğu yurtlarının 
Yüksek öğrenim ve Kredi yurtlarına bağlanıp 
bağlanmaması hakkında ne düşünüyor» diyor. 

Bu sorunun cevabı, bizden önce sayın rek
törleri ilgilendirir. Cevabım rektörler versin. 

BAŞKAN — Efendim, bir soru daha var lüt
fen ayrılmayın. 

Sayın Hayrettin Uysal, buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Bakandan öğrenmek istediğim yüksek öğrenim 
gençliğine verilecek ve verilmekte olan krediler 
ıhu'su'sunldadır; 

Hiç şüphesiz Türkiye'nin çeşitli illeri ekono
mik ve sosyal bakımdan bir farklılık göster
mektedir. Yüksek öğrenim gençliğine ayrılan, 
verilen, dağıtılan kredilerin birtakım puvanla-
malan olduğunu biliyoruz. Ancak, bu puvanla-
maların, bildirim verildikten sonra kendi irade
sine dayalı olarak yıllık kazançlarını koymaları 
ve bunun iyi bir şekilde tetkik edilememesi so
nucunda «krediler, birçok yerlerde yoksul halk 
çocuklanıia, ihtiyaç sahiplerine doğru büyük 
ölçüde gelişmiyor» kanaati hakimdir. Daha iyi 
bir puvanlama, daha gerçekçi bir puvanlama ve 
Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki, iktisaden ge
ri kalmış bölgelerindeki halk çocuklarına inti
kal ettirilmesi için yapılması zorunlu bir çalış
ma var mıdır, böyle bir çalışmayı Sayın Bakan 

I Yüksek öğrenim Kredileri bakımından düşünü
yorlar mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Uysal arkadaşımın so-

I rusuna aynen katıüıyorum. O biçimde bir kredi 
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dağılımı için ilgili arkadaşlarıma gerekli emri 
verdim. 

BAŞKAN — Efendim bir de Sayın Üstün-
dağ'm sorusu var. Ondan sonra artık başka so
ru kabul etmiyeceğim. 

iBuyurun Sayın Üstündağ. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Efen

dim, Yurtlar ve Krediler Genel Müdürlüğü üze
rindeki tetkikimde; kredi ve yurtlar üzerinde 
bugünkü aldığımız hedeflere göre, nüfusumu
zun genel artışı, üniversiteye olan rağbet, ala
cağımız öğrencilerin kapasitesi hesaplandığı za
man 1974 veya 1975 yılında bugünkü orandan 
daha geriye düşmüş olacağız. Gerek kredi yö
nünden ve gerekse yurtlar yönünden, acaba, ye
ni Spor ve Gençlik Bakanlığının bugünkü ora
nın gerisine düşmemek bakımından bir tedbiri 
var mıdır? 

Sorumun birincisi bu. 

ikincisi; Sayın Bakan biraz evvel işaret et
tiler, «Gençlik hareketleri benim saham dâhi
linde değil» dediler. Bugünkü dünya gençlik 
hareketleri çok çeşitli yönden değerlendirilmek
tedir. Gençlik ve Spor Bakanı olarak üzerlerine 
büyük görevler düşmektedir. İlmî yönden mü
talâa edildiği vakit bugünkü davranışların ve 
hareketlerin önlenmesi için bâzı ilmî dayanak
lara dayanarak alacakları tedbirler var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SPOR VE GENÇLİK BAKANI İSMET SEZ

GİN (Devamla) — Efendim, Sayın Üstündağ 
arkadaşımızın, 1975 yılından sonra (kredilerin 
ve yurt istihdam kapasitesinin bugünkü oran
dan daha düşük bir orana ineceği hususundaki 
sorusuna katılıyorum. Bunun için tedbirler 
alıyoruz. Yeni aktuarya besapl&rı yaptırıyo
ruz ve buna bar şekil bulmaya gayret edece
ğiz. 

Daha çok sayıda kişiye, daha değişik ölçü
lerle kredi verilebilmesi imkânlarını araştırıyo
ruz. Günümüzün gelişen ve değişen şartlarına 
ayak uydurmaktan bir hayli uzaklaşan Kuru
mun kanununu değiştirmek için, Kurumun Ge
nel Kurulundan bir komisyon ]kurduk, hazırla
dılar, yakında Yüce Meclise bir tasarı sevk ede
ceğiz ve gençliğimize daha çok hizmet edebilme 
imkânlarını araştıracağız. 

ikinci sorusu için cevabım; eilbetfce ki, dün
yamızın, çağımızın ve Türkiyemizin şartları içe

risinde gençlik meselelerini bilimsel metotlarla, 
bilimsel açıdan elle lalunarajk gencilerimizin çö
züm bekliyen sorunlarına kısa yoldan bir çö
züm yolu bulmak için gayret göstermenin ge
rekliliğine inanıyoruz, iktidar olarak, 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, Bakandan sonra son 

söz olarak, A. P. Grupu adına Sayın Osman 
Tan, buyurun. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 
A. P. GRUPU ADINA OSMAN TARI (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşOıarım; 

Ben, yarım asrı çoktan geçen maziyi temsil 
eden bir arkadaşınız olara|k, istikbali temsil! eden 
gençliğin imalâtçısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın bütçesinin hizmetleri üzerindeki bâzı temen
nilerimi dile getirmek istiyorum. 

