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I — GEÇEN T Ü T J 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Şerbetçiotu Ziraati kanunu teklifinin, hava
le edildiği komisyonlardan beşer üyenin katıl-
masıyle teşekkül edecek bir geçici komisyonda 
görüşülmesine dair Bilecik Milletvekili Mehmet 
Ergül'ün önergesi kabul edildi ve gereğinin ya
pılacağı bildirildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına adları hizasında
ki sürelerle izin verilmesine ve 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan Burdur Milletvekili Ah
met Mukadder Giloğlu'na ödeneğinin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkereleri okundu ve kabul 
edildi. 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/734) 
(S. Sayısı : 844) görüşülmesine devam oluna
rak; 

îmar ve İskân Bakanlığı, 

Tasanlar 

1. — Ege üniversitesi Kuruluş Kadrolarına 
ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/787) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına). 

2. — 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 
49 ncu maddesinin (f) bendinin değiştirilmesi ve 
bu" maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/788) (Millî Savunma, içişleri ve 
Plân komisyonlarına). 

3. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına Yetki verilmesi hakkın
da kanun tasarısı (1/789) (Millî Savunma ve 
Plân komisyonlarına). 

ANAK ÖZETİ 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Köy İşleri Bakanlığı ve, 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün 

bütçeleri kabul edildi. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (1/738) 

(S. Sayısı : 831) ile, 

Petrol Dairesi Başkanlığı (1/750) (S. Sayı
sı : 836) bütçelerinin maddeleri kabul edilerek 
tümlerinin açık oya sunulacağı bildirildi. 

26 Şubat 1973 Pazartesi günü saat 09,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime, 26 . 2 .»1973 Pazar
tesi günü saat 00,20'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Kemal Ziya öztürk Enver AJcova 

Kâtip 
Amasya 

Vehbi Meşhur 

Teklifler 
4. — Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldı

rım'm, Ankara iline bağlı Bağcılar (Gerildi) ka
sabasında Bağcılar adı ile bir ilçe kurulması hak
kında kanım teklifi (2/835) (İçişleri ve Plân 
komisyonlarına). 

5. — G. Senatosu İstanlbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1327 sayılı Kanunun yayımından ön
ce askerlik görevlerini yapanlardan halen Devlet 
memuriyetinde bulunanların da, 1327 sayılı Ka
nunun askerlik görevini yapan memurlara ait 
83, 84 ve 85 nci maddelerindeki hükümlerden 
faydalanması hakkında kanun teklifi (2/836) 
(Plân Komisyonuna). 

II — GELEN KÂĞITLAR 

— 248 — 



M. Meclisi B : 69 26 . 2 . 1973 0 : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 09,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hakkı Gökçe 

KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 69 ncu Birleşimini acıyorum. 

III — GÖRÜŞ 

1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Mecclisi: 
1/734; Cumhuriyet Senatosu : 1/124) Millet 
Meclisi S. Sayısı : 844: Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 167) (1) 

A — ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — 1973 bütçe görüşmelerine devam 

ediyoruz.ı 
Kabul edilen program gereğince 1973 yılı 

Orman Bakanlığı bütçesini görüşmeye başlıyo
ruz. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsın
lar. 

Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde siyasî 
parti grupları adına ve kişisel görüşlerini arz 
etmek üzere söz alan arkadaşların isimlerini 
okuyorum : 

Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın Ha
san Tosyalı, Demokratik Parti Grubu adına Sa
yın Vehbi Engiz, Cumhuriyetçi Parti Grubu 
adına Sayın Celâl Sungur, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Niyazi Gürer, Ada
let Partisi Grubu adına Sayın Yavuz Acar. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz alan 
Sayın üyeler : Sayın Tosyalı, Sayın Yazıcıoğlu, 
Sayın Dalda!, Sayın Seydibeyoğlu, Sayın Ata
man, Sayın Kürşad, Sayın Binay. 

Şimdi söz sırası Millî Güven Partisi Grubu 
adına Sayın Hasan Tosyalı'da. 

Buyurun Sayın Tosyalı. 

(1) 844 S. Sayılı basmayası 59 ncu Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir. 

LEN İŞLER 

M. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkan, saygı değer 
milletvekilleri; 

Orman Bakanlığımız ve bu bakanlığa bağlı 
dört genel müdürlüğün faaliyetleri ve 1973 malî 
yılı bütçesi üzerinde Millî Güven Partisi Gru
bunun görüşlerini ve temennilerini arz etmek 
için huzurunuzdayım. 

Millî ve tab'iî servet kaynaklarımızın en önem
lilerinden biri olan orman ve ormancılık yurdu
muzun iklimini, yağışını, su kaynaklarını dü
zenleyen ve erozyonu önleyen bir unsurdur. 
Halkımızın sağlığını korur, memleketimizin tu
ristik ve sportif faaliyetlerini geliştirmeye yar
dım eder. Millî ekonomimize devamlı hammad
de sağlar, vatandaşlarımıza yeni yeni iş ve ge
çim sahaları sağlar ve nihayet yurt savunmasını 
kolaylaştırır. 

Anayasamız, ormanların ve orman köylüsü
nün korunmasını, ormanların geliştirilmesini ve 
işletilmesini Devlete görev olarak vermiştir. Bu 
hususa bütün orman teşkilâtınca dikkat buyu-
rulmasını ve bunu akıldan çıkarmadan tatbikat 
yapmasını temenni ediyoruz. 

Orman varlığının kapladığı sahanın memle
ket yüzölçümüne oranı, takriben % 23'tür. Or
manlarımızın işgal ettiği saha 18 milyon 
hektar kadardır. Bunun ortalama % 60'ı 
ıslaha muhtaçtır. Yeniden ağaçlandırılması 
gereken ormanlık sahamız, yine takriben 
11 milyon hektar kadardır. İşletmeye mü-
saidolan orman vatlığımız takriben 820 mil
yon metreküp kadardır. 1973 yılında istih
sali programlanan miktar, yine takriben - ba-
şarılabilirse - 25 milyon metreküptür. Yeniden 
orman yetiştirilmez ve mevcut ormanlar.korun-
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maz ise, ölçüsüz tahribat ile Türkiye'nin orman 
varlığı tehlikeye düşebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, her senekinden çok 
daha mükemmel bir şekilde sayın raportör ar
kadaşlarımızın, Orman Bakanlığımızla hakika
ten samimî işbirliği halinde hazırladıkları ra
porlarda çok değerli ve kıymetli bilgiler bulun
duğundan dolayı, bu teferruatlara inmeden özet 
olarak fikirlerimizi arz- etmeye devam edeceğiz. 
Bu arada, sayın raportör arkadaşlarımıza tak
dirlerimizi arz etmeyi de bir vazife biliyoruz. 

Ormancılık politikası her memleketin sosyal, 
kültürel ve ekonomik durumuna göre tespit edi
lir. Millî Güven Partisi Grubuna göre Türkiye 
ormancılık politikası şu üç unsuru ihtiva etme
lidir : 

1. Ormanların ve orman köylüsünün ko
runması. 

Şimdiye kadarki tatbikat, tabiî bir vatan
perverlik düşüncesiyle yalnız ormanlarımızın 
korunması şeklinde bir görüntü içinde idi. Bun
dan sonra ormanların ve orman köylüsünün bir
likte korunmasını ısrarla talep ediyoruz. 

2. Orman varlığının, artan nüfus ve sarfi
yat nispetinde artırılması. 

3. Ormanların plânlı ve verimli işletilmesi 
suretiyle Devlete ve halka devamlı fayda sağ
laması. 

Ormancılık politikasını uygulamak için 
7 . 2 . 1969 da 4951 sayılı Kanunla Orman Ba
kanlığı kurulmuş ve dört genel müdürlük ha
linde teşkilatlandırılmıştır. Bunlar; Orman Ge
nel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyonu 
Kontrol Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sa
nayii Genel Müdürlüğü ve Orman - Köy İlişkile
ri Genel Müdürlüğüdür. 

Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Ka
nununa göre, Bakanlık olarak ve 4 ayrı Genel 
Müdürlük olarak; bilhassa son senelerde, 1971 
ve 1972 yıllarında; Orman politikamızı tarafsız, 
siyasî tesirlerden uzak, verimli hale getirmek, 
korumak ve iyi bir işletmeciliğe kavuşturmak 
azim ve kararında olarak çalıştıklarını memnu
niyetle görmekteyiz. 

Orman Bakanlığı; Anayasamızın Orman Ka
nunu ile kalkınma plânlarının ve ormancılık 
ilim ve tekniğinin öngördüğü esaslar çerçeve
sinde, bütün ormancılık hizmetleriyle ilgili ka
rarların alınması, ormancılık politikasının ha-

j zırlanması ve uygulanması hizmetlerini yürü-
I tür. 
I 1972 yılı bütçesinden de Orman Bakanlığına 
I toplam olarak 3 420 586 lira ödenek vcrilmiş-
I tir. 1973 te ise bu miktar 20 milyona çıkarıl-
I mıştır. Bundan da, Orman Bakanlığının faali

yetlerine verilen önemin takdir edilmiş olduğu
nu memnuniyetle karşılıyoruz, yine yeter olma
makla beraber. 

1937 de 3204 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
olan Orman Genel Müdürlüğünün görevleri sı-

I rasiyle şunlardır : 
1. Orman varlığımızın ve orman köylüsü-

I nün korunması. 
2. Devamlılık prensibine uygun olarak, ras

yonel bir şekilde işletilmesi. 

3. — Ormanları imar ederek, verimlilikle
rinin artırılması. 

Orman Gienel Müdürlüğü ormancılık hiz-
I metlerini; Genel Bütçe, Kaıtnıa bütçe ve döner 
I sertnaye için konan ödeneklerle yürütmektedir. 

Ormanlarımızı koruyabilmek ve orman - halk 
I ilişkilerini normlal şe'kilde yürütebilmek için, 
I nerenin orman olduğunu, nerenin orman olma

dığını biknejk lâzımdır. 1963 yılından beri or
manların sınırlandırılması çalışmaları, hava fo
toğrafları kullanılarak bir miktar hızlandırıl
mıştır; fakait yine de gayri kâfi bir tempo ile 
ilerlemektedir. 

Orman Bakanlığımızın orman sınırlarını hıa-
ikiıkaten tespit elderek, orman - halk ilişkileri ih
tilâfını haddi asgariye indirmak için, Yüce Miec-

I lislerrmizıe sundukları Orman Kadastro Kanu
nunun da Meclislerimizce, hem vatanımızın, 
hem ormjancılğımrzın yararına olarak acele çı
karılmasını temenni ediyoruz. 

1972 yılınıda 400 000 hektar ormanlık saha 
sınırlandırılmıştır. 1973^te 512 000 he'ktar sınır
lama ve 2 milyon hektar orman amenajmanı 
yapılacaktır. Bu hızla gidilirse, 18 milyon hek
tar olan ormanlarımızın sınırlandırılması uzun 
sürecek demektir. 'Bu müddet içerisinde, or-

I man idaresi ve köylü ile orman sınırlarının bel-
I li olmaması yüzünden orman köylüsünün elinde 

olmayan sebeplerle orman suçu işlenmesi devam 
etmektedir. Smırlamıa müddetinin kısaltılması 
lâzımdır. Aksi halde, orman köylüsünün orman 
civarında tapulu veya zilyedli ve fakat orman 

j olup olmadığı kesinlikle belli olmayan arazi 
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üzerinde ziraat yaptığı tarla, bağ, bahçe ve bi
naların «ormandır» diye mahkemeye verilmesi, 
elinden alınması, cezalandırmaya teşebbüs edil
mesi gibi haller sürüp gidecek demektir. Bu 
haller, vatandaşımızı yüzyıllar boyunca üzerin
de yaşadığı, ekmeğini çıkardığı, yerinden, yur
dundan ve toprağından eder görüntüsü vermek
te olduğundan; bu tatbikata ve bu ameliyeye, 
hiç olmazsa Orman Kadastro Kanunu çıkıncaya 
kadar olumlu davranılmasını temenni ediyoruz. 

Orman yangınlarının başlıca sebebi, iş ve ge
çim imkânları olmayan orman köylüsünün tarla 
açması, kasıt veya ihmalidir. Onman yangınla
rını azaltmak için, fakir ve işsiz orman köylü
lerine yeni iş ve yeni gelir kaynakları sağlama
mız lâzımdır. Bunun da, yalnız Orman Bakan
lığı gayretleriyle olacağı kanaatinde değiliz. 
Devletin ve bütün Hükümet kuruluşlarının el
birliği yapması gereğine inanıyoruz. Yalnız 
1970'te 790 000 orman yangınında 15 000 hek
tar orman yanmış, 178 000 m3 servet ve 603 0O0 
kental odun yanmmtır. Böylece, 500 milyondan 
fazla zarara mâruz kalınmıştır. 1973'te, bu gibi 
zararların azaltılmasına daha büyük önem ve
rile ce ğini üm id ediyoruz. 

Ormanlarımızın hektar olarak saha milkta-
rım, meıtreküb olarak servet miktarım, yıllık 
verim gücünü tespit etmiemizi ve orman işletme
lerinin zaman ve mekân bakımından planlanma
sını yapmayı içine alan amenajman çalışmaları, 
1963 yılından beri devam etmektedir. Bugüne 
kadar alman neticelere göre; Türkiye'nin or
man sahası 18 milyon hektardır. Türkiye'nin 
orman varlığı 820 milyon M3 tür; yıllık orman 
verimi ise J3,5 milyon M3 tür. Orman yolları 
plâna göre yapıldığı taıkdirde, yıllık verimin 
daha da artacağı öngörülmektedir. 

Hallomızı, ormanlarımızın doğal güzellikle
rinden, temiz ve açık havasından, dağ sporun
dan faydalandırmak; orman sevgisini yükselt
mek, dağ turizmini cazip hale getirmek maksa-
dıyle, tarihî ve tabiat güzelliği zenginlikleri ve 
değeri yüksek olan yerlerde, millî park, taibiatı 
koruma sahaları ve mesire yerleri yapılması 
çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bu çalışma
ların daha da hızlandırılmasını temenni ediyo
ruz. 

Ormancılık hizmetleri bakımından, bilim ve 
tekniğe göre ehil eleman yetiştirilmesi için lü-
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zumlu olan orman mühendisleri, İstanbul Üni
versitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Or
man fakültelerinde; teknikerler Düzce Orman 
Tekniker Okulunda; orman muhafaza memur
ları Araç ilçesindeki okulda; orman bakım me
murları Muğla ve Bolu'da; orman fidancıları 
Eskişehir ve Elâzığ Orman okulları ve eğitim 
merkezlerinde; orman uygulama memurları, 
Trabzon, Orman Uygulama Memuru Eğitim 
Merkezinde yetiştirilmektedir. Ormancılık hiz
metlerinde çalışacak teknik ve idarî personelin 
ileri ormancılık politikası, işletmeciliği ve sana
yiini uygulayan Avusturya, İsviçre, İsvleç, Fin
landiya ve Kanada gibi memleketlerde yeniden 
ağaçlandırma tatbikatında ileri olan İngiltere, 
İsrail ve İspanya'da tatbikat ve görgü çalışma
larına Milldtlerarası ormancılık kongre ve top
lantılarına ^iştirak etmelerinin Türkiye orman
cılığı için çok faydalı olacağına kani bulunuyo
ruz. Memleketimizde verilen nazarî bilginin bu 
şekilde amelî görgü ve tatbikatla da artırıla
rak, yegâne varlıklarımızdan biri olan ormanla
rımızın daha iyi korunması vrc daha iyi işletil
mesinin mümkün olacağı kanaatindeyiz. Bu ke
simden para kısılmamasını temenni ediyoruz. 

Orman mahsullerinin üretim ve işletilmesi 
çalışmaları : 

Orman Genel Müdürlüğünün temel faali
yet alanı, orman mahsullerinin üretimi ye iş
letmeciliği, gelir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, birinci 20 daki
kalık müddetinizin bitimine bir dakika var, 
ikinci müddetinizi kullanacak mısınız efendim1? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Kullana
cağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Her geçen 
yıl orman ürünlerinin üretim miktarı ve cins
leri modern bir işletmecilik sayesinde artmakta
dır. Buna göre, 1973'te üretme programı şöyle
dir; kullanılacak kereste, tomruk, çeşitli nevi
leri, tel direği, maden direği, veısairelerdir. Bun
lar 6 milyon 379 000 metreküb, yakacak ise 19 
milyon 359 O00 sterdir. 

Muhterem arkadaşlarım; Orman Bakanlığı
mızın ve bilhassa Orman Genel Müdürlüğünün 
olumlu ve bütün taşra teşkilâtıyle birlikte fe
dakâr çalışmaları neticesinde yıldan yıla or
man istihsalimiz artmaktadır. Fakat, halkımı-
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zm nüfus artışı ile birlikte bu artışa paralel 
olarak bâzı yerlerde buna ayak uyduramıyo-
ruz. Haddizatında Orman Genel Müdürlüğünün 
son yıllarıdalki çalışmaları cidden çok olumlu 
görünmektedir. Bunun yanında ikinci derecede 
orman mahsulü olan reçine, çıra, şimşir, sırık, 
çu'bıtk ve defne yaprağı üretimi de artmakta
dır. 