istikbali temsil ©den gençlik dediğime göre, 
millî istikbalimizin en güzel örneği, gençliği
mize vereceğimiz şekille mütenasiptir. Bir in
sanın ruh yapısı, bir insanın şahsiyet yapısı 
ilimle oluyor. Ruh ve şahsiyet yapısını gelişti
ren unsunlar artıjk ilimle tesbit edilmiş, ruh ve 
şahsiyet yapısını zedeüiyen, tahribeden unsurlar 
da belli olmuş. Binaenaleyh, gerek geliştiren 
unsurları, gerek bunu tahribeden unsurları 
bildikten sonra, bunun üzerinde biz A. P. ola
rak, diğer bütün partili arkadaşlarımızı va
tanperverlik duyguları içinde bu millî gençlik 
dâvasını elelle, baş'başa beraber halletme yoluna 
davet 'ediyoruz. Bu davetimiz, bütün sıamimi-
yıeıtiimıizle diüıe gelmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün gençliğe bdr 
millî inanç verebilmek, onları bir nevi ıbelkin 
iîe eğitmek sistemi ile olur. Ama gençliğin İçi
ne birtakım yön tahrikleri sokmak suretiyle, 
onları muayyen bir yöne imale etmek, onlara 
veıülecelk şahsiyeti zedeliyen unsurlar arasında 
ofocaktır. Evvelâ biz, bütün kanunlarımızı, bü
tün icraatımızı yasladığımız şu küremiz içindeki 
tabiatın kanununa uydurmaya mecburuz. Dik-
]'p;. 'buyurunuz ki, güneşe nazaran, tkarşıya bak
sak da dünyamızı mütalâa etsek; Cenabı Hak
kın yarattığı dünyanın bir mihveri var M, Cena
bı. Hak dahi bu dünyamızı 23 derece 20 dafcika 
sağıa yatırmış olduğu halde, bunu içinden zorla 
sola çevirebilme gayretleri, millî bünyemizin 
tahribinin en güzel unsurudur. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri, alkışlar) 
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VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Kalbin de sol
da, AüCiaih solda yaratmış. 

OSMAN TARI (Devamla) — O senin kal
bin. 

Görüyoruz ki, bütün bu tarizler, bütün bu 
şeyler emin olunuz ki, kendi hüviyetlerinin ifa
desidir. Her kim ne konuşuyorsa, (kıendi hüvi
yetini dile getiriyor demektir. 

Bugün Adaflıet Bartdısdni ve onun Sayın Genel 
Bıaşlkanını her halükârda; gençlik problemi 
olur, şu olur, bu olur, bir mevzu konuşu
lurken, onu dile getirmek bu mevzuları sami-
mayetlie ele almanın bir ifadesi odamaz. Eğer 
bizi, her fikirde daima çirkin görme gayretine, 
hr/o-Iı görme gayretine gMyorsıanız, bir misal 
arz edeyim müsaadenizle. Onu da İslâm tari
hinden alayım : 

Hazreti Peygamber akrabasına gitmiş, otur
muş, konuşurken, Ebu Cemil «Ya Mulhammed, 
sen ne kaJdar çirkin bir adamsın» demiş. Hazre
ti Mulhammed «Evet ya Ebu Cehil, doğru söy
lüyorsun» demiş, Biraz sonra Ebubekir «Ya Mu-
hammed, sen ne kadar güzel bir adamsın, de
miş. «Ona da evet ya Ebubekir, doğru söylü
yorsun» demiş. Bu iki zıt fikir karşısında es
babı, «Ya Resulâllah, size Ebu Cehil çirkinsi
niz dedi, doğrudur, dediniz, Ebubekir güzelsi
niz dedi, doğrudur, dediniz. Bunun hangisi 
doğru?» demişler. Buyurmuş ki, ben bir mirat-ı 
mücellayım, ben bir aynayım, bana baktı ken
disini gördü. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın 
bu müspet ve samimi icraatı arasında, Grupu-
muzda hepimizin benimsediğimiz millî dâvanın, 
millî ülkünün bilim halinde tesbiti için, şu an
da dostluğumda bulunan, Sayın Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğü Teşkilâtı, millî bünyemizde 
bir hizmetin ifadesidir. Bizatihi, şimdiye kadar 
gelen idarelerin materyalist görüşleri karşısın
da, yalnız Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
teveccüh etmeleri yanında, bir ruh terbiyesi ge
nel müdürlüğü ihdas etmemeleri onların zihni
yetlerinin ifadesi olmuştur. Binaenaleyh, biz 
Adalet Partisi olarak Gençlik ve Spor Bakanlı
ğını ihdas ettiğimiz zaman, şimdiye kadar ih
mal edilen bu en mühim millî problemin yanın
da, Beden Terbiyesi gibi, bedeni, maddeyi tem
sil eden bir terbiye sisteminin yanında, rulh ter
biyesi genel müdürlüğü teşkil etmek suretiyle 
de, millî bünyemizdeki ecdadın ve tarihin en 

güzel imân ifadesini getiren bir gençlik mey
dana getireceğimizi de mutlaka düşünerek yap
tık. (i). H. P. sıralarından «müspet ilimden bah
set» sesleri) Eğer ruhu inkâr ediyorsanız, ben 
size, Ebu Cehil sülaiesındendir derim. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Tabiatın kanununu bil-
miyen insan burada rahat konuşamaz. Senin 
kendi ruhun yok mu, evlâdının ruhu yok mu, 
ruhu nasıl inkâr edersin? Onun için sevgili ar
kadaşlarım, ben Adalet Partisi Grupu olarak 
şunu dile getiriyorum; arkadaşlarım, böyle en 
mukaddes bir çatı altında bunu istihza konusu 
yapmayın Millî mefkuremizi mutlaka tarsin 
ederek, tahkim ederek eibirliğine davet ettiği
miz bu dâvamıza iştirakinize sizi tekrar davet 
ediyorum. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 
CELAL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 

benim tamamen söylemediğim bir şeyi Sayın 
Bakan tersine çevirerek, söylenmiş olarak gös
termiştir, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, hallederiz onu. 
Bir dakika müsaade buyurun, şu yeterlik işini 
halledeyim. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, sözcünün sataşması var, 95 nci maddeye 
göre söz işitiyorum, Ebu Cehil sülâlesinden bah
setti. Sayın Başkan söz verin de Ebu Leheb ile 
Ebu Cehil'in kimler olduğunu gösterelim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, yeterlik 
önergelerini okutuyorum. Çünkü, sataşma dola-
yısiyle söz istendi mi, bu yeterliğin kapsamına 
girmez. Her zaman bu hakkı haizsiniz. Evvelâ 
meselenin esasını halledeyim, ondan sonra ayrı 
ayrı taleplerinizi dinliyeceğim. 

Yeterlik önergelerini okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşül

mesi sırasında yapılan konuşmalarla konular 
vuzulha kavuşmuş bulunmaktadır. Kifayetini 
arz ederim. 

Saygılar. 
Adıyaman 

Zeki Adıyaman 
Sayın Başkanlığa 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki görülmelerin yeterliğini arz ve teklif ede
rim. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 
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BAŞKAN — Yeterlik önergeleri aleyhinde 
Sayın Yusuf Ziya Yılmaz söz istemiştir. Buyu
run. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ-) — İkin
ci sözü de ben istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, İçtü
zük gereğince. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Efendim, 
bana söz verecek misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, böyle pazarlık olmaz. 
Müsaade buyurunuz, işimizi halledelim bir ke
re, ondan sonra alacağım talebinizi. Anlıyama-
dıîn ne istettiğinizi. 

Buyurun. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Sayın Bakan C. H. P. Grupu ile Genel Baş

kanı ve Genel Sekreterinin ayrı görüşlerde ol
duğunu ileri sürmek suretiyle gençlik hareket
leri mevzuunda C. H. P. nin benimsemediği fi
kirleri, tahrif ederek demogoji yapmıştır. Ken
di hesabına bu mevzuu tahlil etmiştir. Halbuki 
C. H. P. Genel Merkezi, grupu bildirilerle de
mokratik rejimi tahrif etmeye yönelmiş bütün 
şiddet hareketlerini kınamıştır. Hukuk devleti, 
demokratik rejim, Cumhuriyetçilik, devrimcilik 
ilkeleri bizim O. H. P. nin anafelsefesidir. Şim
di Sayın Bakan karşımıza geçmiş bu müşterek
lerde bizi anlaşmaya davet ediyor. Millî men-
faaitlar ve Türk Devletinin varlığı mevzuunda 
C. H. P. nin göstermiş olduğu hassasiyet mey
dandadır. (A. P. sıralarından «konuya gel» ses
leri) 

Konuya geliyorum efendim. Bunlar aydın
lanmadığı için söylüyorum. Bu itibarla Sayın 
Bakan yanlış davranmıştır ve biz de bu mevzu
da kâfi derecede aydınlanmadık. Savın Baka
nın rerim için tehlikeli olarak gördüğü gençlik 
sorunları bu balamdan aydınlanmamış ve genç
lik Sorunları ile C. H. P. nin ilişkileri ciddiyet
le tahlil edilmemiştir. Bu itibarla, önergenin 
reddini, istirham ediyorum. 

'Saygılarımla. 
BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 

sunuyorum. Yeterliği kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Spor ve Gençlik Başkanlığının bütçesi yok
tur, bu itibarla yeterliğin kabul edilmesiyle 
onun bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiş ol
maktadır. Yalnız bu Bakanlığa bağlı Beden 

j Terbiyesi Genel Müdürlüğünün ayrı bir katma 
bütçesi vardır. Bu bütçe üzerindeki görüşmeler 
de Spor ve Gençlik Bakanlığı ile ilgili yapılan 
görüşmelerle tamamlanmış bulunuyor. Şimdi 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı büt
çe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini 

I oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
î 1er... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1970 

yılı Bütçe kanunu tasarısı 
Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür

lüğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (28 702 315) lira, 
yatırım harcamaları için (A/12) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (42 000 001) lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (17 438 520) 
lira ki toplam olarak (88 740 836) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı ekli cetvelleri 
okutuyorum. 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜ
ĞÜ BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

12 000 Personel giderleri 18 382 302 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 514 010 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 704 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 32 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16,000 Çeşitli giderler 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 350 000 

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

22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 
giderleri 41 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 200 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 1 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Mali transferler 15 705 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 iSosyal transferler 268 519 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 55 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan bağlı cetvelleri ile 
birlikte oya sunuyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (113 059 836) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyo
rum. 

B - Cetveli 

61.000 Kurumlar hasılatı ve pay
ları 86 00O 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Beden Terbiyesi malları ge
lirleri 2 200 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 2 005 O00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 23 654 586 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (b) cetveli ile birlikte 
oya sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1970 yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılın
da da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdür 
lüğünün 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur, 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel
de yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvel
de gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına ait olup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yılla.r borçları) maddelerine, Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Aşağıda gösterilen kaynaklar
dan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin ilgili 
tertibindeki gelir fazlası ile bunları aşan gelir
leri gerektiği takdirde hizalarında gösterilen 
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tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

1. Futbolda müşterek bahis gelirleri ; 
12.911, 12.912, 14.573, 21.000, 22.000, 23.000, 
32.HO0, 34.720 

2. Spor faaliyetleri gelirleri : 14.571, 
3. Spor tesisleri işletme gelirleri : 15.921 - 26 
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamıyan 

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

Bu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk 
edip de yılı içinde ödenemiyen borçlar mütea
kip yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bütçe kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, Tesis ve Büyük Onarım 
Giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (Â/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırılma ve satınalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakn 
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 7256 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince, her nevi spor saha ve tesis
leri vücuda getirilmek amaciyle Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin (A/2) işaretli 
cetvelinin 21.000 ve 22.000 nci bölümünde yer 
alan ödeneklerden ve 7 nci madde gereğince bilâ-
hara bu bölümlere ödenek kaydedilecek miktar
lardan Bayındırlık Bakanlığı ile mezkûr Genel 
Müdürlükçe mutabık kalınacak miktarları, Ba
yındırlık Bakanlığı Bütçesinin mevcut veya ye
niden açılacak aynı yatırım hizmetlerine sarf 
edilmek üzere aktarma için gerekli işlemleri 
yapmaya Maliye (Bakanı yetkilidir. Bu ödenek
lerden yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar mü-
taakıp yıl bütçesine devredilir. 

Bayındırlık Bakanlığı mezkûr işleri 3530 sa
yılı Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Genç
lik ve Spor Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim; Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı açık oya su
nulması gereken bir tasarıdır. Ancak, bugünkü 
gündemde mevcut, evvelce müzakereleri bitmiş, 
yapılan oylamalarında çoğunluk elde edileme
miş 15 açık oylama daha vardır. Bunların hep
si Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi 
ile birlikte yarın sabahki birleşimin başından 
itibaren Yüce Heyetin açık oyuna sunulacak
tır. 

Şimdi, İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ül
ker, verdiği bir önerge ile, «ISayın Bakan 'ko
nuşmasında, milleti ikiye ayıran sizsiniz, şeklin
de grupumuza sataşmış bulunmaktadır, O. H. P. 
Grupu adına sataşmaya cevap vermek üzere 
söz rica ediyorum» diyor. 

Buyurun efendim, benim kanaatimce de sa
taşma var. 