Orman yolları yapımı : 
Orman yollan yapımı ve bakımı İreni or

man ürünlerinin nakliyatını sağlamaya ve hem 
de orman, köylerine ulaşım imkânlarını geliş
tirmeye yönelmiştir. 1972 yılında yapılan orman 
yolu uzunluğu 3550 kilometredir. 1973'te bu 
miktarın çak fazla artırılacağı plânlanmıştır. 
Orman yollarının artması ile birlikte orman 
ürünleri istihsali artacak ve bu istihsalde çalı
şan orman köylüsü daha rahat kesim ve çekim 
yapabilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yol mevzuu açıl
mışken, demin arz ettiğim gibi ormanlık saha
da istihsal edilen tomruk halindeki kerestenin 
yalnız çdkinı ile, - hayvan ve traktörle - değil 
de, diğer modern ormancılık yapan memleket
lerde olduğu gibi yerinden helikopterle kaldırı
larak motorlu araçla taşmaibilir yere götürül
mesi yoluna gidilmesini temenni ediyoruz. 

Millî Güven Partisi olarak ormar. yolları ya
pımı ve bakımına daha fazla önem ve hız veril
mesini beklemekteyiz, bu konuda YSE ve Ka
rayolları Genel müdürlükleri ile işbirliği yapıl
masının gerektiği inancındayız. 

Orman ürünlerinin ihracedilmesi : 
Türkiye Akdeniz ülkeleri içerisinde, özel

likle Orta Doğu'da orman potansiyeli bakımın
dan oklukça zengin ve ihracat imkânlarına sa
hip bir ülkedir. Yurt ihtiyacı karşılandıktan 
sonra artan ürünleri ihracetmek, hem döviz ge
lirlerimizi artıracak, hem de ormancılık sektö
ründe ormanların ıslah ve mıarmı sağlamak için 
lüzumlu alelt ve makineleri s atın almak ve or
mancılık için gerekli yatırımları gerçekleştir
mek imkânını verecektir. 

Özellikle, mamul orman ürünü ihracatına 
yönelmek, memleketimizde orman ürünleri sa
nayiinin gelişmesine de yardımcı olacaktır. Or
man ürünleri ihracatının gelişmesi, memleketi
mizde orman ürünleri sanayiinin gelişmesiyle 
ve maliyetin ucuzlatıl ması ile mütenasip olarak 
artacaJktır. 

Orman köylerinde, orman köylerine ilişkin 
çalışmalar : 

Anayasamız, Devlete hem ormanı ve hem de 
orman köylüsünü koruma ve geliştirme görevi
ni vermiştir. Yapılan tespitlere göre Türkiye'de 
15 722 orman köyünde 8 372 925 orman köylüsü 
yaşam aktadır. Orman Genel Müdürlüğü; orma
nı koruduğu ve geliştirdiği kadar, orman köy
lüsünü de korumaya ve geliştirmeye büyük bir 
gayret sarf etmelidir. Herkes bunun böyle ol
masını beklömekltedi". 

-Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel 
Müdürlüğü : 

Memleketimizin içinde bulunduğu iklim 
şartları, doğal yapısının dağlık ve engebeli ol
ması ve orman ürünlerine olan ihtiyacın gün 
geçtikçe artması, Türkiye'nin yeniden ağaçlan
dırılmasına ve tehlikeli bir hal alan erozyonun 
önlenmesine katî bir ihtiyaç vardır. Bu mühim 
hizmetleri yapmak görevi Ağaçlandırma ve 
Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğüne verilmiş
tir. Genel müdürlüğün başlıca vazifeleri; or
man, toprak ve mera çalışmaları, yeniden ağaç
landırma çalışmaları ve ormanların imar ve ba
kım çalışmaları gibi önemli ormancılık hizmet
lerini ihtiva etmektedir. 

1973'te 40 310 hektar orman ağaçlandırıl
ması, 3 330 hektar toprak muhafazası ve 940 
hektar mera ıslahı yapılması programlanmıştır. 
Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Mü
dürlüğünün geçmiş yıllarda olduğu gibi önü
müzdeki yıllar daha büyük bir hızla çalışmala
rını beklediğimiz bu başarılı gayretlerini şimdi
den taikdjrle anmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; yeniden ağaçlan
dırma, yeniden vatan kazandırma demektir. Biz, 
bir karış toprağımız için yüzlerce şehit veren 
kahraman bir milletin evlâtlarıyız. Erozyonu 

' önlemek maıksadıyle Orman Bakanlığının ve il
gili kuruluşlarının yeniden ağaçlandırma faa
liyetini, biz Millî Güven Partisi olarak; eroz
yon sebebiyle erimekte olan, küçülmekte olan 
vatanımızı hem korumak, hem bir millî savun
ma vazifesi yapmak ve hem de yeniden vatan 
kazandırmak şeklinde telâkki ediyoruz. Bu se
beple bu konuya gereken değerin verilmesini 
önemle temenni ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı bir dakikanız 
var. 
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HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ben bastayım, onun için yavaş oku
yorum. Onun için... 

BAıŞKAN — Çek rica edeceğim, bugün 
yüklü bir programın altındayız Sayın Tosyalı... 
Si/, tecrübeli bir parlamentersiniz, lütfediniz za
manında bağlayınız efendim. 

BASAN TOSYALI (Devamla) — Hayır 
mümkün olmayacak, hastayım da onun için ya
vaş konuşuyorum. 

(BAŞKAN — Olmaz Sayın Tosyalı, başka bir 
3likadasınız konuşabilir. Rica ediyorum efen
dim, bir dakika müddetiniz var. 

Buyurun. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 

Başkanım, dün 10 dakika kadar müsaade etti
ler efendim. 

BAŞKAN — Bugün ona müsaade etmeye
ceğiz Sayın Tosyalı. Lütfen, rica ediyorum 
bağlayınız. Çok ağır bir tempo ile gittiniz mu
tadınızın dışında. Lütfen efendim, buyurun. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Biliyo
rum efendim, maksatlı gittim. Dün 5 ilâ 10 
dakika bütün bütçelerde müsamaha gösterdi
niz. 

BAŞKAN — Rica edeyim efendim, istir
ham edeyim lütfen. 30 dakikalık müddet içe
risinde Orman Bakanlığının bütçesi görüşüle
bilir. Tüm bütçelerde olduğu gibi. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; Orman Ürün
leri Genel Müdürlüğü, Orman Köy İşleri iliş
kileri Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini tak
dirle anarak geçiyorum. 

•Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dilek 
ve temennilerimizi şu şekilde özetliyorum : 

Sözlerimi orman köylüsünün ıstırabını 
dindirmeye yarayabilecek bâzı temennileri
mizi özetleyerek bitirmek istiyorum. Orman 
köylüsüne bugün metreküp başına istihsal 
birim fiyatı olarak verilen para ve satış de
posuna kadar ödenen, köylünün eline geçen 
30 ilâ 70 liralık çekim ücreti azdır. Daha 
verimli işletmecilik usulleri uygulayarak or
man idaremizin gelirini azaltmadan orman 
köylümüzün yüzünü güldürecek şeklide kesim 
ve çekim ücretlerini artırmak mümkündür 
inancındayız. Artan hayat pahalılığı karşı
sında eski kesim, çekim ücretleri yeterli gö-
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rülemez. 6800 sayılı Orman Kanunu gere
ğince kesim, istihsal ve çekim yapan orman 
köylüsünün orman işletmesi satış deposuna 
teslim ettiği kerestenin % 25'i, yani toplamı 
10 metreküpü geçmemek üzere orman köy
lüsüne kerestenin depo maliyeti üzerinden ve
rilmesi kanunun âmir hükmü olmasına rağ
men, orman idaresi müstahsil orman köylüsü
ne hakettiği 10 metreküp keretse yerine ya 
hiç vermemekte veya 1 ilâ 2 metreküp ver. 
mekte, bunu da tüccara sattığı ihale fiyatı 
üzerinden vermektedir. Bu da orman köylü
süne hiçbir yardım sağlamamaktadır. Köylü 
aleyhine yapılan bu uygulama mutlaka ıslah 
edilmelidir. Orman idaresi ormanı köylüsüne ken
di evini, samanlığını, okulunu, camisini, ve köp
rüsünü yapmak için lüzumlu keresteyi za
manında, yeterince hakikaten vermemektedir. 
Bu konuya önem verilmesini temenni ediyo
ruz. 

4. Orman idaresi orman köylüsünün sa
bun, tuz ve gazını almaya yarayan pazar 
odun satışı ve yakacak odun ihtiyacını da 
zamanında ve yeterince vermemektedir. Ada
letsiz olan bu tatbikatlara son verilmesini 
temenni ediyoruz. 

Yüzbinlerce orman davasına yol açan, or
man köylüsünü mahkeme kapılarında perişan 
eden, malını müsadere ettiren olaylar in
sana yapıldığı gibi hayvana da eziyet ve iş
kence.. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı çok rica ediyo
rum; bir taraftan okuyorsunuz, bir taraf
tan izahat veriyorsunuz.. Dört dakika müd
detiniz geçmiştir. Lütfediniz bağlayınız efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım. 

Malını müsadere ettiren olaylar aslında 
hep orman köylüsünün içinde bulunduğu 
aşırı fakirliğin sonucudur. Omuzlarında ta
şıdığı bir küfe toprağı kayalar arasına dö
kerek mısır yetiştirenden, geçimini bir yük 
oduna bağlamış olanına kadar ıstırapla dolu 
olan bu çilekeş insanlar ayrı bir ihtimama, 
sosyal ve ekonomik bakımdan kalkındırılmaya 
muhtaçtır. Orman köylüsünü geçim sıkıntısı 
içinde ormana düşman hale getirmeyelim. 
Ona ormanı ve orman teşkilâtını sevdirelim. 
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Ormanı içinde ve civarında yaşayan vatan
daşlarımız için bir dert kaynağı olmaktan çı
karıp bir geçim kaynağı haline getirmeye mec
buruz. Ormanı korumanın en iyi yolu da 
plânlı bir çalışma ile kurtarılmalı, kuruluş 
budur kanaatindeyiz. Bulunduğu yerde kal
kındırılması kabil olan orman köylüleri 
yerleri gelişmeye müsaidolmayan köylerin top
rak ve iş sahası ihtiyacı karşılanmalıdır. 

Arıcılık, tavukçuluk gibi hayvancılık faa
liyetleri ile el sanatları ve küçük sanayiin ge
liştirilmesinde, topraksız ve fakir köylere ön
celik verilmelidir. Orman köylerinde ve ka
sabalarında kurulan marangozhanelerin ke
reste ve makine ihtiyacı öncelikle, ucuz ola
rak ve yeter miktarda ve kalitesine uygun 
olarak verilmemektedir, bunun mutlaka ve
rilmesi gerekir. 

Son olarak; orman suçları ile ilgili zabıt
lar, dağda, taşta tutulan zabıtlar hayalî ol
maktan çıkarılarak zaman ve mekân şahidine 
istinadettirülmelidir. Yüzbirilerce davanın bu 
nevi zabıtlar neticesinde olduğu kanaaatinde-
yiz. Bugünün şartlarına ve Anayasamızın yeni 
131 nci maddesinin gaye ve ruhuna uymayan 
ve evvelce orman köylerinin de, değil yal
nız ormanı korumak düşüncesi ile tek taraflı 
olarak hazırlanmış olan 6831 sayılı Orman 
Kanununun ve bu kanunun tatbikatı için uy
gulanan 180 sayılı Talimat mutlaka günün 

.şartllarma ve Anayasanın 131 nci maddesinin 
•metnine, gayesine ve ruhuna uygun olarak 
değiştirilmelidir. Anayasa hepimize, Dev
lete, hem orman ve hem orman köylüsünü 
ıkorumayı emretmektedir. Onun icabı da bu 
ıkanun ve bu talimatın halk ve orman yara
rına değiştirilmesini gerektirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, netice olarak va
tanımızın en ücra yerlerinde, dağlık ve or
manlık bölgelerinde fakir orman köylüleri
mizle yanyana çalışarak, onlara ekmek ve 
kazanç temin ederek, Devletimizin en büyük 
varlıklarından biri olan ormanlarımızı koru
mak ve geliştirmek, aynı zamanda orman 
köylerimizin sosyal ve ekonomik durumlarını 
düzeltmek için çalışan Orman Bakanlığımızın 
merkez ve taşra teşkilâtı mensuplarına te
şekkür ve takdirlerimizi ve başarı dilekleri
mizi sunar, Bütçenin milletimize hayırlı ol-

] masını diler, Yüce Meclise Millî Güven Par-
J tisi Grubu adına saygılarımı sunarım. 
1 Hürmetlerimle. 
I BAŞKAN — Söz sırası Demokratik Parti 
j Grubu adına Sayın Engiz'de. 

Buyurun Sayın Engiz. 
D. P. GRUBU ADINA VEHBİ ENGİZ 

(Kocaeli)! — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; D. P. Grubu adına 1973 malî yılı Or
man Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşleri
mizi arz edeceğim. 

J Sözlerime orman amenajmanı ile başlamak 
istiyorum. Ormanların devamlılığının sağlan
ması, veriminin artırılması ve bu suretle yur
dun çeşitli orman ürünleri ihtiyacını karşı-

I lamak, yurttaşlara ekonomik ve sosyal fay
dalar sağlamak için yapılan teknik ve eko
nomik çalışmaların topyekûn ifadesi orman 
amenajmanıdır. 

Ormancılığın her şeyden önce ekonomik bir 
faaliyet olduğu görüşündeyiz. Ormancılık, 
bünyesi ve faaliyet sınırları itibariyle uzun 
vadelidir. Bu sebeple ormancılık uzun va
deli ekonomik faaliyetlere dayatılmak mecbu
riyetindedir. Orman amenajmanı, genel or
mancılık politikasına uygun olarak orman 
varlığının işitilmesi, idarî ve işletme tekniği 

j gayelerine ulaşması için plânlaştırılmış ve bu 
I plânların muayyen fasılalarla yapılacak en-
" vanter tespitleri neticesine göre yenilenmesi 

mecburiyeti vardır. 

Orman amenaj malılarına 1937 yılından 
itibaren istikşafî ve arzî metotlara göre baş
lanmış ve bu usûl 1963 yılına kadar devam et
miştir. 

Tabiî kaynaklarımızın en önemlilerinden 
birisi clbetteki orman varlığımızdır. 

78 milyon hektar civarındaki topraklarımı
zın tahminen 10,5 milyon hektarlık kısmını 
ormanlarımızın teşkil ettiği kabul edilmiştir* 

Orman Genel Müdürlüğünün çalışmaları 
neticesi, hava fotoğraf]arıyle % 90 nispetinde 
tespit edilmiş orman sahaları ile henüz ça
lışmalar tamamlanmamış kısımların toplamı
nın 18 milyon hektarı geçtiği geçici olarak 
ilân edilmiştir. Bunu 20 milyon hektar ola
rak kabul edebiliriz. 

Saha itibariyle yurdumuz ormanca fakir 
1 addedilemez. Ancak, orman varlığı bakımın-
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dan ileri memleketlerle mukayese edildiğin
de, daha müsait ekolojik şartlara rağmen, 
asırlar boyunca tahribe uğrama sonucu, mev
cut orman varlığının % 50"sini normal ve 
bozuk korular, diğer yarısını da normal ve 
bozuk baltalıklar teşkil etmektedir. 

Korularda, normal koru 5 milyon hektar 
civarında ve % 50'nin üzerindeyken, baltalık
la r 2,5 milyon hektar civarında ve % 30 nis
petinin altındadır. 

Geneli olarak, seçme kesime dayalı, tabiî 
tensili engelleyici, verimliliğin devamını bo
zucu bir orman amenajman sistemine dayalı 
ormanlarımızın hektar serveti, dünya ortala
masının 2 metreküpün üstündeki verimi dik
kate alınırsa, hektar başına 0,8 metreküp 
ile ormanlarımızın hangi ölçüde bir düşük 
verimle çalıştırıldığı ortaya çıkar. Bu husus, 
bugüne kadar takibedilen orman politikamızın 
esaslı ıslah tedbirleri almak lüzumunu gös
termektedir. 

1963 yılından itibaren hava fotoğrafların- • 
dan, istatistik metotlarından faydalanılarak 
«yaş sınıfları ve sivri kültür» esasına uygun 
ormanlarımızın planlanması bize orman ser
veti yönünden yukarıda arz ettiğimiz gibi 
zengin olduğumuz görüşünü vermektedir. Bu 
görüşü müşahhas misallere dayamak isteriz. 