C. H. P. GRÜPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım; huzurunuz
da konuşurken üzüntümü ifade etmek isterim. 
Sayın Bakan, bir sayın bakana yaraşmıyacak 
bir hafiflik içinde konuşarak... 

SPOR VE GENÇLİK BAKANI İSMET «SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Bakan; sataşma oluyor, 
her halde bana da söz vereceksiniz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — «Milleti ikiye 
bölen siz değil misiniz, siz kuyruk demediniz mi» 
şeklinde, şimdi cevabını vereceğim hitapta bu
lunmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 1960 ihtilâlinden son
ra, ihtilâli takibeden dik günlerde C. H. P. nin 
o zaman gazetelerde çıkan tamimini bilirsiniz. 
«Bir ihtilâl yapılmıştır memlekette, her vatan
daşın bilhassa C. H, P. lilerin soğukkanlı ve 
kardeşçe muamelede bulunması lâzımgelir» di
ye tamim yapılmıştır. 

Onun ötesinde, biz her bölgede C. H. P. liler 
olarak, sanki 1950 - 1960 arasında ıstırap çeken 
biz değilmişiz, üzerimize hücum edilen biz de
ğilmişiz, kurşun sıkılan biz değilmişiz, dayak 
atılan biz değilmişiz gibi, hakikaten memleket
teki yaraları sarmak için elimizden gelen her 
şeyi yapmışızdır. 
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Değerli arkadaşlarım; asıl bölücülük 1050 
den 1060 a kadar olmuştur, vatan cepheleri ku
rulmuştur, vatan cephelerine girmiyenler itham 
edilmiştir, zorlanmıştır, dövülmüştür. 1957 se
çimleri faciaları, bölücülüğün en korkuncu ola
rak ortaya çıkmıştır, millet reyleri heba edil
miştir. (A. P. sıralarından, «1946 da olanlar» 
sesleri) Ondan sonra olanlar milletimizin göz
leri önündedir. Fakat, bütün bu hâdiselerden 
sonra, bu tamimden sonra, bu tutumlardan son
ra 1961 seçimlerine şu sloganla girdik: «Düş
manlık yok, kardeşlik var.» Ben istanbul'u bi
liyorum, bütün İstanbul'un en önemli noktala
rında, ^Düşmanlık yok, kardeşlik var.» parolası 
yazılı idi. Bu parolayı C.H.P. nin ve C.H.P. lilerin 
yazabilmesi o zaman büyük hâdise id*. Ve siz, özür 
dilerim, o sıralarda asıl bölücülükte fayda görül
düğü için, olmamış şeyleri isnadettiniz, olma
mış şeyleri uydurdunuz, uydurdular ve bir bö
lücülük yaratmak suretiyle 1961 seçimlerine gi
rilmeye çalışıldı. Bu hakikatleri tarihin gözleri 
önünden silmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; şunu da ifade etmek 
isterim; nasıl tek partiden çok partiye, millete 
saygı göstererek, millet egemenliğine saygı gös
tererek, geçilmişse, 1960 dan sonra da yeni bir 
seçime geçilmesiuıde, yani kardeşçe yaşamada, 
reyle seçilmede, - asıl kardeşlik oradır - reyle 
seçilmeyi sağlamada C. H. P. nin gösterdiği gay
reti bugün siz söylemeseniz de yarın Türk ta
rihi yazacaktır arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi başka bir nok
tayı ifatte edeyim... 

Maalesef bugün iktidardasınız ve iktidarda 
olduğunuz halde asayişi, emniyeti, silâhı önle
yici durumda olmanıza, olmanız gerekmesine 
rağmen siz gene yararı bölücülükte bulmakta
sınız. Komandoları siz teşvik ettiniz. Etmediniz 
mi? Siz iktidarda değil misiniz? (A. P. sırala
rından gürültüler) 

ISABRİ KEıSKİN (Kastamonu) — yalan 
(söylüyorsun. 

REŞİT ÜLKEER (Devamla) — Askerî teşki
lât kurmak, askerî talim yaptırmak kanunları
mıza göre suç değil midir? Bu suçluları neye 
yakalamadınız? Neye tutmadınız? 

Atatürk öğrenci yurdunda işkence yapıldığı 
söyleniyor, öbür tarafta Siyasal Bilgiler Fakül
tesini arıyorsunuz; iyi ediyorsunuz. Eğer ora

da suç işlemişlerse, suç delilleri varsa orayı ara
makta doğru yapıyorsunuz. Ama, öbür tarafı 
niye aramıyorsunuz? (A. P. sıralarından gürül
tüler). Siz tahrik ediyorsunuz memleketi.. 
(0. H. P. sıralarından alkışlar) Ve bir gün o 
komandolar sizin karşınıza çıkacak, yani bes-
ı]ediğiniz komandolar birgün Demirel'in karşısı
na çıkacak; O'na ateş edecek (A. P. sıraların
dan anla'şılraiyan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Ülker; bağlıyormusunuz 
fefendim sözlerinizi? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Arkadaşla
rım; İstanbul 1da kanlı olaylar oıldu.. (A. P. sı
ralarından «Siz yaptınız» sesleri) Bunları kim 
(körükledi? (A. P. sıralarından «sen», «siz» ses
leri) Toplu namazları kim kıldırdı? (A. P. sıra
larından «siz, siz!» sesleri) Biz kıildırdık toplu 
namazları (A. P. sıralarından «evet» sesleri) 
Kayiseride elektrikleri söndürüp, merkezden 
elektrikleri söndürüp, bombaları attırıp cami
lerin dışında, öğretmenlere kim tecavüz ettirdi? 
(A. P. sıralarından «siz», «sen!» sesleri) Biz 
ettirdik:.. 

Konya'dakini kim yaptı? (A. P. sıraların
dan «sen», «siz» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker! 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim.. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker; bir dakika 

etendim. Bitirin veya bitirmeyin, bir dakika 
da lütfedin Başkanı dinleyin. 

Efendim; bir konunun esas muayyen bir sü
re ile kısıtlanmış iken onun üzerinde, usule 
nıütaallik bir konuşmanın her halükârda, bu 
€»as hakkında konuşma süresini geçemez. Bu 
itibarla, on dakikayı doldurdunuz. Sizden istir-
ıham ediyorum; sözlerinizi bağlayın efendim. 