Bu maksatla, misal olarak Antalya ve 
Muğla Başmüdürlük mıntıkalarının eski ve 
yeni amenajman plânlarına göre saha ve eta-
ları hakkında rakamlar vereceğim. 

Eski plânlara göre Antalya Başmüdürlüğü
nün ormanlık sahası 627 629 hektar gösterildi
ği hakle, yeni plânlarda aynı saka 1 702 559 
hektar olarak tespit edilmiştir, Keza eski plân
lara göre Antalya Başmüdürlüğünün tüm ela
sı 112 074 metreküp kabuklu gövde hacmi gös
terildiği halde, yeni plânlarda bu miktar 
1 452 839 metre'kübe yükselmiştir. Bu miktar
lara Antalya Başmüdürlüğünde 1968 yılma 
kadar amenajmanı yapıılmış olan sahalar dahil
dir; amenajmanı yapılmamış olanlar dahil de
ğildir. 

Ayrıca, Antalya Başmüdürlüğünün eski 
plânlaıda 87 500 hektar olarak gösterilen koru 
ormanları yeni plânda 686 928 hektar olarak 
Itlespoit edilmiş bulunmaktadır. Muğla Başami-
dürlüğünün istikşafı mahiyetteki eski plânla

rına göre ormanlık saha 791 414 hektar göste
rilmiş olduğu halde, yeni plânlarda 1 715 300 
hektar olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. Ay
nı Başmüdürlüğün eski plânlara göre eta top
lamı 252 505 me'treıküp olarak kıymetlendiril-
diği halde, yeni plânlara göre bu miktar 
1 224 449 metreküp olarak tespit edilmiştir. 
İki Başmüdürlükten yeni plânlara göre elde 
ettiğiimiz fazla eta miktarı 2 292 699 metreküp
tür. 

Sayın milletvekilleri, istikşafı mahiyetteki 
eski amenajman plânlarına göre bütün yıırt or
manlarımın kalbüklu gövde etası 3 062 955 met
reküp olarak tespit edildiği halde, bu miktar 
yalnız Antalya, Muğla ve Balıkesir Başmüdür
lüklerime dahil ormanlarda zuhur eden eta ile 
6 493 749 metrekühe yükselmiş bulunmakta
dır. 

Henüz 20 başmüdürlük dahilindeki orman
larda zuhur edecek eta farkları bu rakama da
hil değildir. 

Orman sahasının ve elalarının az gösterilme
si ormanların muhafazasına değil, orman işgü
cünün düşü'k seviyede tutulmasına, ormancılık
ta modern tekniğe uygun hareket ödilmeme-
sine, orman içi köylüsünün müşkül duruma düş
mesine, millî ekonomimizin geniş ölçüde kayıp
lara uğramasına sebep olmuştur. Dolay isiyle or
manlarım tahribatına da yol açılmış olmakta
dır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de kısaca or
man ürünlerinim değerlendirilmesi konusu üze
rinde durmak istiyorum. 

Mevcut orman sanayiimiz, kapasiteleri dü
şük ve büyük ölçüde bıçkı sistemine göre ku
rulmuştur. Bıçkı imalâtı % 40 - 50 arasında za
yiat verdirmekte, hammaddenin geniiş ölçüde 
ızlyama sebebiyet vermelktedir. Kapasitelerin dü
şüklüğü de modern tekniğin icaplarını yerleş
tirmeğe mâni bulunmaktadır. Bu sistem millî 
servetin israfına yol açmakta, bu suretle ima
lât masraflarının ve maliyet unsurlarının bir 
misline kadar artmasma selbcbiyet vermekte
dir. 

ıSanayî mamullerimizin maliyetlerinin % 80 
oranında düşürülmesi, orman cndüstrlmiizi, or
mancılığımızı ve orman endüstrisi gelişmiş ül
kelerde olduğu gibi, entegre edilmesini % 90 
- 95 randımanla düşük vasıflı odun ile diğer za-
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yiatlarm değeılendiıiilmeslni zarurî kılmakta
dır. Memleketimizde orman ürünleri sanayiini 
gel işmiş ülkeler seviyesine ulaştırmak ve üre
time paralel olarak geliştirmek zamanı gelmiş 
ve hattâ geçmiştir. Gerek ihracatımızı fiyat ve 
kalite baİGUiıııdan imkân dahiline sokacak ve 
ıgerek'se Ortak Pazara tam üye olduğumuz za
man yeni sanayi tesisleri'mlizi günün icapları
na uygun şekilde ve vakit geçirmeden kurmak 
mecburiyetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, ormancılığın ve or
man ürünleri sanayiinin geliştirilmesinde en 
önemli faktörlerden birisi de orman içi ve or
man köyleri yollarının yapımı ve gelişti
rilmesi meselesidir. Tüılkiyc'nin orman içi ve 
orman köyleri yolları meselesi 10,5 milyon hek
tar orman varlığına göre düzenlenmiş; buna 
göre de yapılan yol plânları yekûnu 162 000 
km. olarak düşünülmüştür. Halbuki, 20 milyon 
hektar civarındaki orman varlığı nazara alıınır-
sa, bu müktarm asgarî 200 000 km. olması ge
rekmektedir. Halbuki, bugüne kadar yapılan 
yol miktarı bunun çok gerisindedir. Bu konu
da âcil tedlbirler alınarak yol yapımının hızlan
dırılması zaruretine işaret etmek isteriz. 

Ormanlarını tahdidi konusu da, ormanların 
muhafazası, .gelişmesi ve tahribe uğramaması 
yönünden devamlılığın ve ormanlardan bekle
nen faydanın sağlanmasında bir temel unsur
dur. S'on senelere kadar yapılmış tahdit işle
rinde, orman sayılmayan yerlerden meyve bah
çeleri, zeytinlik, çay ve narenciye bahçeleriy
le taban arazilerin bir çoğu orman içine alın
mış ve dolayısıyle oribinlerce tahdide itiraz da-
vasi ikâme olunmuştur. Memleketimizde 13 275 
orman köyü vardır. Bu. köylerimizin % 37 si
ni teşkil eder. Bunlardan 5020'sî, 2;5 milyon nü
fusla orman içinde barınanlardır. 8255'i de ar
mana bitişik olan, orman kenarı köyleridir. Bu
na göre toplam köy nüfusunun % 30'u orman 
içi ve orman kenarı köylerde yaşamaktadır. 
Orman köylerinin kalkındırılması konusunda 
belirli bir başarı sağlanamamıştır. Sınırlı bir 
gelişme gücüne sahip olan bu köylerin, kalkın
dırılması) hususunda da alınmış ciddî tedbirle
ri bu yıl bütçesinde de maalesef göremiyoruz. 

Halk - orman ilişkilerinin, orman kanunla
rının yanlış sisteme oturtulmuş olması sebebiy
le düzenli olarak sağlanamadığı bir vakıadır. 

Ormanlarımızın verim .güçleri nispetimde çalış
tırılmaması ve orman sanayiinin geliştirilmeme-
si ormanlarımızın tahribini hızlandırmıştır. 

(Muhterem milletvekilleri, ormancılığımızın 
geliştirilmesi, yurt ekonomisine olan katkısının 
igerekli seviyeye ulaştırılması ve konuyla ilgili 
sosyal problemlerin halli için aşağıda özetleye
ceğimiz tedbirlerin alınması zaruretine işaret 
etmek isteriz. 

Yeni orman tesisi ve mevcutların gcliştiriil-
mesi için, tekriik ve ekonomik yardım acilen 
sağlanmalıdır. 

— Ormanların modern silvikültür esaslarına 
göre idare edilmesini ve ormanlardan devamlı 
olarak en yüksek verim ve gelirin sağlanması 
için gerekli tedlbirler alınmalıdır. 

—. Ormanların erozyonu ve sel baskınları
nı önleme, su rejimini düzenleme bakımından 
yaptıkları tesirlerin artırılması yurt toprakları
nın muhafazası bakımından en önemli yerii iş
gal etmektedir. Bu konuda gerekli çalışmalar 
hızlandırılmalıdır. 

— Orman envanter çalışmalarının geliştiril
mesi, işletme plânlarının periyodik olarak ince
lenip, gerekli tadillerin yapılması sağlanmalı
dır. 

— Ormanların teknik ve' ekonomik gelişti
rilmeleri ilme ve araştırma sonuçlarına dayatıl-
malıdır. 

— Orman.içi yerleşiminde bulunan köylerin 
kalkındırılması için orman amenajman plânla
rının hazırlanmasında bu köylerin işgücünün 
değerlendirilmesi ve yıl içindeki devamlılığı 
sağlanmalıdır. 

— Orman'içi faaliyetlerde orman köyleri
nin idareye dayalı koıoperatifleş'tirlmesi teşvik 
edilmelidir. Bu kooperatiflerin kurulması için 
orman idaresince teknik yardım ve kredi sağ
lanmalıdır. 

•—• İlme, tekniğe, ekonomiye dayanan tarım 
- orman dengesini kunmak; halk - orman müna
sebetlerini daha radikal esaslara göre tanzim 
etmek, gerçek orman ve ziraat arazilerini bir
birine tedahül etmeyecek şekilde hudutlandır-
ma'k şarttır. Böylece adedi 100 binleri bulan ve 
âdeta bir zulüm halini almış ihtilâflar sona er
dirilmiş olacaktır. Temennimiz odur ki ortnan 
potansiyelimizin geliştirilmesinde çok büyük 
emeği olan orman mühendis ve teknisyenleri
nin görevlerinin polisiye tedbirler alınmak su-
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retiyle değil, teknik ve ekonomik alana yö
neltilmesi sağlanmalıdır. Bunların, Personel Ka
nunu muvacehesinde duçar oldukları maddî 
güçlükler süratle izale edilmelidir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, görüşülmek
te olan Orman Bakanlığı bütçesinin milletimi
ze, memleketimize, Orman Bakanlığı camiasına 
hayırlı ve uğurlu olmasıını diler, yüce Meclisi 
Demokratik Parti Grubu adına saygılarımla se
lâmlarım. 

.BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Celâl Ahmet Sungur, buyurunuz efen
dim. 

CP GRUBü ADINA CELÂL AHMET SUN
GUR (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletve
kili arkadaşlarım; 

Orman Bakanlığı 1973 malî yılı bütçesi mü
nasebetiyle Cumhuriyetçi Parti Millet Meclisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

1937 yılma kadar muhtelif bakanlıklara 
bağlı bir genel müdürlük kuruluşu içinde yü
rütülmekte olan ormancılık hizmetleri, aynı yıl
da kaibul 'edilen 3!llı6 sayılı Orman Kanunu ve 
3204 sayılı Teşkilât Kanunu ile Ziraat Vekâle
tine bağlı katma bütçeli, hükmî şahsiyeti haiz 
Orman Genel Müdürlüğü olarak 1989 yılına 
kadar yürütülmüştü. 3204 sayılı Teşkilât Ka
nunu kadrolarında işin icabı zaman zaman bu 
kadroların genişletilmesi zarureti doğmuştu. 

Hükümet programlarının ve diğer mevzua
tın öngördüğü hedef ve tedbirlerin daha da 
süratle ve etken bir şekilde gerçekleşmesinin, 
Orman Gnel Müdürlüğü kuruluşu ile mümkün 
olmadığı anlaşılmış ve hükümetçe bu hizmetle
rin münhasıran bir bakanlık seviyesinde tedvi
ri uygun görülerek Başbakanlığın 7 . 8 . 1969 
gün ve 1/19 - 7701 sayılıı teklifi ve aynı gün 
4/726 sayılı Cumhurbaşkanlığının onayı ile kuru
lan Orman Bakanlığı ısıon defa 8 . 6 . 1972 tari
hinde kabul edilen 1595 sayılı Kanunla kurul
muş ve görevleri hakkındaki kanuna kavuşmuş 
bulunmaktadır ve geçen yıllar Büyük Meclis
te de bu esaslar dahilinde görüşmeleri yapıl
mıştır. 

-Son Ölçülere göre yurt or'manlarının 
18 300 COO hektar genişliğinde olduğu saptan
mış ise de, bu miktarın ancak % 40'ı oranında, 
yani 7 200 000 hektarının iyi vasıflı, % 60 ora

nındaki 11 100 000 hektarının ise bozuk nite
likte orman sahaları okluğu bilinmektedir. 

Nüfusumuz, millî gelirimiz, dış ticaret iliş
kilerimizin hızla gelişmesi bizatihi orman varlı
ğına ve ürünlerine duyulan ihtiyacımızı da ge
niş ölçüde etkilemiş ve artırmıştır. Yurttaşları-
'mızın sağlıik ve esenlik içinde yaşamalarında, 
çeşitli sanayi ve ekonomi kollarının emniyet 
içinde çalışabilmelerinde, yurt savunmasında, ta
rım ve hayvancılığın geilişım'esinde sosyal, eko
nomik, kültürel ve turistik bakımdan büyük fay
dalar sağlayan; özellikle iklimi, su ve toprak 
muhafazasında büyük bir denge sağlayan or
manların önemi .açık ve seçik olarak meydanda 
olup, izahtan varestedir. 

Bu ormanlarımızın varlığının korunması, 
devamlılığının sağıl anması, orman içi ve onman 
dışı ağaçlandırmalar yaparak alanlarının artı
rılması; lüzumlu personel, malzeme, âlet, ma
kine, yol ve diğer teslislerin tamamlanarak imar 
ve ıslâh edilmesi, verimlerinin artırılması ve iş
letilmesi suretiyle yurdun yapacak ve yakacak 
odun niadcMeriylıe diğer orman ürünlerine olan 
ihtiyacını karşılamak, orman sanayiiııd geliştir-
'irieik, ihtiyaç fazlası ürünleri dış piyasalara ih-
racetımelk, bu hizunetler.le birlikte ormanların 
çeşitli kolektif hizmetlerinden yurttaşları fay
dalandırmak, halk - onman ilişkilerini geliştir
mek ve orman köylerinin sosyo - ekonomik so
runlarını çözümlemek amaçlariyle, Anayasanın 
131 nci maddesi ışığında kalkınma plânlarına 
paralel olarak 1595 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 

Kuruluşun genel yönetim hizmetlerinin ama
cı, yurdumuza ekonomik ve sosyal yararlar 
sağlayan en önemli doğal 'kaynaklarımızdan biri 
olan ormanlarımızdan çok yönlü, sürekli ve dü-
zeınli bir şekilde yararlanılahiLmesi için Anayasa, 
kalkınma plânları ve diğer mevzuata göre ha
reket edilnıelkte, ormanların korunması, nitelik ve 
niiceliik jönünden geıllişıtlinümesi, ekonomik, teknik 
ve sosyal icaplara göre 'işktiiılınesi, orman ürünleri
ni işleyen endüstrinin geliştdrilmeısi, su toplama 
havzalarında doğal dengenin sağlanması ve or
man - köy ilişkilerinin gcliştirilmıesl Onman Ba
kanlığı merkez ve taşra kuruluş'larıyle uygulan
maktadır. 

Ortman köylerini kalkındırma kooperatifleri
nin teşvik edilmesi hususundaki Bakanlık gay
retlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak şu 

257 — 



yi. Meclisi B : 69 26 . 2 . 1973 Ö : İ 

ihumsun Bakanlıkça dikkate alınması vıe süraltle 
nsiâlhını ve Sayın Balkanca 'bu durumun açıklan
masını bilhassa rica ediyorum: 

lOrman ürünlerimize ihraç gücü kazandırma 
ıgörüş ve amacına paralel oilıaraik ihracata dönük 
(bâr sanayi kolu viandır. Bu sanayide kullanılan 
Ihammadide tlo'mraıiktur. Aynı zmanda ihracatçı 
«İlan bu sanayiciler ihtiyaçları olan tomrukları 
Onman Bakanlığımdan taıhıstis yoluyle ve ihraç 
kaydıyle temin ederler ve bu tomruklardan el
de etitibleri maımullerini, Ticaret Bakanlığından 
aldıkları ihraç .müsaadelerine istânaden dış pa
zarlara sıerbeıslt döviz kargılığında ihraç eder
ler. 