ABDÜLKADIR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 
Başkan; Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; müsaade 
edin. Herkes konuşmaz efendim. Sıra ile. Otu
run efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; bölücülük sömürücülüğünü siz 
yaptınız... (A. P. sıralarından gürültüler) özür 
dilerim, siz «yapımız» demeye mecburuz ve 
bugün bundan dolayı memleketi tehlikeye so
kuyorsunuz. (A. P. sıralarından gürültüler). 
Yalnız silâhlı bölücülük mü? Din bölücülüğü 
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yok mu, onun yanında? Alevi . sünmi ikiliği ne 
zaman çıktı? Hepsi sizin zamanınızda çıktı. 
(A. P. sıralarından «yalan söylüyorsun» sesleri). 

En son bölücülüğü kredilerde bile yaptınız: 
Bir kısmına 19 milyon verdiniz, bir kısmına 
beş para bile vermediniz. (A. P. sıralarından 
gürültüler, C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan; siz sataşma se
bebiyle söz istiyorsunuz. Buyurun Sayın Bakan. 
t,A. P. sıralarından alkışlar). 

ABDÜLKAD1R ÖZMEN (Mardin) — Sa
yın Başkan; usul hakkında söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, sıra ile halledeceğiz 
işleri. Niye bu kadar telâşlısınız arkadaşlarım; 
unutulmaz, hakkınız yenmez. Telâşa mahal yok. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım; ben neler söylemişim de haberim yok 
ve Sayın Ülkerin şahsında C. H. P. sayın ana-
muhaltefet partisi nelerden fayda ummak istiyor 
da haberimiz yok. 

Efendim; Sayın Ülker arkadaşım eğer bunu 
(söylemeseydi, üslûbuna verecektim, geçecektim: 
«Üzüntümü ifade etmek isterim» diyor, «Bakan 
hafiflik içerisinde» diyor. 

Kendi arkadaşlarımızı işhaddediyormn: Ben 
mı haklıyım, siz mi haklısınız, Sayın Ülker? 

Bunların hiçbirisini ben söylemedim. Sadece 
benim söylediğim: «Milleti iki kampa bölen, 
samanında siz oldunuz» dedim. «Nasıl mı» de-
d:m? «Sırf bir partiye mensup bulundukları 
dolayısiyle milyonlarca vatandaşa kuyruk di
yen, düşük diyen sizdiniz» dedim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Siz konuşma
larımı anlıyamıyorsunuz. İşinize gelmiyor. 

BAŞKAN —. Efendim; istirham ediyorum. 
Lütfen sakin olun. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Nitekim, çıktınız 12 da
kika görüştünüz burada Sayın Ülker, «Ben mil
lete «kuyruk» «düşük» demedim diveydiniz. 
Diyemediniz ve tamimden bahsettiniz. Hangi ta
mimden Sayın Ülker; hangi tamimden bahset
tiniz? Türkiye'nin hiçbir döneminde Sayın Ül
ker, sayın arkadaşlarım, 1900 ihtilâlinden son
ra ihbarcılık, jurnalcilik Abdülhâmit devrinde 
dahi olmamıştır. (A. P. sıralarından alkışlar ve 
«Jbravo» »esleri) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Siz yaptınız 
onu, siz. Rey almak için siz yaptınız. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Ve bu ihbarlar ve bu 
jurnallar o derecede ileri gitmiştir ki, sevgili 
arkadaşlarım; İzmit'ten tünel açıp Yassıada'-
ya gitmeye kadar, safsataya bürünen iddialar 
vardır. 

NADİR YAVTJZKAN (Burdur) — Bunu da 
0. H. P. liler mi yaptı Sayın Bakan? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Reşit Ülker bilir, onu 
kimin yaptığını (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar.) 

% REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Siz biliyorsu
nuz, siz, anlaşılıyor şimdi. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Efendim; C. H. P. so
ğukkanlı, «kardeşçe geçinin» diye tamimde bu
lunmuş!.. Ben de okudum tamimini C. H. P. nin. 
Ama, C. H. P. öteden beri sözü ile fiili birbiri
ne uyan bir parti değildir ki! (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) Bir taraftan va
tandaşa; «iyi geçinin» der, «kardeşçe davra
nın der» öbür taraftan milyonlarca ihbarda bu
lunur. 

öyle değil mi Sayın Ülker? Siz iyi bilirsiniz 
ihbarları! 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Siz yaptınız 
ihbarları. Bırakın da anlatayım kürsüden. Bey-
oğlunda nasıl bir camie suikast yaptığınızı an-
latavım. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Efendim; şimdi hiç ko
nuşmadığımız şevlerden de bahsediyor v« Sa
yın Ülker : «Bir gün komandolar sizin karşını
za çıkacak, diyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çıkacak tabiî. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 

SEZGİN (Devamla) — Komandolar bizim kar
şımızda. Ama, sizin müdafaa ettiğiniz sol yum
ruklar sizin karşınıza çıktı bugün (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Biz aşın solu 
müdafaa etmiyoruz; suçluları müdafaa etmiyo
ruz. Acın okuyun. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüştmiyelim efen
dim. Savın Ülker; istirham ediyorum. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Bölücülük sömürücülü-
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günü yapan siksiniz Sayın Ülker. İhtilâl sonra
sının bütün zabıtlarında 0. H. P. nin bölücü 
sömürücülüğünün büyük, derin Meri vardır. 

îmsanların, hanelerinde böylesine teseyyüp 
bulunurken, böyle, çıkıpta bunları isöyliyebil-
mesi için pek çok duygulardan yoksun olması 
lâzımdır, sayın arkadaşlarım. 

^Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «bra
vo» seferi, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Üstündağ ve 
Sayın Yılmaz Alpaslan arkadaşlarımız; «Bakan 
konuşmuştur, son söz milletvekilinindir.» diye 
söz istiyorlar. O kaide burada cereyan etmez 
muhterem arkadaşlarım; çünkü Bakan sataş
mayla cevap vermek için söz istemiştir. 

CEMAL KARGILI (îçel) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, istirham 

ediyorum. 
'Saym Kemal Ataman arkadaşımızla Sayın 

Celâl Kargılı arkadaşlarımız ayrı ayrı gerekçe
lerle; birisi ken'di söylediği sözlerin Bakan ta
rafından yanlış ifade edildiği, diğeri de, su 
meşhur Ebu Cehil meselesinden dolayı (gülüş
meler) sataşma dölayısiylle söz istemektedirler. 