İzahatımdan anlaşılacağı üzere, bu sanayici 
ihracatçılar hammadde yönünden Orman (Bakan
lığına,, anam idlerinin ihracı yönünden de Ticaret 
Bakanlığına bağlıdırlar. 1972 yılı başından bu
güne kadar bu sanayi koluna Orman Bakanlığın
ca tek 'bir metreküb tomruk tahsisi yapılmamış
tır. Mutad işlemlere 'göre büyük bir gecikme ile 
İ 972 yılı 10 n'cu ayında tomruk tahsislerinin ya-
pılacağrna mütedair kararname ise, Sayın Orman 
Bakanı tarafından tatbik mevkiine konulmam ış-
tm\ 

Böylece de, Orman Bakanlığının yanlış tutu
mu ile bu sanayi kolunun dönen çarkları ye ihraç 
faaliyetleri durmuş ve bu sebeple duçar oldukla
rı (büyük malî Kararlar karşısında ihracatçı bu 
sanayicilerimiz iş ve güçlerini yitirmişi erdir. Vâ
ki mütaaddit müracaatlarda ısrarlarınla rağmen 
iyi bir netice elde edemeyen 'sanayici ve ihracatçı 
temsilcileri keyfiyet ve durumdan, acıklı haller in
den ve memleketin döviz kaybından Ticaret Ba-
kanlığmı malûm aittar kılarak, millî ekonomiyi ve 
büyük miktarda işveren ve işçi zümresini etkile
yen bu durumun izalesi için Ticaret Bakanlığını 
Orman Bakanlığı ile işbirliği yapmaya davet et
mişlerdir. 

Durumda hâlâ bir değişiklik ötınaıması, her iki 
bakanlıkça da böylesine önemli bir konuya bigâne 
kalınması üzüntüyü mucip bir haldir. Sayın Ba
kanca «bu durumun ıslahını bilhassa rica ede
riz. 

Orman köylerimiz maddî olanakları yönünden 
en çok sıkıntıda olan köylerimize!ir. Bu köyler
den yurt dışına çalışmak için gitme taleplerinde 
dah'a çek imkân sağlanmalı ve kontenjanlar ar
tırılmalıdır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminin her yılı için 
20 ilçede 500 köyün etüd, envanter ve plânlama
sı, temsil ve ağaçlama sahalarındaki orman köy
lerinin gelişim projelerimin yapılması, 1973 yılın
da ortalama 60 adet köy kalkındırma kooperatifi
nin ve kooperatif birliklerinin kurulmasın in teş
vik edilmesi çalışmalarının yapılacağını mem
nunlukla karşıladığımızı belirtmek isteriz. 

Orman Bakanlığı yeni bir kanunî kuruluş ol
ması itibariyle hizmetin bu Bakanlıkta, gelişmele-
ler i hakkında fa_zla bir kanaat bildi rem em ek du
rumu ile karşı karşıyayız. 

Sayın Başkan, sayın m illet vekili evi; şu husus
ları (temenni ettiğimizi ve bu hususlardaki arzu
larımızın gerçekleşmesini bilhassa Sayın Bakan ve 
Bakanlık erkânından rica ve istirham etmekte
yiz.: 

1. Her ne sebebe dayanırsa dayansın, onman 
yangınlarında yeterli ve gerekli 'tedbîrler alınma
lıdır. 

2. Orman sınırlandırma çalışmaları ariırıl-
malıdiL'. 

3. Orman amenajımm plânları Üçüncü Beş 
Yıllık Plân uyarınca aksatılmadan yapılmalıdır. 

4. Yapacak ve yakacak üretimleri, keza, plâ
nın direktiflerine göre uygulanmalıdır. 

5. Ağaçlandırma, ve Erozyonu Kontrol Ge
nel Müdürlüğü Onman Genel Müdürlüğümden al
dığı görevi -dikkat ve titizlikle yürütmelidir. 

6. Ormancılık araştırma ve eğitim ile monı-
lekelfc tıuizmiırn gelişmesine büyük katkısı bulu
nan millî park ve avcılık hizmetleri yine Üçüncü 
Beş Yıllık Plân-gereğince yeterli önemin verilme
sini ister. 

Mümkünse rahmetli Atatürk'ün yadigârı olan 
Yalova Termal Kaplıcalarının bulunduğu turistik 
mıntakanm da millî park haline getirilmesini is
tirham ederiz, Çünkü, görünmektedir Öd, millî 
park 'haline getirilen mıntakalarda başarı sağlan
makta, hem ormanlarımız korunmakta, hem de 
turistik imkânlar sağlanarak memleketimize iç ve 
dış turizm bakımından olanaklar sağlanabilmek
tedir. 

Bu bakımdan rahmetli Atatürk'ün önem ver
diği Termal mıntıkasının millî parklarca ele alın
masını bilhassa arz ve istirham ediyoruz. 

7. Orman ürünleri sanayii gayretlerinin ar
tırılmasını talep ederiz. 

8. Halen orman içinde ve .bitişiğinde bulu
nan 1.5 722 köyde 8 372 925 nüfus yaşadığına 
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göre, orman köylerimiz probleminin cid'diyoti 
açık ve seçik olarak meydandadır. Bu köylülerin 
'diğer 'köylü vatandaşlarımıza göre yıllık gelirle
rinin çok düşük olması nedeniyle, geçimlerini 
sağlayabilmek için ormanlar üzerinde 'türlü şekil
lerde vâki olan olumsuz etkilerini önleyici (ted
birlerin alınması için daha çok gayret beklediği-
nıizi, yani vatandaşlarımızı incitmeyen 'tedbirler 
•getirilmesi talebimizi Sayın Bakandan bilhassa.ri
ca ederiz. 

Orman mıntıkası köylüleri Orman Bakanlığı 
teşkilâtı vazifelilerinden (ücra köşelerdeki, köy-
lerdeiki bâzı mıntıkalarda) çile çekmekte oldukları 
bir vakıadır. Bunu mıntıkalarımızı gezdiğimiz
de tespit etmet'keyiz. Bunun önlenmesini, insan 
haklarına saygı gösterilmesini istirham ederiz. 
Kanunları vazifeliler 'değil, kanunları uygula
makla mükellef olan 'mahkemelerin tatbik edece
ğini hatırlatmak isteriz, 

Orman köylüsünden istirdat edilen canlı ve 
cansız taşınır malları öldü pahasına sattırmamaya 
çalışmalı ve vatandaşı mutazarrır etmeyecek tarz
da tedbirler alınmalıdır. 

'Sayın Başkan, sayın üyeler; tüm ormancılık 
'hizmetlerinin istenilen ve beklenilen en mükem
mel düzeyde rasyonel, daha etkili ve süratli 'bir 
şekilde yürütülmesini sağlamaik için şu tedbirleri 
de uygun 'görmekteyiz : 

1. Kara avcılığı kanun tasarısının, 
2. Millî parklar kanun tasarısının, 

3.> Anayasanın değişik 131 ne i maddesinin 
55 nci fırkasın'ca, uygulama kanunu olarak hazır
lanan 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve :bu kanuna ek bir madde 
eklenmesine dair 'kanun tasarısının, 

4. Onman Ürünleri Endüstrisi Kurumu 
«ÖREN» kuruluş kanun tasarısının, 

5. Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde otu
ran halkın kalkındırılması fonu teşkili hakkında-
'ki kanun tasarısının, 

6. Ağaçlandırma Erozyon Kontrol Genel 
Müdürlüğü kuruluş kanun tasarısının ve 

7. Ormanlık 'bölgelerdeki kıl keçilerinin tas
fiyesine dair kanun tasarısının biran önce Hü
kümetçe takibedilerek realize edilmesini bekle
mekte olduğumuzu belirtmeyi bir vazife sayarız. 

Sayın arkadaşlarım, yurtta ekonomik ve sos
yal yararlar sağlayan ve önemli doğal kaynakla
rımızdan biri olan ormanlardan toplumun çok 
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yönlü, sürekli ve düzenli bir şekilde yararlanabil
mesi İçin Anayasa., kalkınma plânları, nıer'i mev
zuat ve diğer hedef tayin edici dokümanlarla 
saptanmış bulunan ormanların 'korunması, nice
lik ve nitelik yönünden geliştirilmesi, ekonomik, 
teknik ve sosyal icaplarına göre işletilmesi, orman 
ürünlerini işleyen endüstrinin geliştirilmesi, su 
toplama havzalarında doğal dengenin sağlanması 
ve orman - köy ilişkilerinin geliştirilmesi amaç
larına ulaşılabilmesini 'bir kere daha temenni et
tiğimizi açıklamakta fayda mülâhaza etmekte
yiz. 

Yüce Meclislere sunulmuş olan kanun 'tasarıla
rı ile 'Hükümete gönderilmiş olan kanun tasarı
larının biran önce Meclislerce ve Bakanlıkça ta
kibedilerek Bakanlığın rasyonel bir düzeyde çalı
şabilmesinin temini (bakımından gerekli gayretle
rin sarf edilmesini de beklemekte olduğumuzu 
arz ediyoruz. 

'Sayın Başkan, sayın 'milletvekilleri; 
Orman Bakanlığı 1973 malî yılı bütçesinin 

•millet ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni eder, Cumhuriyetçi Parti Millet 
Meclisi Grubu adına Büyük Meclise saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
'bu' adına sayın Niyazi Gürer, buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUBU ADINA M. NİYAZİ GÜ
RER (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

1973 malî yılı Orman Bakanlığı Bütçe gö
rüşmeleri münasebetiyle Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunun görüş ve temennilerini arza ça
lışacağım. 

Ormanlar ekonomik, kolektif ve sosyal yön
lerden bulundukları ülke toplumuna büyük ya
rar sağlayan en önemli tabiat varlıklarının ba-
ışında gelir. Her ülkede olduğu gibi, ülkemizde 
de ormancılıkta anaamaç, yurt ormanlarının 
olumlu ve düzenleyici tesirlerinden ve orman 
ürünlerinden bütün toplumumuzun çok yönlü, 
sürekli, rasyonel ve en iyi şekilde yararlandı
rılması olmalıdır. Bu amacın gerçekleştirilebil
mesi için mevcut ormanların korunması, imâr 
ve ıslahı, yeni ağaçlamalarla alanın genişletil
mesi, millî bir dava niteliği taşır. Anayasamız, 
bütün ormanların gözetimini ve Devlet orman
larının yönetimini ve işletilmesini Devlet görevi 
saymıştır. 
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Genel olarak ormanın yetişmesi ve yetiştiril
mesi için elverişsiz bir iklim kuşağında bulunan 
yurdumuz topraklarının '% 24,8'ini kaplayan 
19,1 milyon hektar yüzölçürrîünde olduğu ame-
najman ve inkişaf plânları ile tespit edilen, an
cak, yüzyıllarla usulsüz ve düzensiz faydalan
malar yüzünden :% Gl'i bozuk ve verimsiz olan 
orman varlığımızın devamlılığının güven al
tına alınması, yetersiz bulunan ormanlarımı
zın Anayasamızın âmir hükmü veçhile yurt ih
tiyacına yeter seviyeye ulaştırılması, orman 
ürünleri sanayiinin geliştirilmesi, yuı'dun ağaç
landırılması, mevcut bozuk orman sahalarının 
imâr ve ıslâhı suretiyle yurt topraklarının eroz
yonla denizlere dökülmesinin önlenmesi, ve
rimli ziraat topraklannm sel ve seylâba karşı 
korunması suretiyle, yurdun selâmeti ve yurtta
şın refahının sağlanması, orman içi köylerinin 
kalkındırılmaları için gereken çeşitli ekonomik 
ve sosyal tedbirlerin alınması ve diğer yurt ih
tiyaçlarına cevap verebilmesi gibi hizmet ve gö
revlerle Onman Bakanlığı yükümlü bulunmak
tadır. 

Orman Bakanlığının yurdun her yerinde in
sanların ve hayvanlarını seibep olduğu geniş öl
çüde orman tahribatı ve bunun olumsuz etkile
rini gözönünde tutarak, ormanları korumayı ilk 
ve en önemli amaç olarak benimsemiş olması
nın isabeti izahtan varestedir. Ancak, ormanla
rın. tahribinin yalnız polisiye tedbirlerle önlene
mediği ve önlenemeyeceği bıtgün bir gerçek ola -
rak belirlenmiştir. Ormanların korunmasının 
gerçek! eşitirilm esi bâzı önşartlann yerine geti
rilmesini gerektirmektedir. Şartların en başın
da geleni ormanların sahipleri ve sınırlarıyla 
kesin olarak belirtilmiş olmasıdır. Bu yoldaki 
çalışmalar, aradan geçen uzun süreye rağmen 
'henüz bitirilememiş, 1972 yılı sonuna kadar or
manlarımızın ancak 1/3 oranındaki 6 407 151 
hektarının sınırlaması yapılabilmiştir. Çalışma
ların sonuçlandırılamamış olması halk orman 
ilişkilerini olumsuz yönden etkilemekte ve çı
kan ihtilâflar dolayısiyle birçok vatandaş mah
kemelere taşınmaktadır. Bu konuda Orman Ba
kanlığınca hazırlanmış olan tasarı, Yüce Mec
lislerin gündeminde bulunmaktadır. Bu tasarı 
ile sınırlama işlerinin metod bakımından sürat-
lendirilmesi hukukî yönüyle kesin bir sonuca 
ulaştırılması mümkün olacaktır. Bu suretle yıl

lar yılı kronik hale gelmiş olan sorunun yakın 
bir gelecekte sona ermesini ümit etmekteyiz. 
Ancak, Kanun Tasarısının Yüce Meclislerimiz
de yapılacak görüşmelerinde uygulamayı ağır
laştıracak yeniden hukukî ihtilâflara sebep ola
cak ve bilhassa Komisyonları teşkil ve çalışma
larını aksatacak değişiklik tekliflerinden kaçı
nılmasında isabet olacağı kanaatinde bulun
maktayız. 

Anayasamızın 131 nci maddesinin 5 nci fık
rasındaki değişiklik ile ilgili olarak 1965 yılın
dan önce ilmen ve fennen ve tamamen orman 
niteliğini kaybetmiş, tarıma, hayvancılığa elve
rişli sahalarla toplu yerleşme sahalarının or
man rejimi dışına çıkarılmasının uygulamaya 
konulması ve bu suretle senelerden beri süre
gelen şikâyet ve ihtilâfların hallinin de bu ta
sarının kanunlaşmasıyla gerçekleşebileceğine 
inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri; 

Ormanların korunmasının önde gelen şart
larından biri de, orman - köy ilişkilerinin bir 
düzene sokulmasıdır. Orman köylerinin acıklı 
durumu hepimizin, malûmudur. Orman içinde 
ve bitişiğinde 15 722 köyde 8 317 138 nüfus ya
şamaktadır. Bu köylerde aile başına düşen yıl
lık gelir 1 000' lira civarındadır. Devletin amaç 
ve görevi bu vatandaşların yaşantısını haysiye
tine yaraşır bir düzeye süratle ulaştırmaktır. 
Bu, çok çeşitli, çok yönlü ve çok güçlü olan bu 
konunun hallini tek başına Orman Bakanlığın
dan beklemek insafsızlık olur.. Ancak, bu çok 
yönlü ve çok müşkül problemin diğer Devlet 
daireleri arasında Orman Bakanlığının onların 
da önünde yer almak suretiyle önemle eğilme
sinin lüzum ve zaruretine inanmaktayız. Orman 
Bakanlığının bu konuda şimdiye kadar yalnız 
başına da olsa imkânlarının azamisi oranında 
çalışmalar yaptığını bilmekteyiz. 

örneğin; bu konuda Orman köylülerinin or
manların üretiminde nakliyatında ve bakım iş
lerinde istihdamı suretiyle 1971 yılında orman 
işletmelerinin ödediği para 700 146 395 lira 
olup, bu miktarın genişlemekte olan iş hacmine 
göre önümüzdeki yıllarda daha da artacağını, 
yine orman köylülerine zâti ihtiyaçları için 1973 
yılında yarım milyon M3'ün üstünde yapacak, 
10 milyon siter yakacak odun yardımı yapıla
cağına, bunun para olarak değerinin 350 milyon 
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lira civarında olduğunu, bunların dışında or
man Kanununun 35 ve 64 ncü, İşletme ve Dö
ner Sermayesi Talimatnamesinin 42 nci madde
sine göre önemli miktarda kredi yardımları ya
pılmakta bulunduğunu, 42 nci maddedeki kredi 
finansmanının 75 milyon liraya çıkarıldığını, 
ayrıca orman işlerinde çalışan köylülere FAO 
nun kanaliyle dünya gıda yardımı programın
dan da 35 milyon lirayı tutan yardım sağlan
dığını, bunları kâfi görmeyen Orman Bakanlı
ğının orman köylerinin kalkındırılması için bir 
fon tasarısı 'hazırladığını sayabiliriz. Bidayet
te de belirttiğimiz ıgibi; orman köylerinin kal-
Ikınıdıri'lnıasını ıtelk Ib'aşına Orman Baikamlığının 
yapması imkân dâhilinde de değildir. Bu hiz
metin bütün Devlet daireleriyle birlikte ve be
raber çalışmalariyle gerçekleştirilebileceğine 
inanmaktayız. Bunun için Orman Bakanlığının, 
Köy İşleri, Tarım, içişleri bakanlıkları ve Zi
raat Bankası ile işbirliği yapmak ve koordinas
yonu sağlamak suretiyle Devlet imkânlarının 
birleştirilmesini önermekteyiz. 

Ormanların korunmasında, orman yangmla-
riyle savaşın önemi de büyüktür. İstatistik ya
yınlarına göre, 1970 yılında 790 adet yangında 
15 019 hektar orman yanmasına mukabil, 1971 
yılında '051 adet yangında 7 532 hektar, 1972 
yılında 651 adet yangında 6 '603 hektar orman 
yandığı ve bu suretle son iki yılda yanan saha 
bakımından % 50 azalım kaydedildiği görül
mektedir. Bu sonucun alınmasında, zuhur eden 
orman yangınlarının zamanında haber alınıp 
süratle müdahalede bulunulmasının büyük etki
si olduğu şüphesizdir. Yangınlardan süratle ha
ber almada etkisi büyük olan yangın gözetle
me kule ve kulübeleri, telefon ve telsiz ile il
gili yatırımlara önem verilmesi lüzumunu be
lirtmek isteriz. 

Değerli milletvekilleri, 
Ormanlarımızın !% 61'inin bozuk ve verimsiz 

olduğunu belirtmiştik. Bu ormanların verimli 
hale getirilmesini ve millî ekonomimize katkısı
nı artırmak için geniş ölçüde ağaçlandırma, 
imar ve ıslah yatırımlarına ihtiyaç bulunmakta
dır. Ormancılık politikamızın en önemli amaç
larından biri olan bu husus memleketimiz için 
çok büyük zorunluluk olarak ortaya çıkmakta
dır. Bu konuda bugüne kadar yapılan çalışma
lar ve 1973 yılında yapılacak çalışmalar, lâ-
zımgelene oranla az bulunmaktadır. Ağaçlan-
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dırılacak, imar ve ıslah edilecek saha 11 mil
yon hektar olduğu düşünülürse, bugünkü tem
po ile 'bunun gerçekleştirilmesi düşünülemez. 
Bu sahadaki yatırım imkânlarının artırılması 
yurdumuzun »geleceği bakımından ıbüyük önem 
taşımaktadır. 

Ormancılıkta diğer çok önemli bir amaç da, 
orman ürünlerinden bütün Türk Milletinin sü
rekli ve devamlı şekilde ve bol ölçüde fayda
landırılması, aynı zamanda onun çok çeşitli 
sosyal ve kolektif nitelik taşıyan hizmetlerin
den yararlandırılmasıdır. 

(Bu faydalanma ormanların amenajman plân
larının yapılması ile sağlanır. Amenajman ça
lışmalarına son yıllarda plân hedeflerinin de 
% 150 üzerine çıkarılması suretiyle Türkiye 
ormanlarının amenajman plânları 1972'de ta
mamlanmış olmasını memnuniyetle karşılıyo
ruz. Bu suretle, ormanalrın genel kapasitesi ve
rim gücü, bunun bölgeler itibariyle yayılışı tes
pit edilmiş olacağından, gelecek yıllar talep 
projeksiyonları gözönünde tutularak, nereler
de ve ne türlü endüstriler kurulması imkân dâ
hiline girecektir? 

iSaym milletvekilleri, 
Orman yurt ihtiyaçlarını karşılamak için 

yapılan üretim çalışmalarının mevcut koşullara 
göre, memnuniyet verici olduğu müşahede edil
mektedir. Orman ürünleri üretiminde plân he
deflerine uygun olarak yıllar itibariyle bir ar
tış görülmektedir. Son üç yılın üretim miktarı
na baktığımızda, tespit edilen plân ve progra
ma göre, 1970 yılında yapacakta 4 841 508 m3 

üretimle •% 93, yakacakta 17 370 607 siter üre
timle i% 98; 1971 yılında yapacakta 4 915 313 
m3 üretimle % 90 yakacakta 16 971 737 siterle 
% 95; 1972 yılında hava şartlarının elverişli 
gitmemesine rağmen, yapacakta 5 526 043 m3 

üretimle '% 98, yakacakta 18 456 178 siter üre
timle {C/o 100 gerçekleşme sağlandığını görmek
teyiz. 

üretim artırılması, ormanlarımızın verim 
gücüne ulaşılmasının sağlanabilmesi, orman yol
larının tamamlanmasiyle mümkün olabilecek
tir. Ormanların tamamının işletmeye açılabil
mesi için, 150 bin Km. yi aşan bir yol şebeke
sine ihtiyaç bulunduğu belirtilmektedir. Halen 
63 bin Km. ye ulaşılmış olduğu nazara alınırsa, 
Orman Genel Müdürlüğünce verilen imkânlara 
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g-Öre, yılda ortalama olarak yapılan 3 200 Km. 
civarındaki yol programının azlığı açık olarak 
görülür. Halen mevcut yol makinelerinin eko
nomik ömürlerini tamamlamış olmaları karşısın
da, yenilenmesi imkânları bulunamadığı takdir
de, talep projeksiyonlarına göre tespit edilen 
üretim hedeflerine ulaşılması imkansızlaşacak
tır. Bu bakımdan, bu konudaki yatırımlara 
önem verilmesi lüzumlu ve zarurî görülmekte
dir. Karayolları ve YSE Genel Müdürlüğü ile 
yapılmakta olan işbirliğine de dalıa geniş an
lamda devam edilmelidir. 

iSaym milletvekilleri, 
Gıeıçen yıl lönelmlli bir problem (olarak karşımı

za çıkan yakacak sorunu Orman Genel Müdür
lüğünün de zamanında aldığı tedbirlerle gide
rilmiş gibi görünmekte ise de, hâlâ ormanlar
dan üretilen odunun 1% 70'i yakacağa tahsis 
edilmekte olması, üzüntü verici bir durumdur. 
Yakacak sorununun kısa vadeli tedbirlerle hal
li mümkün (O'lımayaoağ ıizahattan 'varestedir. Ar
ttık lOldunu yakacak e'laraik kullanılma ih-
Itiyacmldan biran '.önce (kurtulmamız Ye ye
rline ikâme 'maddelerine isüraJtle; koymasınız 
için Hükümetçe uzun vadeli tedbirlerim 
biran önce tespit ve uygulamaya konulmasını 
zarurî görmekteyiz. Bugünkü gerçek sanayide 
kullanılması icabeden odunun sobalarımızda ya-
kılmasıdır ki, bu hem millî ekonomi bakımın
dan büyük kayıp olmakta ve hem de orman 
tahribine sebebolmaktadır. 

Orman ürün'lerinlm listÜbsal ediLmesi yanın
da hiç şüphesiz bir de bu ürünlerin en isabet
li bir şekilde işlenerek değerlendirilmesi de zo
runludur. Bakanlık bünyesinde Orman Genel 
Müdürlüğü döner sermayesi içindeki kurulmuş 
ve kurulmakta olan sanayi tesislerinin işletilme
si modern teknolojiye uygun olanak yenilenme
si, kapasitelerin normal seviyeye çıkarılması iş
lerini yürütmek, gerekli yerlerde tesis edilmek 
üzere yeni projeler yapmak ve karma ekonomi 
sistemi içinde özel sektöre yol göstermek gibi va
zifelerle görevli Orman Ürünleri Sanayii Genel 
Müdürlüğü kurulması isabetli bir yol olmuştur. 

Ortadoğu ülkeleri içinde ormanca oldukça 
zengin sayılabilecek yurdumuzda orman ürünle
rinden elde edilecek sınaî mamuller ekonomimiz 
için önem kazanmaya başlamıştır. Bu bakımdan, 
orman ürünleri sanayiinde gerekli gelişmeyi sü

ratlendirmek hususunda daha müessir çalışabil
mesi için Yüce Meclise sevk edilen Orman Ürün
leri Sanayii Genel Müdürlüğünün Kuruluş ka
nunu tasarısının biran önce kanunlaşmasında 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Ormanların topluma sağladığı faydanın sa

dece hammaddeler yönünden değil, bir de kolek
tif hizmetlerle sosyal yönden olduğunu belirt
miştik. Bu amaca ulaşmak maksadiyle, ve bu 
fonksiyonu gerçekleştirme nedeniyle, memleke
tin muhtelif yerlerinde millî parklar, tabiatı ko
ruma sahaları, ayrıca' orman içi mesire yerleri 
tesis etme çalışmalarını olumlu olarak karşıla
maktayız. Bu çalışmaların halk sağlığı, dinlen
me, iç turizmin gelişmesi, orman sevgisinin doğ
ması üzerindeki etkileri büyük olacaktır. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere 10 milyon hekta
rı bozuk ve düşük verimli, hattâ verimsiz olan 
yurdumuzdaki ormanları çoğaltmak ve verimi
ni artırmak davasının önemi büyüktür. Yurt ça
pında önem kazanan bu çalışmaları yürütmek 
üzere, Orman Bakanlığı bünyesinde 3 .9 .1969 
tarihinde Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol 
Genel Müdürlüğü kurulmutşur. Bakanlığın ağaç
landırma çalışmalarında zamandan tasarruf et
mek ve daha da ekonomik olmasını sağlamak 
maksadiyle, hızla büyüyen ağaçlara önem verme
si îsalbetli bir yoldur. 1971 yılında 16 264 hek
tar sahanın ağaçlandırıldığı, 1972 yılında ise, 
30 500 hektar sahanın ağaçlandırma programı
na alındığı, bunun % 80'i ile gerçekleştirilebile
ceği, Orman Bakanlığının çalışmaları ile ilgili 
yayınından anlaşılmıştır. 1973 yılında ise, 48 bin 
hektar sahada ağaçlandrıma yapılacağı progra
ma alınmıştır. Bu çalışmalar yeterli görülme
mektedir. Yıllık ağaçlandırma çalışmalarının Or
man Bakanlığınca 150 bin hektara çıkarılması
nın hedef alındığını memnuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz. Biran önce tahakkukunu temenni' 
etmekteyiz. Ağaçlandırma işleri için, fidan üre
timinin de önemi büyüktür. 1972 yılı sonu iti
bariyle, 4 444 600 fidan yetiştirme kapasiteli 
128 fidanlık bulunmaktadır. Fidan üretiminin 
de, yıllık ağaçlandırma sahası hedefini tahak
kuk ettirecek seviyeye çıkarılmasının teminini 
beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan teknik 

kadro işinin ehli, yurdun en ücra köşelerinde, 
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güç ve haşin tabiat şartlarında feragatle çalışan 
kimselerdir. îmkân verildiği takdirde, yukarıda 
(belirttiğimiz zor işlerin altında her zaman kal
kabilecek güçtedir. Orman Bakanlığının bu kad
ro ile Üçüncü Beş Yıllık Plânın öngördüğü he
deflere ulaşabileceğine inanmaktayız. 

Bu inançla, Yüce Meclisi saygıyle selâmla
rım, 1973 malî yılı bütçesinin Orman- Bakanlı
ğına, Bakanlık mensuplarına ve ulusumuza ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Yavuz Acar. Buyurunuz efendini. 

A. P. GRUBU ADINA YAVUZ ACAR 
(Amasya) — Sayın Başkan, çok muhterem mil
letvekilleri, 

Adalet Partisi Grubu adına, Orman Bakan
lığı bütçesi üzerindeki görüş ve tenkitlerimizi kı
saca arz etmeye çalışacağım. 

Orman ve o rinan köylüsünün sorunları; her 
yönü ile önemli bir memleketimiz •sorunu olarak 
ağırlığını sürdürüp 'gitmektedir. Cümlenin mak
sadı bir, ama rivayet muhtelif misali; yılladır bu 
ikonu işlemekte ve dile getirilmekte ise de, orman 
ve kaderini ona ıbağlaımış bulunan fakir orman 
'köylüsünün durumunda bir ••düzelme, iyileşme ve 
her hangi bir gelişme •müşahede olunamamıştır. 
Konuya bâzı rakamlar verdikten sonra, daha ger
çekçi bir 'açıdan hareketle, bugünkü orman ve 
orman köylümüzün içinde bulunduğu koşulları 
arz etmeye çalışacağım. 

Türkiye'nin genel alanı içerisinde 19 milyon 
hektar olduğu belirtilen ormanlarımız, mevcut 
topraklarımızın % 23,4'ünü kaplamakta ve nüfu
sumuzun 10 milyona ya'km bir kısmı orman içi 
alanda yaşamaktadır. 

Ormana 10 kilometre mesafede olanlar hariç 
olmak üzere, orman içi ve orman kenarı köy sa
yısı 15.722'dir. Bu 10 milyona yakın köylü nü
fusunun 3 milyonu, yani aktif nüfusun c/c 61'i 
maalesef işsizdk. 

Yetkili kuruluşların hazırlatmış bulunduğa 
meslekî raporlar, basında yer alan yazılar ve çe
şitli demeçlerde bu tür istatistikî bilgilere sık sık 
yer verilmektedir. Bugün herkesçe bilinen ger
çek şudur ki: Beslenme bakımından orman böl
gelerinde yaşıyan vatandaşlarımızın yandan 
fazlası, 'ancak bayramdan bayrama ve bir kısmı 
da 'kış mevsiminde 2 - 3 ayda 'bir et yiyebilmek

tedirler. Bu vatandaşlarımız; yeterli arazi ve ge-
ğim imkânına sahiıbolmadıkları için satmalına gü
cünden mahrum bulunmaktadır. Yapılan araş
tırmalara göre ortalama 6 kişilik bir orman köylü 
ailesinin yıllık brüt geliri 1.095 T.L. olarak tes
pit edilmiştir. Bunu kişi başına taksim edersek, 
her aile ferdinin yıllık ortalama brüt geliri 182 
T.L. etmekte ve 12 aya böldüğümüzde bir o iman 
köylüsünün aylık geliri 15 liraya düşmektedir. 
Yani günde fert başına 50 kuruş isabet etmek
tedir. Bu, Türkiye ölçüleriyle bir simit parasını, 
dünya ölçüleriyle de simidin htalkasmı, yani boş
luğu ifade etmektedir. Kısacası, orman köylüsü
nün yaşayışı, şartları, geçici ve kaderi bu... 

Bunun sonucu olarak da, açlık, işsizlik ve 
köyden şehirlere akın olmaktadır. Burada, Top
rak Reformu Kanununda, köylü ailesinin senelik 
gelirinin 15 000 lira olmasını tespit etmesini 
de 'arz etmek isterim. Devlet İstatistik Enstitüsü
nün araştırmalarına göre, köyden şehlre göç, da
ha çok orman içi ve dağ köylerinden olmakta
dır. Yine 'bir araştırma raporunda; İnsanların or
manla olan münasebetleri, insanın var oluşu ile 
başlar. Topluma sağladığı ekonomik ve kolektif 

.faydaları dolayısıyle, ormanların muhafazası ve 
iktisaden işletilmesi ve fakat ormanlara zarar ve
ren her türlü fiil ve istismarın, sebep ve netice
leriyle birlikte incelenmesi zaruridir. Bu sebep
le de; Osmanlı İmparatorluğu zamanından beri 
Türkiye'de, ormanların tahribi, aşırı faydalan
malar ve istismarları dolayısıyle ağır cezaî müey
yideleri havi ferman, kararname ve nizamna'me-
ler çıkarılmak suretiyle önlenilmek istenilmiştir. 
Nitekim, bugüne kadar, içinde çok ağır cezalar 

bulunan yasalara rağmen, ormanlara bilinçsiz ve 
ticarî gayelerle pek çok müd allı al el er olmuştur. 
Ancak, orman varlığımızı normal hale getirmek, 
ondan, verim gücü oranında ekonomik faydayı 
sağtam'ak: ve kolektif hizmetlerinden yurdun ve 
yurttaşın yararlanması düşüncesiyle yapılan İm 
tür faaliyetlerle ormanların korunması; Orman 
köylüsünün ihtiyaçları' ve sosyo - ekonomik du
rumu gözönime alınmadan zaman zaman tek ta
raflı cezaî müeyyideler ile gerçekleştirilmeye ça
lışılmıştır. Fakat; tatbikat ve araştırmalar gös
termiştir ki, cezalandırma, eğer cezayı doğuran 
nedenler araştırılıp ortadan kaldırılmadığı tak
dirde netice vermemektedir. Bilhassa problem
ler ortada durur ve her hangi bir çözüm yolu 
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bulunmazken, 'tok taraflı uygulanan cezalar ıstı
rap 'vermekten başka bir işe yaramamakıl'adır. 
Onun için, en şiddet]! zabıta kuvveti ve ağır ya
sa 'hükümlerinin dahi tesirsiz kaldığı, orman «uç
larının azaltilama-dığı ve tahribinin önleneni cdi-
ğ1' müşahedesi karşısında, evvelâ orman köylüsü
nün sosyo - ekonomik sorunlarının çözümlenme-
'sinin şart olduğu kanaalt indeyiz. Bu durum ise, 
çiftçi ve köylülerin problemlerine, ciddî surette 
ve bizzat yerinde eğilmek, meseleleri tahlil etmek 
ve buna göre çözüm yolları bulmakla mümkün 
olacaktım. 