Başkanın kanaatince bu konuda sataşma 
yoktur. Hele bilhasîsa Sayın Ataman, sizin Ebu 
Cahili neden dolayı sataşma telâkki ettiniz de 
söz istiyorsunuz, anlıyamadım. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — «Ebu Ce-
hilin sülâsesi» diye işaret etti, söyledi Sayın 
Başkan?. 

BAŞKAN — Direnirseniz oya koyarım. 
Sizjnkinde de Sayın Kargılı, sataşma yok

tur. 
CELÂL KARGILI (îçel) — îzah edeyim 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yok efendim, yok. Sözler, be

yanlar gayet açık. Bunlar, temelde siyasi görüş
leri ayrı ayrı olan iki partinin tartışması ara
sında normal şeylerdir. Siz, elbette ki, bu fikri 
müdafaa edeceksiniz, Sa.ym Biakan da sizin tam 
aksi fikrinizi müdafaa edecek veya bu grupun 
sözcüsü. Bu bir sataşma değil, normal siyasi 
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mücamelenin Parlâmentoda her zaman görülen 
nümunesidir. 

CELÂL KARGILI (îçel) — Yanlış anlaşıldı. 
NATO gibi önemli bir meselede benim söyleme
diğim bir sözü, bana isnadederek, aksini söy
ledi. Burada benim zabıtlara geçen konuşmam 
var, bir dakika izah edeyim... 

BAŞKAN — Gayet sarih efendim, yok. Var
sa bir şey, bunun açıklaması sonra yapılabilir. 
Yani, sataşıldığı kanısında değilim, görüşünüzün 
yanlış aksettirildiği kanısında değilim. Onun 
için, tekrar soruyorum. Israr ediyorsanız oya 
sunaöağım. 

CELÂL KARGILI (îçel) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, yok bunun başka çı

kar yolu. Şimdi sizlinle biz mi tartışalım Sayın 
Kargılı? Israr ediyorsanız oya sunacağım diyo
rum efendim. Bunun usul içerisinde halledil
mesi lâzım. Israr ediyorum deyin veyahut vaz
geçtim deyin. 

CELÂL KAGILI (İçel) — Israr ediyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam. 
Efendim, arkadaşımız kendisine sataşıldığı 

yolundaki kanaatini muhafaza ediyor ve görü
şünde ısrar ediyor. Sataşma olduğunu kabul 
edenler lütfen işaret buyursun... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Ataman, siz de 
ısrar etmeyiniz efendim bu konuda. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Efendim, 
size açıklıyayım, siz değerlendirin. 

BAŞKAN — Efendim, bana açıklamayınız, 
istirham ediyorum. Ben kanaatimi söyledim. Siz
den de aynı şeyi istirham ediyorum. Eğer aynı 
görüşü muhafaza ediyorsanız, «ısrar ediyorum 
Başkan» deyin, mesele yok. 

Efendim, 30 Mayıs 1970 Cumartesi günü 
saat 9,00 da toplanılmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 21,10 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/301; Cumhuriyet Se
natosu 1/1095) (M'illet Meclisi S. Sayısı : 139) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1402) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/287; Cumhuriyet Senatosu 
1/1103) (Millet Meclisi S. Sayısı : 145; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1388) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 3. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Senatosu 
1/1100) (Millet Meclisi S. Sayısı : 142; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1393) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 4. — Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başaknlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/293; Cumhuriyet Senatosu 
1/1101) (Millet Meclisi S. Sayısı : 143; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1394) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 5. — İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/297; Cumhuriyet 

Senatosu 1/1109) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
148; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1398) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 6. — istanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M'il
let Meclisi 1/295; Cumhuriyet Senatosu 1/1102) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 144; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1396) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1970) 

X 7. — istanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet Senatosu 
1/1108) (Millet Meclisi S. Sayısı : 147; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1397) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1970) 

X 8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/290; Cumhuri
yet Senatosu 1/1112) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 153; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1391) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 9. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/302; Cumhuriyet Se
natosu 1/1111) (Millet Meclisi S. Sayısı : 152; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1403) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/298; Cumhuriyet Senatosu 
1/1105) (Millet Meclisi S. Sayısı : 140; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1399) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 
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X 11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/294; Cum
huriyet Senatosu 1/1107) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 141; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1395) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 12. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karına 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/300; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1113) (Millet Meclisi S. Sayısı : 151; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1401 (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/291; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1114) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 150) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1392) (Dağıtma tarihi. : 15 . 5 . 1970) 

X 14. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/299; Cumhuriyet Senatosu 
1/1110) (Millet Meclisi S. Sayısı : 154; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1400) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970/ 

X 15. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 

1/289; Cumhuriyet Senatosu 1/1104) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 149; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1390) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜgME 
in 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına da
ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/286; Cumhuri
yet Senatosu 1/1115) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 155; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1387) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karına 
Komisyonu raporuna daür Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Koimsyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/288; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1106) (Millet Meclisi S. Sayısı : 146; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1389) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

V 

IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 3 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüklerinin birleştirilmesi hak
kındaki 5613 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 

Plân komisyonları raporları (1 /274) 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 3 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
8ay% : 71 - 902/2286 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Köy İşleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
23 . 3 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Toprak ve tskân işleri Genel Müdürlüklerinin Birleştirilme
si hakkındaki 5613 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

5613 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 

GEREKÇESİ 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 2610 sayılı İskân Kanununun uygulanması, 
24 . 3 . 1950 gününde yürürlüğe giren 5613 sayılı (Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüklerinin 
Birleştirilmesi hakkındaki Kanun) a ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiş bulunan Merkez ve İller 
kadrolariyle yürütülmeye çalışılmaktadır. 

1950 yılının ekonomik ve sosyal şart ve imkânlarına göre hazırlanmış bulunan topraklandır
ma ve iskân hizmetleriyle ilgili kadrolar, yurdun o zamanki topraklandırma ve iskân soranlarını 
dahi çözümlemeye yeterli görülmemiş bulunduğu içtin 5613 sayılı Kanunun 4/C maddesi ile, Top
rak ve iskân Müdürlükleri bulünmıyan yerlerde Tarım Bakanlığı İller Ziraat kuruluşlarının bu gö
revleri yürütmesi öngörülmüştür. 

5613 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvel uyarınca 4753 «ayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
uygulamasının; 1 Başkan, 2 Üye, 1 Tapu ve Kadastro Tetkik Mömıuru, 1 Tarım Tekhilsiyeni, 1 Ekip Şe
fi, 6 Harita Tekinlik Memuru ve 1 Komisyon Memurundan teşekkül eden 50 Toprak Komisyonu ve 
2510 sayılı İskân Kanunu uygulama işlerinin de 37 Toprak ve İskân Müdürü, 65 Toprak ve İskân 
Şefi ve 165 Toprak ve İskân Memuru ile yürütülmesi derpiş olunmuştur. 

Aradan geçen 19 yıl içerisinde yurdun, ıckonomik ve sosyal yapısında meydana gelen süratli 
ve önemli değişmeler ve bu değişmelere paralel olarak topraklandırma ve iskân hizmetlerindeki 
genişleme ve gelişmeler, yeni yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarmışlar. 

Anayasamızın 37, 38, 131 nöi maddeleriyle, 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma, 2510 sayılı iskân 
ve 6831 sayılı Orman Kanunları ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile getirilen hükümler, teşki
lâtın daha etkili ve verimli olabilmesi için personel bakımından takviyesini zaruri kılmaktadır. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün yürütmekle yükümlü olduğu bu son derece önem
li topraklandırma ve yerleşim hizmetleri, yukarda da belirtildiği üzere, 19 yıl öncenin şartlarına 

124 



— 2 — 
göre düzenlenmiş olan 5613 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde yazılı maaşlı memur kadrolariy-
le yürütülmeye çalışılmaktadır. 

50 Topralk Komisyonu ve 37 Toprak ve İskân 'Müdürlüğü için alınmış bulunan bu kadrolarla 
halen 05 Toprak Komisyonu ve 65 Toprak ve İskân Müdürlüğü çalıştın]maktadır. Mevcudolan 
yerlerde Hazine arazisinin süratle ve âdil bir şekilde dağıtımı için 65 Toprak Komisyonunun tam 
kadro ile çalıştırıl ması kesin bir zarurettir. Ayrıca iskân hizmetlerinde meydana gelen gelişmede 
kadronun bugünün ihtiyaçları ile ahenkli olarak artırılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Sonuç : 
1. Anayasanın, II nci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ve Hükümet programının âmir hüküm ve 

prensiplerine uygun olarak; Topraklandırma ve iskân hizmetlerinin geliştirilmesi, uygulama tek
niklerinin kalitesinin artırılması ve hizmetlerin hızlandırılması gerekleri ile Toprak İskân faali
yetlerinin kapsamında önemli gelişmeler olmuştur. 

2. 50 Toprak Komisyonu ve 37 Toprak ve İskân Müdürlüğü için alınmış bulunan kadrolarla 
halen *6'5 Topralk Komisyonu ve 65 Toprak ve İskân Müdürlüğü işleri yürütülmektedir. Hizmetin 
süratle ifası için adı geçen ünitelerin tam kadro ile çalıştırılması zaruridir. 

Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğünün yulkarda açıklanan ve her gün gelişmekte olan 
hizmetleri sebebiyle bu tasarının kanunlaşması halinde hizmetin süratle ve gereği şekilde ifasına. 
imkân hazırlanmış olacaktır. 

Köy işleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Köy İşleri Komisyonu 9 . 4 . 1970 

Esas No. 1/274 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüklerinin birleştirilmesi hakkındaki '5613 ısayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı, Komisyooumuzun 3 . 4 . 1970 tarihli toplantısında ilgili Bakanlılk yetkililerinin de 
huzuru ile tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde izah edilen, hususlara ilâveten, Topralk ve İskân İşleri Genel Müdürü
nün vermiş olduğu mütemmim malûmatta; Anayasanın, 2 inci Beş Yıllık Kalkımma Plânının ve 
Hükümet programınım âmir hüküm ve prensiplerine uygun 'olarak; Topraklaradımma ve iskân hiz
metlerinin geliştirilmesi, uygulama tekniklerinin kalitesinin ^artırılması ve hizm elti erin hızlandırıl
ması sebepleriyle toprak ve iskân faaliyetlerinin kapsamında önemli (gelişmeler lolduğu bildiril
miştir. 

Ayrıca; '50 Toprak Komisyonıu ve 37 Toprak ve İskân Müdürlüğü, için alınmış bulunan, (kadro
larla halen 65 Toprak Komisyonu ve 05 Toprak ve İskân Müdürlüğü İşlerinin yürütülmekte ol
duğunu nazarı itibara alan Komisyonumuz; hizmetlerin süratle ifası içim, adı geçen ünitelerin tam 
kadro ile -çalıştırılması hususunun, teklif edilen kadroların verilmesiyle gerçekleşeceğini kabul' 
ederek, tasarıyı prensibolarak uygun mütalâa etmiş ve maddelerin müzakeresine 'geçmiştir. 

Maddeler ve maddelere bağlı kadro cetveli üzerinde yapılanı müzakereler ısonuında, metin üze
rinde her hangi bir tadilâta lüzum görmiyien Komisyonumuz, kanun tasarısının ve tasanyıa bağlı 
cetvelin laynen kabulüne ittifakla karar vermiştir. 