Netice olarak, onmam köylüğünün, orman iliş
kisi ve ilgisi taımamıyle ekonomik olup, onun ya
şama 'Şaıtiarı orman ile içiçedir. Bugün dünya 
devletlerinin bir çoğunda, ve şahsen görme imkâ-
nmı bulduğum bâzı bâzı batı ülkelerinde- olduğu 
gibi, "bizini de • bir ikrsum sanayi faaliyetlerimizi, 
orman köylüsünü yerinde kalkındırmak amacı 
ile geri kalmış olan bu 'gibi bölgelere götürmemiz 
şarttım. 

Batı ülkeleri açlık ve sefaletti yendiği için 
kalkınmıştır. Çünkü kötülükleri, fenalıkları, 
sosyal çalkantıları, aç kalan kamular doğurur, 
Gerçeğini benimseyip uyguladıikları içindir 
ki, dengeli bir toplum kurabilmişlerdir. Bugün 
büyük şehirlerimiz kendi normal nüfusunun; 
suyunu, elektriğini ve ulaşım hizmetlerini kar
şılayamazken, gecekondu problemi ile karşı 
karşıya kalmış ve böylece de anormal bir sekil
ide artan nüfusun Belediye hizmetlerini yerine 
getirme imkânlarını büsbütün kaybetmiştir. 

Esas problem, yaşayan nüfusu, yani mevzu-
muz olan orman köylüsünü kendi talbiî yerinde 
geliştirmek ve kalkındırmaktır. Bu da, ancak, 
bugüne kadar devam edegeılmiş olan, yani bel
li merkezlere yönetilmiş olan yatınım uygula
malarını bırakıp, Türkiye sathında bir yatırım' 
uygulamasına geçmekle mümkündür. Bunda 
da ölçü en çok geri kalımış bölgeye öncelik ver
mek olmalıdır. Bu da Bakanlıklar arası bir iş
birliği anlayışıyla ve yukarda arza çalıştığımız 
orman köylüsünün içinde bulunduğu acı gerçek
ler dikkate alınarak en kısa zamanda harekette: 
geçilmesiyle mümkündür. 

Bütçe müzakereleri, ve muhtelif sorulara 
verilen cevaplarda, Orman Bakanlığı; yüz mil
yonların üzerinde rakamılardan bahsederek, Or
man köylüsüne kesin, nakliyat bedeli, yalhut 

yakacak ve yapacak odun bedel muafiyeti kar
şılığı olarak ödendiğini beyan etmektedirler. 
Muhakkak ki, bu beyanların hepsi de doğrudur. 
Ancak, onman köylüsünün yıllardır orman,iş
çisi olarak çalıştığı ve sırtının pek olmadığı da 
ayır bir gerçektir. Demek ki Orman köylüsünün, 
bugünkü Orman işletmeciliğinin kesin ve nak
liyat işçiliği veya pazar satışı imkânları vermek
le kalkındırılmasının mümkün olmayacağı, 311,16 
sayılı Orman Kanununun geçen 25 yıllık uygu-
lamasıyle sabit olmaktadır. 

Kanımızca, Orman köylüsünün kalkındırıl
ması, ve ormanlarımızın verimlerinin arttırılma
sı ormanlardan istihsâl edilen Orman ürünleri
nin işsiz ve fakir orman köylüsünün ilk plânda 
istilhhamını sağlıyacak, orman sanayiinin geliş
tirilmesi ve aynı zamanda ormanlarımızdan en 
iyi şekilde faydalanmaya bağlı kalmaktadır. 

Ayrıca yukarıda da arzettiğimiz gibi, Bakan
lıklar arası koordinasyonla, orman köylerine 
diğer sanayi faaliyetleri de aktarılarak, kalkın
ma realize edilmelidir. Fakat, henüz bu konuda 
yapılmakta olan hamlenin, tereddütler yaratıcı 
ve güçlü almadığını müşahade etmekteyiz. Bu 
konuda Orman Bakanlığı azimli bir politikayla, 
tutumunu açıkça belli etmeli ve teşkilat bünye
sinde orman sanayii, orman ağaçlaması, orman 
köylüsünü kalkındırma konularında plânlı ve 
her yıl gelişme gösteren bir uygulamayı sağla
malıdır. 

Orman Bakanlığına verilen görevler bünye
sinde, orman köylüsünün kalkındırılmasına 
yardım fonksiyonu yeteri güçte işlenemeımiş, 
yahut her nedense işletilmemiştir. Son zaman
larda, köylü lebine tâdil edilen 6831 sayılı Ka
nunun maddeleri, 'köylü kalkınmasına yardım
cı olacak bir görüşle uygulanmalıdır. Diyebili
riz ki, Orman Bakanlığı olarak, hizmetlerin 
yürütülmesinde; arzu edilen başarının sağlana
madığı, keçi probleminin yıllarca önce oldu-
>ğu gibi devam ettiği, orman ürünü odun ham 
maddesinin, orman sanayiini endişeli bir ya
tırım durumuna düşürmeyecek bir temiiıalt ru-
ihunu henüz doğuramadığı gerçeği meydana 
çıkmaktadır. Temennimiz, Bakanlığın yurt 
ormanlarının korunması, işletilmesi ve kıyımet-
lendirilmesinde, içinde yaşıyan fakir orman 
köylüsünün kalkınmasını ihmal etmeyecek bir 
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tutumla, orman varlığımızdan elde edilen ürün
lerin milletimizin emrine sunulmasıdır. 

Sayın Orman Bakanının çeşitli konuşmala
rında, mevcut Orman Başmüdürlüklerin, 3 
Başmüdürlükteki ıbüro çalışmaları dışında bü
tün Türkiye ormanlarının amenajman plânla
rının tamamlanmış bulunduğunu ifade etmiş
lerdi. Bu husus, hakikaten ormancılık adına 
sevinilecek ve takdir edilecek büyük bir başa
rının ifadesidir. Ancak, amenajman çalışma
ları ve ormanlardan optimal faydalanma yön
temlerinin belirlenmesinde en ağır yükü taşı
yan Bakanlık personeline ne imkânlar sağlan
mıştır ve yönetmeliği en modern anlayışa gö
re hazırlanmış olmasına rağmen, şimdiye ka
dar neden yürürlüğe konmamıştır? 

Bu arada şunu da belirtmek isterim ki, Ba
kanlık 3 - 4 yıl önce kurulmuş olmasına rağ
men, Bakanlığın kadro meselesi hâlâ halledile
memiştir. Netice olarak, kadro bakımından 
yetersiz ve olanaksız olan Bakanlığın anaplâ-
nı ve optimal faydalanma •çalışmalarının sonuç-
ılarmı uygulaması, nasıl mümkün olacaktır? 
Bu mevzuda realist bir uygulamanın, yani gü
nün ihtiyaçlarına göre yeterli kadroların veril
mesi şarttır. Ancak, bu kadrolar Hükümet 
tarafından ilgili Bakanlıklar emrine tam bir 
yetkiyle verilmelidir. Aksi halde normal bir 
çalışma düzeni beklenemez. 

Bu arada diğer önemli 1 - 2 konuya da de
ğinmek işitiyorum. Türkiye'deki bozuk orman 
alanının 10 milyon hektar olduğu ifade edil
mektedir. Bu .miktar ormanın düzeltilip ge
liştirilmesi ve gelecek yıllarda ürün verebilecek 
duruma sokulabilmesi, yapılacak Orman ağaç
lama çalışmaları ile mümkün olacaktır. Hektar 
'başına 5 bin TL. Ilık bir harcamayı gerektiren 
bu önemli konunun çözümü, bugünkü maliyet 
hesaplarına göre 50 milyar liralık 'bir yatırımı 
öngörmektedir. Bu seviyedeki bir ağaçlandır
ma faaliyeti Orman Bakanlığının sınırlı imkân
ları ile karşılanamıyacağma göre, Hükümet 
bunu ne şekilde finanse edebilecektir? Temen
nimiz, bunun da yuvarlak ve istikbâle yönelen 
vaadlerden olmamasıdır. 

Türkiye'nin diğer bir mühim meselesi de 
kâğıt konusudur. 

SEKA işletmeleri günden güne gelişmekte 
ve genişlemektedir. Bu tür gelişmeler; bir ba
kıma da Orman kaynaklarımızın kullanış şek

linin de dtkilenmesi demektir. SEKA belli öl
çülerin üzerinde, genellikle muayyen kuturda 
ve asgarî 80 cm. boyunda sanayi odunu ve 
hattâ tomruk almak suretiyle, küçük artıkla
rın ormanda kalıp, iktisadî yönden israfına 
sebep olmaktadır. Halbuki bizzat inceleme im
kânını bulduğumuz ve kâğıt sanayiinde dünya
da isim yapmış iki ülke olan isveç ve Finlan
diya'da bu iş bizdeki gibi yürütülmemekte ve 
Ibelli ölçü şartı aranılmamaktadır. Esasen tom
ruk bile fabrikada yonga haline getirildikten 
sonra kimyevî işleme tâbi tutulmaktadır, işin 
teknik niteliği böyle olunca, ufak bir makine 
tadilâtı ile bu konuda daJha ekonomik netice al
mak mümkün olacaktır. Halbuki yıllardır Ka
radeniz kıyılarımızdan SEKA'ya binlerce met
reküp tomruk verilmekte ve bu durum ise pi
yasa fiyatları ve ağaçtan mamul eşya fiyatları
nı olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Gerekli 
tedbirlerin alınması lüzumuna inanıyoruz. 

Diğer taraftan memleketimiz, uluslararası 
değerlendirme yönünden de önemli bir bölgede 
bulunmaktadır. Güneyimizdeki ve Doğumuz
daki ülkelerde ormanlık sahalar hemen hemen 
yok denebilecek bir seviyededir. Batıda ise 
ağır sanayi kurulmuş olup, kendi ihtiyaçları
nı bile zor karşılayabilmektedirler. Bu coğrafî 
ve ekonomik durum karşısında Türk Orman
cılığı gelişen paralel olarak günden güne da
ha da önem kazanmaktadır. Bilhassa Ortak 
Pazar ile de ilişkilerimiz göz önüne alındığı tak
dirde istikbâle matuf ne gibi görüşlerimiz ve 
hesaplarımız vardır? Orman Bakanlığınca, or
man potansiyelimizin gelecekteki ihtiyaçlara 
eevap verebilecek nitelikte ekonomik bir değer
lendirmenin yapılmasını memleket yararına 
görmekteyiz. 

Netice olarak; 
Karayolları, YSE ve Orman Bakanlığının, 

orman yolları yapımındaki koordinasyonu tak
dire şayan olmakla beraber, hem ormanların 
işletmeye açılması ve hem de orman içinde ya
şayan vatandaşlarımıza altyapı hizmetlerinin 
götürülmesi bakımından kifayetsizdir. Bu iş
birliğinin daha genişletilmesi temennimizdir. 

Burada sözlerimi bitirirken, Yüce Meclise 
Adalet Partisi Grubu adına saygılar sunar, Or
man Bakanlığı Bütçesinin memleket ve milleti
mize hayırlı olmasını dilerim. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 
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BAŞKAN — Şahısları adına Sayın Tosyalı?. 
Yok. 

Sayın Çelik Yazıcıoğlu, buyurun efendim. 
NURt ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Söz sıramı Sayın Süleyman Mutlu'ya veriyorum. 
BAŞKAN — Söz sıranızı Sayın Mutlu'ya ve

riyorsunuz. 
Sayın Mutlu, buyurunuz efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, evvelâ 
söz sırasını bana vermek lütfünde bulunan Sa
yın Yazıcıoğlu'na teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin kaderi, 
nin ormanın varlığına veya yokluğuna bağlı ol
duğunu takdir etmeyen arkadaşımızın bulunaca
ğının zannetmiyorum. Orman varlığı tarım var
lığını sigorta eden, tarımda hayvancılığın varlı
ğını sigorta eden ve üçü birleştiği zaman bir bü
tün olan ve bir memleket için değer arz eden 
kuruluşlardır. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye, ormancılık bakı
mından ve orman teşkilâtı yönünden aslında bu
günkü batı ülkelerinden çok geri kalmış ve sa
yın sözcü arkadaşlarımızın burada orman ola
rak arz ettikleri istatistikî sahalar, orman saha
ları, aslında küçülmüş, daralmış ve bunun % 90'ı 
bozulmuş, hemen hemen çalılıklar veya bozuk 
ormanlar haline gelmiş durumdadır. Halbuki or
man, seleksiyona tabi tutulmuş bir tarım ürünü 
veya hayvancşlık gibi bir bölümü gelişmekte, bir 
bölümü geliştirilmekte, bir bölümü de işlenmekte 
olan bir sanayidir. 

Türkiye'de en iyi orman bölgelerimize girdi
ğimiz zaman şunu görürsünüz : Ormanın içine 
giden orman yollarından birkaç yüz metre içe
riye daldığınız zaman tamamen bozulmuş ve hele 
kesim gayriteknik yapılmış, büyük ağaçlar kü
çük fidanların üzerine devrilerek kırılması dahi 
önlenememiştir. Biz bu göstermelikten en kısa 
zamanda vazgeçmeliyiz. 

Aziz arkadaşlarım; orman köylüsünün ekono
mik gücünün artırılması için gösterilen çabalar 
bugün yeterli değildir. Hükümet, diğer bakan
lıklara nazaran, her bakanlığın değeri olduğu 
gibi orman Bakanlığına daha çok yakın ve daha 
çok elinden tutar hale gelmelidir. Hiç olmazsa 
Anayasa gereğini bütçe yoluyle yerine getirme
lidir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Orman koyulusunun bugün en büyük dertle

rinden birisi de orman teşkilâtının en ucunda 
bulunan bakım ve muhafaza memurlarıdır, öyle 
«bir teşkilât kuruluşmuş ki, bu teşkilât ne kanun
da, ne de yönetmelikte vardır; ama fiiliyatta 
vardır muhterem arkadaşlarım. Bu orman bakım 
memurlarının müsaadesi olmadan köylü hayva
nını ormana salamaz, hayvanını ormana saldığı 
takdirde mutlaka otlakiyesini o kişiye ödemeli, 
kestiği ağacın da bir miktar parasını peşin öde
melidir. Yani demek işitiyorum ki, orman köylü
sünü bu zalim kişilerin elinden kurtarmak lâ
zımdır. Ben yüzde yüzü zalimdir demiyorum; 
ama içinde yüzde elliden pekçoğu bellidir. Fiili
yatta budur arkadaşlarım; bu kürsüden her ne 
kadar «hayır» dense de, ben kabul etmiyorum. 
Orman köylüsünü bu zulümden kurtarmanın tek 
çaresi muhterem arakdaşlarım; bâzı küçük or
man köylerini birleştirmeli, el sanatları gelişti
rilmeli veya orman dışına en kısa zamanda yer
leştirilmeli. Bugünkü orman köylerine uygulanan 
uydurma, göstermelik, Almanya'ya gitmek için ku
rulmuş olan kooperatifler sisteminden vazgeçilme
li; köylü orman gelirlerine ortak edilmeli, köylü 
ormanı kendi varlığı için 'bir varlık sayar duruma 
manı kendi varlığı için bir varlık sayar duruma 
getirilmeli, gerçek kooperatifçiliğe döndürülme-
lidir. 

Aziz arakadaşlarım, 
Yıllardan beri ormanın düşmanı keçi gös

terilmiştir. Halbuki, bu keçinin arkdasmda or
manın öyle büyük düşmanları vardır ki... Halen 
bu orman düşmanları, «Orman korunsun, orman 
korunmuyor» diyenlerin bir kısmı böyledir. Köy
lünün elinden kıl keçisini al, yerine bir hayvan 
verme, köylünün ekonomik gücünü artıracak ku
ruluşları getirme, köylüye Devlet olarak, Bakan
lık olarak elini uzatma, anne ve babasından, geç
mişinden beri devam ettirdiği, yetiştirdiği keçi
sini de elinden al veya güneşe tutulmuş tereyağı 
gibi erimesine müsaade et, ondan sonra da or
manı koru. Bu olmaz muhterem arkadaşlarım. 
En kısa zamanda ciddî olarak; keçi ormanın za
rarlısı ise - ki bâzı ağaçlar için zararlıdır, bâzı
ları için zararsızdır - zararlı bölgelerde koyun 
verilecektir, süt ineği mi verilecektir, ne verile
cekse verilmeli; fakat orman köylüsünün hayvan 
yönünden ekonomik gücünün eritilmesine asla 

müsaade edilmemelidir. 
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Aziz arkadaşlarım; 
Bugünkü orman köylerinin nakil işi göster

melik bir durumdadır. Düşünün bir kere, edin
diğim bilgiye göre 1973 yılında iki köy nakle
dilecekmiş. Bu köyler küçük köyler. Yani, cid
dî 'bir Devlet, ciddî bir Hükümet bir gecede 
yörüğün çadırı gibi sarar develere götürür bir 
yere yerleştirir... Bu iki köyü senelerce Orman 
Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı yazışa çizişe; 
arkadaşlarım yazılan evrakın ağırlığı o köy
lüyü hayvanlarıyle, bütün varlıgıyle tartsan 
ağırdır. Bu tempo ile köylerin nakli mümkün 
olmaz. Bu, hızlandırılmalıdır. 

iSize bir örnek olarak vermek istiyorum 
muhterem arkadaşlarım: 

ıSandıklı ilçesinin 'Çukurca köyünün nakli 
için sayın Orman Bakanlığına köyler müracaat 
ettiler. Ayrıca bir kooperatif kurmak istediler, 
Orman Bakanlığı bu köyün nakledileceği ge
rekçesiyle kooperatif kurulmasına müsaade et
medi; doğrudur. Ama, bu köyün nakil sebebi, 
bugün 'Toprak İskân Genel Müdürlüğünün ka
lemleri arasında ve orman köyleriyle ilgili şu
beleri arasında kaybolmuş, o onun üzerine, öte
ki de berikinin üzerine atmak suretiyle köy 
tamamen unutulmuş hale gelmiştir. Aziz arka
daşlarım, bugün bu köy, biz nakledeceğiz, na
sıl olsa Hükümet kooperatif kurmamıza da 
müsaade etmedi, ne yapacağız; diye elini oğuş-
turup beline sokmuş, aç ve susuz duruyor. Bu
yurun bunun aksini, ispat eden varsa köye götü-
reyim, bir yumurta pişirebilirse bu köy size, 
ben milletvekilliğinden istifa ediyorum. Bu ka
dar katî söylüyorum arkadaşlarım. 