Havalesi gereğinde Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Söacü Kâtip 
Kırklareli Antalya Sivas Amasya 

M. Atagün 8. Çüoğlu E. Kangal V. Meşhur 

M. Meclisi (S. ISayısı : 124) 
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Kars Kırklareli Tokat Van 
M. Doğan F. Çarıkçı M. Kazova K. Kartal 

imzaJda bulunamadı 
Yozgat 

İV. Tanrıdağ 

Bütçe Pl&în Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 18 . 4 . 1970 

Esas No. 1/274 
Karar No. 38 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Kamteyoımuım/uıza (havale edilen (Toprak ve tısfcân İşleri Gıenel Müdürlüklerinin 
bdrle^tirilimıesi hakkındaki 5613 sayılı Kamıma ek kanun tasarısı) ile, ön havalesi ruyıarmtea, Tarım 
Komisyonu tarafımdan tasarı üzerine düzenlenen rapor, yetkili Hükümet temsilcilerinin de katıl
dıkları oturumda 'görüşüldü; 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 2510 «sayılı İskân Kanununun uygulanmasını 
teminen, 1950 yılının ekomoımfilk ıvıe sosyal (koşullarıma göre hazırlanılmış (bulunan 24 . 3 . 1950 ıgün 
ve 5613 ısayılı Kanunla bağlı (1) sayılı cetvelde, çiftçiyi 'topraklandırma uygulamaları için 1 Baş
kan, 2 üye, 1 tapu ve kadastro tetkik memuru, 1 tarım teknisyeni, 1 ekip şefi, 6 harita teknik tmie-
muru ve 1 (komisyon 'memurnuidan müteşekkil 50 toprak komisyoaifu file, iskân işlerini u(ygulıyıaıbil-
mek için ide 37 toprak ve iskân müdürü, 65 toprak ve ıskan şefi ile 165 toprak ve iskân mıemuru-
nujriı tadadı yapılmaktadır. 

Artodan ıgeçem 20 yıl içerisinde yurdun ekonomik ve sosyal yapısında husule ıgelen süratli ve 
önemli gelişme ive (değişmelere panalel olarak toprak ve aıskan işlerinde de aynı 'gelişmeler, yeni 
ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. 

Amıalyasaimızıın 35, 38 ve 131 mci maddelerindeki âmir hükümler ve 4753 sayılı Çiftçiyi toprlak-
lanldırana, 2510 ısayılı İskân »ve ıG831 sayılı Orman kanunları ile, İkinci Beş Yıllık Kalkınana Plânı
nın getirdiği hükümler muvacehesinde, 

Yukarda tadadedülen kadroların, işin hacım ve ehemmiyeti ölçüsünde artırılması sıonucunu 
ortaya koymuştur. 

Bu nedenlerle hazırlaman tadarının tümü üzerinde vâki (görüşmeleri mütaakıp 'maddelerin gö
rüşülmesine geçilecek, 

1 auci madde, maddeye Ibağlı cetvel, 
2 nci madde vle 8 ncü ımadde (de aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
ıSakarya Ankara (Erzurum, 
N. Boyar M. K. Yılmaz B. Danışman 

İmzada bulunamadı. 
Adana 

M. K. Küçüktepepmar Bolu Burdur 
İmzada bulunamadı. K. Demir N. Yavuzkam 
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Çorum. 
A. Topçubaşı 

İçel 
C. Okyayuz 

Kars 
K. Okyay 

Ordu 
K. Şenısoy 

imzada bulunamadı. 
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Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
î. H. Balcı 

Eskişehir 
M. t. Angı 

İzmıir 
T. Orhon 

İmzada (bulunamaidı 
Maraş 

A. İmamoğlu 
İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

BÜtKOMMfiEN" TBKDİFİ 

Toprak ve İskân îşleri Genel Müdürlüklerinin 
birleştirilmesi hakkındaki 5613 sayılı Kanuna 

ek Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüklerinin birleştirilmesi hakkındaki 5613 
sayılı Kamuna bağlı (1) sayılı cetvelin, Merkez 
Kuruluşu kısmındaki 5 nci dereceden 1 aded 
80 lira aylıklı başmüfettiş kadrosu kaldırılmış 
ve aynı cetvele ilişik cetvelde, kadro unvanı, 
aylığı, sayısı ve derecesi yazılı kadrolar eklen
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımlandığı ayın 
son günü yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

23 . 3 . 1970 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
/ / . Mente§eoğlu 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakam 
İ. Ertem 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
O. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Gevheri 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/ . Sezgin. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 104) 
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Tasarıya bağlı cetvel 

Toprak ve İsikân İşleri Genel Müdürlüğünün 
5813 sayılı Kanuna ekli 1 sayılı cetvele ilâvesini 

teklif ettiği kadrolar 

D. 

4 
5 
6 
5 
6 
7 

Kadro unvanı 

Başmüfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müşavir 
'Kontrolör 
Kontrolör 

İller 
6 
7 
7 
8 
9 
8 

9 

8 
7 
8 
9 

10 
11 
5 
6 
7 
7 

8 

8 
9 

Toprak Komisyonu Başkanı 
Toprak Komisyonu Balkanı 
Toprak Kamıisyonu Üyesi 
Toprak Komisyonu Üye&i 
Toprak Komisyonu Üyesi 
Tapu ve Kadastro Tetkik 
Mamuru 
Tapu ve Kaidaıstro Tetkik 
Memuru 
'Tanım Tdkriisyend 
Ekip Şefi 
Harita Teknik Memuru 
Harita Teknik Memuru 
Memur 
Mamur 
Toprak ve İskân Müdürü 
Toprak: ve İskân Müdürü 
Topra'k ve İskân Müdürü 
Toprak ve İskân Müdür 
Muavini 
Toprak ve İsikân Müdür 
Muavini 
Topra'k ve İskân Şefd 
Toprak ve İskân Şefi 

Aded 

2 
2 
1 
3 
6 
6 

• 7 
8 

10 
10 
10 

7 

8 
5 

35 
40 
40 
5 
5 
5 

10 
15 

5 

5 
5 

10 

Ayhk 

1 250 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 

950 
800 
800 
700 
600 

700 

600 
700 
800 
700 
600 
500 
450 

1] 100 
950 
800 

800 

700 
700 
600 

Gene} Toplam : 265 

V 
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Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 4 6 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 

ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/288; Cumhuriyet Senatosu 1/1106) 

(Not ; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1389) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kan un lar Müdürlüğü 
Sayı : 10504 -1/1106 

13 . 5 . 1970 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 4 . 5 . 1970 gün ve 1/288 - 63 sayılı yazınıza karşılıktır : 
'Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 . 1970 tarihli 70 nci BMeşiminde aynen kabul 

olunan Beden Torlbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumihuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Aejk oy neticesi : 115 

Kabul 
Ret 
Çekinse r 
Boş 

107 
6 
1 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/288, C. S. 1/1106 
No. : 52 

Bütçe Karma Komisyonu 

13 . 5 . 1970 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 . 1970 tarihli, 70 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karana Komisyonu Başkanı 

ıSakarya Milletvekili 
Dr. Nuri Boyar 

»>•-« 