Aziz arkadaşlarım; 

Orman afi derhal gerçekleştirilmelidir. Bu, 
aslında değiştirdiğimiz 'bir Anayasa gereğidir. 
Orman affı, diğer cezaî aflar gibi umumî aflar 
zamanına bırakılmamalıdır. Bunun ayrıca bir 
özel tarafı vardır muhterem arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Orman Bakanlığının çalışmalarının en önem

lilerinden birisi de ağaçlandırma olup, erozyo
nu önlemek ve iklimi kontrol altına alabilme 
çabalarıdır. Biz bunun yanındayız. Ben, bütçe 
yetersizliğinden dolayı işlerin ağır gittiği kanı
sındayım. Orman Bakanlığı bunun çaresine bak
makla; ağaçlandırmayı da gerçekçi hedefine 
ulaşacak şekilde ağaçlandırma yönlerinde yü-

rütmeli, asfalt yolların kenarından görünsün 
diye o yüzleri değil, yüzlerin arkasındaki eroz
yona tabi yayla ve dağ yüzlerini de dikkatten 
uzak tutmamalıdır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Hiçbir arkadaşımızın değinmediği bir mev

zua değinmek istiyorum. Sizleri de yormamak 
için kısaca değindikten sonra ineceğim. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, iki dakikanız 
var efendim, rica edeceğim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Toplu
yorum Sayın Başkanım, vaktimi geçirmeyece
ğini. 

Aziz arkadaşlarım; 
Ormanlarımız, av yönünden istikbalde Tür

kiye'nin dövizi bakımından, yani av turizmi ba
kımından bir ambar durumundadır. Maalesef 
üzülerek söyleyeyim ki, orman içindeki av hay
vanlarının bakıcısı, koruyucusu Orman Bakan
lığı olduğu halde, maalesef arkadaşlarım hal
kın bu hayvanları öldürmesine, ta'hribetmesine 
ya gücü yetmemekte veya mevzuat yetersizli
ği var veya göz yummaktadır. Bunu dikkatten 
uzak tutmamalı, bu hayvanların neslinin tüken
memesine, bilâkis üretilmesine gayret sarfedil-
melidir. Başka milletlerde orman av hayvanla
rının sağlığı için veterinerlikler kurulmuştur 
muhterem arkadaşlarım. O ele geçmeyen vahşî 
hayvanların üretilmesi, arılaştırılması, gelişti
rilmesi, hattâ hastalığa tutulmaması için karın 
kapattığı günlerde yemler, su ve tuz yoluyle 
beslenmeleri temin edilmiş ve hattâ sağlık aşı
lamalarını dahi adamlar geliştirmiştir. Maalesef 
bugün biz hiç ele almış durumda değiliz. 

Dileğim bundan ibarettir. 
Yüce Mecliste teşekkür eder, saygılarımı su

narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 

Bundan önce Sayın Bakana söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Bakanlığımız bütçesi üzerinde söz alan sa
yın milletvekillerinin ormancılık politikamız, 
çalışmalarımız ve bütçemiz hakkında yaptıkları 
kıymetli eleştirileri dikkatle dinledim. 

Bu değerli ve olumlu konuşmalar ve ileri sü
rülen görüşler hiç şüphesiz değerlendirilecek ve 
çalışmalarımızda bize ışık tutacaktır. 
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'Sayın üyelere, bu uyarılarından dolayı şah
sım adına ve Bakanlığım mensupları adına yü
rekten teşekkür ederim. 

Bütün yurttaşları yakından ilgilendiren or
manlarımız, ormancılık politikamız, çeşitli hiz
met birimlerimizin ayrı ayrı çalışmaları ve büt
çemizin muhtevası hakkında ayrıntılı bilgi ver
mek suretiyle kıymetli vaktinizi israf etmek is
temiyorum. 

Bu nedenledir ki, ancak ormancılığımız için 
önemli gördüğüm bâzı temel sorunlar, bunlara 
ilişkin çalışmalarımız hakkında çok kısa mâ
ruzâtta bulunacak, daha sonra da sayın konuş
macıların görüşlerini ve sorularını cevaplandır
maya çalışacağım. 

Türkiye ormancılığının amaçlarının orman
ların korunması, ormanların geliştirilmesi sure
tiyle milletimize faydalı kılınması ve gereken 
yerlerde bu varlığın artırılması olduğu, zaman 
zaman muhtelif konuşmacılar tarafından ve 
bendeniz tarafından da dile getirildi. 

Ormancılık politikamızın anaamaçlarmdan 
başta gelenini teşkil eden koruma konusunda 
Bakanlığımız hütün imkânlarını kullanmak su
retiyle çalışmaktadır. Korumayı sağlayabilmek 
için gerekli personel, gerekli araçlar ve gereç
ler yıldan yıla artırılmak suretiyle, koruma em
niyet altına alınmaktadır. 

Orman koruması ile en yakından ilgisi bu
lunan ve ormanlarımız için büyük tehlike teşkil 
eden yangınlar üzerindeki çalışmalarımız ger
çekten övünülecek olumlu sonuçlar vermiştir. 
Nitekim 1971 yılında vukuagelmiş bulunan 651 
yangın sayısı, 1972 yılında 415'e düşmüştür ve 
yanan saha miktarı de 7 500 hektardan, 6 600 
hektara düşmüştür. Bir önceki yıla nazaran, 
•yani, 1970 yılma nazaran 1971 yılındaki yan
gın miktarı, gerek saha ve gerekse adet itiba
riyle *% 50 oranındadır. Bu demektir ki, alı
nan tedbirler ile memleketimizdeki orman yan
gınları yarı yarıya düşürülmüştür. 

Bu münasebetle, ormanlarımızın korunma
sında bize yardımcı olan askerî birliklerimize, 
mülkî âmirlerimize, adlî mekanizmamıza ve ni
hayet çok uyanık halkımıza buradan teşekkürü 
de bir borç sayıyorum. 

Ormanlarımızın korunması için çeşitli za
rarlı böcekler ve diğer mantarlarla mücadele
miz de hiç şüphesiz devam etmektedir. 

Memleketimizde ormanların kesin olarak ko
runabilmesi kanımca çok önemli iki özel önşar-
tm yerine 'getirilmiş olmasına bağlıdır. Bunlar
dan birincisi, Türkiye'de ormanların sınırları 
ile, sahipleri ile kesin olarak belli edilmesi. Bir 
ikinci çok önemli önşartı da, orman ve halk iliş
kilerinin düzenli bir hale getirilmesidir. 

Yurdumuzda ormanların kesin olarak sınır
lanması işine yıllarca önce haşlanmış olmasına 
rağmen, maalesef henüz bitirilememiştir. Kısa
ca arz ediyorum:. 

Türkiye ormancılığının bir numaralı prob
lemini teşkil eden ormanların sınırlandırılma
sı, mülkiyet ihtilâflarının halli, hazırlanmış ve 
Meclise sunmuş olduğumuz bir tasarının Meclis
ten kısa bir sürede kanunlaşmış olarak çıkma
sına bağlıdır. Halen Yüce Meclise sunmuş ol
duğumuz bu tasarı müzakere edilmektedir. 
Umuyoruz ki, yakın bir 'gelecekte çıkacaktır. 

Bugüne kadar sınırlaması yapılamamış or
man sahası, mevcut orman sahamızın 1/3'i ora
nındadır. Şayet bu tasarı kanunlaşır ve yürür
lüğe girerse, alacağımız çok sıkı tedbirler ile 
Türkiye ormanlarının geriye kalan kısmının, 
daha önce yapılmış olan kısmının da revizyo
nu dahil olduğu halde kısa bir süre sonunda 
bitirileceğini ummaktayız. 

Bu konu değerli üyelerin malûmları olduğu 
için üzerinde fazla durmuyorum. Ancak, tekra-
ren arz etmek isterim ki, Türkiye'de ormanların 
korunması herkeyden önce memleketimizde 
mevcudolan ormanların gerek sınırları ve gerek
se sahipleriyle kesin olarak belli edilmiş olması
na bağlıdır. 

Biraz önce arz ettiğim gibi, ormanların ko
runmasının ikinci çok önemli bir önşartı da, 
orman - halk ilişkilerinin, özellikle orman için
deki ve daha sonra orman kenarındaki köylü 
vatandaşların ormanla olan ilişkilerinin düzen
lenmiş olması şartıdır. Bu şart bugüne kadar 
yerine getirilememiştir. Yerine getirilemediği 
içindir ki, ormanlarımızın korunması, polisiye 
tedbirlerimizi ne kadar artırırsak artıralım, 
mümkün de olamamıştır. 

Bu önşartı çok daha önceki yıllarda Yüce 
Meclisler gördükleri ve bildikleri içindir ki, Or
man Kanununun 13 ncü maddesine orman köy
lerinin kalkındırılması ile ilgili hükümler koy
muşlardır. Daha sonra, 1960'tan sonra yürürlü
ğe giren Anayasamız da, ayrıca ormanların ko-
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runaibilmesi maksadı ile orman içindeki köylü
lerin kalkındırılmasına ilişkin âmir hükümler 
getirmiştir. 

Orman içindeki ve kenarındaki köylülerimi
zin içinde bulundukları «geçim sıkıntısını bura
da çok çeşitli vesilelerle sayın milletvekilleri, 
hem de çok veciz ifadelerle dile getirmişlerdir. 
Bu köylülerin içinde bulundukları sıkıntılı du
rum, sayın milletvekilleri gibi, bizlerin de, çok 
yakından çalışma sahamızı teşkil etmiş olması 
nedeniyle malûmumuzdur. İstiyoruz ki, bu köy
lü vatandaşlar kısa bir zamanda kazındırılsın
lar ve böylece orman üzerindeki olumsuz bas
kı da azalmış ve günün 'birinde tamamıyle de 
ortadan kalkmış olabilsin. 

IBu köyler üzerindeki etüt, envanter, plân 
ve proje çalışmalarımız devam etmektedir. Bu 
çalışmalar devam etmekle beraber, öte yandan 
Orman Bakanlığı, bu çevrede yaşayan halkımı
za, (halkın kalkınmasına yardımcı olma mak-
sadıyle) çeşitli yollarla yardımlarda bulunmak
tadır. 

(Bunların başta geleni, bu bölge halkının 
'Devlet Orman İşletmelerinde Ibir iş bulmaları 
şeklidir. 1973 yılında kesim, nakil, imal, bakım, 
ağaçlandırma, yol yapımı ve saire gibi çeşitli 
hizmetler dolayısıyle bu vatandaşlara ödeyece
ğimiz miktar hemen 1 milyar civarındadır. Bu
nun yanında yine orman içinde ve kenarında 
yaşayan köylü vatandaşlarımıza Orman Kanu
nunun çeşitli hükümleri gereğince orman ürün
leri verilmektedir. Bu ürünler, bildiğiniz gibi, 
köylünün zatî yapacak ihtiyacıdır, zatî yaka
cak ihtiyacıdır ve bir de pazarlarda satılmak 
üzere alacakları zatî pazar ihtiyaçları karşılığı 
orman ürünleridir. 

Orman teşkilâtının bu köylü vatandaşlara 
her yıl bu saymış olduğum adlar adı altında 
vermiş olduğu ürünlerin miktarı, yıldan yıla 
artmaktadır. Nitekim 1972 yılında zatî yapa
cak 457 000 metreküb iken, 1973'te bu miktar 
524 000 metrekübe, zatî yakacak ihtiyaeı 
1972'de 11 milyon siter iken 1973'te 11,5 mil
yon sitere, pazar satış ihtiyacı için vereceği ya
kacak miktarı, 1972'de 3 milyon siter iken bu 
miktar 1973'te 3,'5 milyon sitere yükseltilmek 
suretiyle programa alınmıştır. 

Görülüyor ki gerek <göylü vatandaşların iş 
bulma yoluyle ormanlık sahalarda edindikleri 

yarar, gerekse Devletin zatî, müşterek ihtiyaç, 
pazar ihtiyacı adı altında vermiş olduğu ürün
ler de yıldan yıla bir artış mevcuttur. 

iBunun dışında Orman Bakanlığı köylü va
tandaşlarımıza çeşitli adlarla . krediler vermek
tedir. Bu krediler Orman 'Kanununun 35 nci, 
64 ncü maddeleri ve döner sermayenin 42 nci 
maddesiyle olmaktadır. Bunlardan 35 nci ve 
64 ncü maddeyle verilen kredilerin tutarları 
pek o kadar önemli değildir, fakat döner ser
mayenin 42 nci maddesi gereğiyle verilen kre
dilerin miktarı diğerlerine oranla çok daha bü
yüktür. Geçen yıllarda tesis edilmiş bulunan 20 
milyonluk fon, bu yıl almış olduğumuz tedbir
lerle 75 milyona iblâğ edilmiştir. Projeler ya
pılmak suretiyle halka bu krediden yararlar 
sağlanmaktadır. Ayrıca, dış kaynaklardan bu 
bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza da yardım
lar yapılmaktadır. Nitekim, geçmiş yılları say
mıyorum, sadece 1973 yılında yuvarlak hesap 
26 000 aileye 43,5 milyon tutarında gıda yar
dımı yapılacaktır. 

Kızılcahamam'da başlamış ve bitmiş olan 
çevre halkını kalkındırmaya matuf bir proje
nin benzeri Beypazarı ve Nallıhan bölgeleri için 
uygulanmaya ıgeçilmek üzeredir. Bunun dışın
da yine köylü vatandaşlarımızın kalkınmasına 
yöneltilmek üzere çeşitli kaynaklardan yapılan 
projelere göre krediler sağlanma yoluna gidil
miştir. 

Bunlardan bir tanesi Avrupa Konseyi iskân 
fonundan sağlamak üzere bulunduğumuz yar
dımdır; 69 milyon lira tutarındadır. Kastamo
nu Akkaya bucağının 30 köyünü kapsamakta
dır. Burada ormancılık, hayvancılık, mera ıs
lahı, teraslama suretiyle meyvecilik ve diğer 
hayvan yemleri üretilmesi gibi konular ele alı
nacaktır. 

(Bir diğer kredi, Danimarka Hükümetinin 
bize sağlayacağı, vereceği kredidir. Bu 18 mil
yon lira tutarındadır. Bolu, Zonguldak ve Kos-
tamonu illerinde belirli ilçeleri kapsamı içine 
alıyor. Yine burada da önplânda hayvancılık 
ıslah ediliyor, süt mamulleri fabrikası kurulu
yor ve böylece o bölgenin hayvancılığı kalkm-
dırılmak isteniyor. 

Bir diğer kredi kaynağı olarak hazırlamak
ta olduğumuz proje Çameli ve Kale ilçelerinde 
18 köyü içerisine alan ve 15 600 000 lira tuta-

— 269 — 



M. Meclisi B : 69 26 . 2 . 1973 O : 1 

rında bulunan bir diğer projedir ki, bununla 
da bu çevrelerin arıcılık, kümes hayvanları, ha
lıcılık, orman kesim aletleri ve saire gibi köy
lerin muhtacolduğu çeşitli araçların, gereçlerin 
verilmesini sağlayıcı bir diğer yardım kaynağı 
olacaktır. 

ıBunun dışında haşhaş bölgesi için genel bir 
proje hazırlanmaktadır. 7 ili içerisine alan bu 
projede, hiç şüphesiz ormanlık köylerin kalkm-
dırıimalarıyle ilgili projeler hazırlanmak sure
tiyle onlara yardımcı olunacaktır. 

Yapılan bu çeşitli yardımları yeterli bulma
dığımız içindir ki, biz Orman Bakanlığı ola
rak, bir de orman köylerinin kalkmdırılmasıy-
le ilgili bir fon teşkili hakkında kanun tasarısı 
hazırladık, bunu Başbakanlığa verdik ama, bu 
hazırlanmış diğer iki kanun teklifi, Bakanlığın 
görüşüyle ve tevhit edilmek suretiyle halen Yü
ce Mecliste Karma Komisyon müzakere edil
mektedir. Umuyoruz ki bu kanunun çıkmış ol
ması da, bu b'ölgeler halkının kalkındırılması 
için tesis edilen fonun işler hale getirilmesiyle 
büyük ölçüde faydalar sağlayacaktır. 

Bunlar dışında dış memleketlere vasıfsız iş
çi gönderme işi, yine ıbu bölgelerde kooperatif
çiliği teşvik işi devamlı çalışma konularımızı 
teşkil etmektedir. 

Takdir buyuracağınız gibi ve burada bâzı 
sayın üyelerin gayet güzel bir şekilde dile ge
tirdikleri gibi, orman içindeki ve kenarındaki 
köylerin kalkındırılması işi, çok yönlüdür ve 
sadece Orman Bakanlığının yapabileceği bir 
işin ölçüsünü aşmaktadır. İşte biz bu nedenle
dir ki, yine ormanlık bölgelerde hayvan yetiş
tiriciliğini, ormanla ilişkilerini düzenleme adını 
taşıyan ve aslında, bu bölgelerin tarımsal ve 
•sosyo - ekonomik yönden kalkmdırılmalarım 
hedef tutan bir tasarıdır ki, bu tasarının ka
nunlaşması halinde; Maliye, İçişleri, Tarım, Ti
caret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Köy İşleri 
ve Orman bakanlıkları işbirliği yapmak suretiy
le bu köylerin kalkmdırılmalarmda çalışmalar 
yapacaklardır. 

Köye götürülecek hizmetlerin çok yönlü ol
ması nedeniyle ayrıca «orman köylerine dönük 
hizmetlerin koordinasyonu yönetmeliği» adı al
tında ıbir yönetmelik hazırlanmıştır. Bu yönet
melik de yine çeşitli bakanlıkların Ziraat Ban-
kasiyle birlikte işbirliği yapmasını öngörmekte
dir. 

Biraz önce arz etmiş olduğum bu çeşitli ted
birler, hiç şüphesiz sadece Orman Bakanlığının 
bu bölgeler halkına yöneltilmiş hizmetlerini 
gösteren çeşitli faaliyetlerdir. Ama bunun ya
nında gene diğer bakanlıkların da bu köylere 
yönelmiş çok çeşitli hizmetleri vardır. Bunların 
bir kısmı yapılmaktadır, bir kısmı yapılmak 
üzere plânlaştırıllmaktadır. 

İşte, bu çok çeşitli çalışmalar sonuçlandığı 
takdirde, biz inanıyoruz ki, Türkiye onnran-
larmm korunması kendiliğinden sağlanmış ola-. 
çaktır. 

Ormancılık politikamızın çok önemli ikinci 
amacı; mevcut ormanlarımızı imar ve İslah ede
rek, onları daha verimli bir hale getirerek, 
mülkte ve memlekete daha da çok ürün sağla-ı 
masını gerçekleştirme amacıdır. Ormanlarımızın 
gerek hammadde elde etme ve gerekse sosyal 
hizmetlerinden faydalanma suretiyle idare edil
mesi ve işletilmesi amenajman plânlarıyle olur. 
.Amenajman plânları ile ilgili çalışmalarımız 
da ta 1917'lerden başlar. Bunun safahatını arz 
etmek suretiyle vakit kaybetmek istemiyorum. 
Ancak, memnuniyetle ifade etmek ve sizlere 
duyurmak isterim ki, Türkiye ormanlarının 
tümünün amenajman plânlarının yapımı bit
miştir. Bunlarla ilgili büro çalışmaları da önü
müzdeki aylar, hattâ haftalar içerisinde bitiri
lecektir, 

Bunu ortaya koyduğumuz takdirde, kesin 
olarak, Türkiye'deki orman sahası, Türkiye 
ornıanlarmdaki ağaç serveti, bu ağaç serveti
nin hangi ağaç türlerinden oluştuğu, hattâ 
bunların çap sınıfları itibariyle katagorileri, -
orman!arımızın yıllık, artımı, bu artım içerisin-* 
den her yıl alabileceğimiz «eta» adını verdiği
miz verim gücü, kesinlikle ortaya konmuş ola
caktır. Onun içindir ki eskidenberi kullanabil
diğimiz rakamları kaydı ihtiyatla kullanıyoruz, 
ama asıl kesin rakamların yakın bir gelecekte 
'kamuoyuna da duyurulacağını burada tekraren 
arz etmek isterim. 

Orman amenajman plânları belirli sahalara 
münhasır bulunan orman işletmelerinin yahut 
da plân ünitelerinin işletilmesini düzenleyen 
bir belgedir. Aslında bir de topyekûn memle
ket ormanlarının bunun içerisinde bölgeler iti
bariyle, bâzı bölgelerin mevcut olan ormanla
rının kapasitesinin ve bu sahada mevcut bulu-
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nan çok çeşitli endüstriyel tesislerin arz ve ta
leplileri ile olan münasebetlerinin de yine böl
gesel ve m'emleket ölçüsünde yapılmış maikro 
plânlarla ortaya konmuş olması gerekir. 

îşte, bu gereği yerine getirmek maksadıy-
le, Bakanlığımız Türkiye'nin marko orman plâ
nının yapılması konusunda yoğun bir çalışma 
cindedir. Bu çalışma da sonuçlanmıştır, bunun 
yine redaksiyonu ve yazı işleri ile halen meşgul 
bulunuyoruz. 

Bu plân ortaya çıktığı takdirde, yurdumu
zun 1977 - 1982 - 1995 yılları da nazara alınma 
suretiyle, bir taraftan gelişen endüstrinin, bir 
taraftan artan nüfusun, bir taraftan çeşitlenen 
'ihtiyaçların karşılığı projeksiyonlar, talep pro
jeksiyonları nasıl bir artış gösterecektir, geli
şim gösterecektir? Bu gelişme, bu artışa paralel 
olarak, o halde Türkiye ormancılığı mevcut 
potansiyelini harekete geçirme suretiyle üretim 
kapasitesini ne ölçüde artırmak mecburiyetin
dedir ve bunun gerekli tedbirleri nelerden iba
ret olacaktır? îşte bu hazırlamakta olduğumuz 
marko plân ve bölgesel plân çalışmaları bize 
çok yafan bir gelecekte bunları ortaya koya
caktır. 

Bu makro plân ve hattâ anaplân çalışmala
rı hiç şüphesiz mevcut olan ormanlarımızdaki 
potansiyelin harekete getirilmesi ve bunun bir 
sonucu olarak da bugüne kadar kullanmakta 
olduğumuz amenajman silvi kültür metotların
da bâzı değişiklikler yapılmasını gerektirecek
tir. Her şeyden önce idare müddetlerinin kısal
tılması ve orman içerisindeki çalışmalarımızın 
daha rasyonel olabilmesi maksadıyle belirli 
alanlara teksif edilmiş olması gibi, bâzı tedbir
leri de beraberinde getirecektir. 

İşte bu nevi çalışmaları da, ormanlarımızdan 
optimal faydalanma çalışmaları içerisinde yü
rütmekteyiz. Bunun da sonucunu çok yakın bir 
gelecekte alacağız. 

Bu işlerimiz bittiği takdirde, biraz önce arz 
ettiğim gibi, Türkiye ormanlarının bütünü ile 
yurt ölçüsünde kapasitesi nedir, bunların böl
geler itibariyle dağılımı nedir, bu bölgeler iti
bariyle artan talep nasıl karşılanacaktır ve 
bunun bir sonucu olarak ormancılık tekniğinde 
ne türlü teknik tedbirler alınmak suretiyle uy
gulanmaya geçilecektir, bütün bunları ortaya 
koymuş olacağız ve böylece, Türkiye orımancı-

I lığının uzun bir süre geleceği, gideceği yol ba
kımından aydınlanmış olacaktır. 

Bunu sağlamış olma, hiç şüphesiz memleke
timizde günden güne gelişmekte olan orman 
endüstrisinin de bir ölçüde kaderini ve gidece
ği yolu çizmiş olacaktır. 

I Ormanlarımızda'ki yıllık üretim, yıldan yıla 
artmaktadır. 1973 yılında 1972 yılma nazaran 
aşağı, yukarı bir milyon metrekübe yakın bir 
artışla yapacak odun üretimimiz 6 400 OO'O m3'e 
yükselecektir. Umuyoruz ki, bunu gerçekleştir
mek suretiyle, memleketteki fiyat yükselmeleri, 
önlenecek, hattâ belki de bir ölçüde bir ucuz
lamaya da gidilebilecektir. 

Yakacak odun üretimimiz, 1972 yılında 
18 700 OOO siter iken, 1973 yılında bu 19 300 000 
sitere yükselecektir. Bibaenaleyh yapacak ağaç 
yanında, yakacak ağaç üretimi de çoğalacaktır. 

Diğer ürünlerimizde de aynı şekilde artımlar 
vardır, vaktinizi almamak için bunları burada 

I tekrar •etmeyi 7ereksiz görüyorum. 

Elde edilen orman ürününün değerlendirilme
si de hiç şüphesiz önemli 'bir (konudur. Orman 
Bakanlığımız da istihsal ettiği ve çeşitli yerlere 
vermiş olduğu ürünlerden bir kısmını kendi fa/b-

I rikalarmda, kendi endüstriyel tesislerinde değer
lendirmektedir Halen 17 fabrikamız vardır; 
'bunlardan bir 'tanesi ambalaj fabrifeasıdır. Bu 
fabrikalardaki üretilen miktarı da yıldan yıla 
artırmaktayız. Nitekim 1973 yılında % 25 faz-
lasıyle kereste üretimimiz 345 000 m3'e yüksel-
'miş olacaktır. 

Ormanlarımızın optimal bir hale getirilmesi, 
I korunması, ileri teknoloji kullanma suretiyle iş

letilmesi, ağaçlamalar y'apılaibilmesi, hiç şüphesiz 
I bu bölgelere her şeyden önce yol yapımını gerek

tiril*. 
Yol inşası ile ilgili çalışmalarımız, memnun-

I luk verici bir gelişim göstermektedir. Nitekim, 
I 1972 yılında yapmış olduğumuz yol uzunluğu, 
I elimizde mevcudolan imkânlar çoğaltılma sure-
I tiyle 3 900 Km. ye yükseltilmiş (bulunacaktır. Bu 

kadar yol yapımı için önögrdüğümüz p/ara mik-
I t a n da 193 milyon liradır. 

I Halen ormanlarımızın bütünü içerisinde mev
cudolan yollarımızın tutarı 63 500 Km. dir; 

I ama henüz hedefe ulaşmış değiliz. Hedefe ulaşa
bilmemiz için 100 000 Km. yi aşmamız gerek-

I mektedir. Bütün olanaklarımızı harekete geçir-
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inek 'suretiyle yol yapına 'iınkânlarınıızı 'artırma
ya çalışıyoruz. Umarız ki, bu yıl 3 900 Kın. olan 
yol yapımı, önümüzdeki yıllarda sağlanacak im
kânlar ile daha da artmış olacaktı]". Üçüncü Beş 
Yıllık: Plân yol yapımı için 875 milyon liralık bir 
ödeneği öngörmüştür; ama biz bunu -daha da ar
tırma'yollarını arama gayreti içerisindeyiz. 

Yol yapımında sadece ormanlık bölgelerin 'or
mancılık tekniği bakımından olan ihtiyacını de
ğil, mahallî köylerin ihtiyacını da beraber müta
lâa etmek suretiyle inşa ediyoruz. Böylece birçok 
orman köylerimiz bu yapmış olduğumuz yollarla 
yola ve daha doğrusu anayollara bağlanma ola
nağına sahibolmaktadııiar. 

Yol inşasında yerine göre Karayolları, ama 
daha çok YSE ile işbirliği yapmaktayız. Bu suret
le çeşitli 'maksatları telif ederek yol yapımı, hem 
çeşitli maksatlara cevap verme, hem de masrafı 
•azaltma bakımından 'hiç şüphesiz daha da verimli 
ve isabetli olmaktadır. 

Millî parklar, ormanlarım izm sosyal yönüyle 
değerlendirilmesini ifade eden çalışmalardır. Sa
yın konuşmacılardan bâzıları bu konuya değin
diler. Bu konu üzerindeki 'Çalışmalarımız günden 
güne artmakta olup, memnunluk verici bir geli
şim içindedir. Halen 12 millî parkımız, 3 tabiatı 
koruma sahamız ve 168 mesiremiz var. Bunların 
adedi yıldan yıla artıyor. Bu yıl ayrıca •Çanak
kale'nin; yani Gelibolu yarımadasının millî harp 
tarihimizde ve ayrıca milletlerarası harp tarihin
de yeri »bulunması dc'layısıyle burayı 'bir millî 
park haline getirmeyi kararlaştırmış bulunuyo
ruz. Ayrıca, Nemrut Dağı, Oilo - 'Sarp dağları 
yapacağımız millî park alanları arasında yer al
maktadır. 'Bunun dışında, Devlet Plânlama Teş-
kllâtıylede, ormanların • dışında daha. birçek yer
lerde de millî park tesisi yönünden çalışmalarımız 
vardır. Bunlarla ilgili master plânlar hemen he
men bitirilmiş vaziyettedir. 

Millî parklar, önemi dolay isiyle ayrı bir ka
nun tasarısını1',, konusu halinde ele alınmış, tasarı 
Yüce Meclise sunulmuştur ve halen Yüce 'Mecli
sin gündeminde bulunmakladır. 

Avcılık ve balıkçılık, üzerinde durduğumuz 
'çok önemli konularımızdan ikisini teşkil etmekte
dir. Bunların önemi üzerinde yine uzun uzun 
durarak vaktinizi almak istemiyorum. Kara av
cılığımızı günün icaplarına uygun bir hale geti
rebilmek maksadıyle bir tasarı hazırlanmış ve bu 

da Yüce Meclise 'sunulmuş bulunmaktadır. Bu 
da halen Yüce Meclisin bir geçici komisyonunda 
ımüaakere edilmektedir. Bu kanunun çıkması ha
linde de kara avcılığımızı çok çeşitli yönleriyle. 
memlekete yararlı ibr şekilde uygulayacağımızı 
umuyoruz. 

Balıkçılık konusu üzerinde do orman içindeki 
akarsularda ve göllerde olmak üzere ealışmaları-
rnız var. Muhtelif yerlerde balık üretme istas
yonları kurmuş vaziyetteyiz. Bunların sayısını 
'çoğaltıyoruz. Özel sektörü de aynı konuda takvi
ye ediyoruz. Bize vâki olan müracaatları, teknik 
'elemanlarımızı emirlerine tahsis etmek suretiyle 
yardımcı olmaya gayret ediyoruz. 

Ormancılık politikamızın çok önemli bir üçün
cü amaıcını da, bildiğiniz gibi, ağaç'landırma ve 
erozyonu kontrol teşkil etmektedir. 

Ağaçlamanın Türkij'-e için olan önemini yine 
belirtmeye gerek görmüyorum. Çünkü, bu hepi
nizin yüksek malûmudur. Memleketin mevcut or-
'mıaları 'büyük bir çoğunluğu ile haraptır. Mem
lekette nüfus artmaktadır, odun hammaddesine 
olan ihtiyaç çoğalmaktadır. Memlekette endüstri 
gelişmektedir, bu endüstriye hammadde yetiştiril
mesi lâzımdır. 

Memleket toprakları, yapılmış ve cereyan et
mekte olan erozyonlar dolay isiyle elimizden git
mektedir. Bu cevheri mutlak 'surette tutmamız 
için ağaçlandırma yapmamız lâzımdır. 

Özet olarak arz ettiğim bu nedenledir ki, Ba
kanlığımız ağaçlandırma konusu üzerinde de 
hassasiyetle durmakta ve bütün imkânlarıyle 
yapabileceği her yerde, sayın bir milletvekili
nin burada dile getirdiği gibi sadece asfalt yol
lar kenarında değil, asıl ormanların içinde, 
erozyon sahalarında bunu yapmaktadır; ama 
birçok kişiler asfalt yollardan ayrılarak bu or
man içine gidemedikleri, erozyon sahalarımı gö
remedikleri için bunu görememişi erdir. Yoksa, 
bu ormanlar asfalt kenarlarında değil, gözden 
uzak, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde Türk 
ormancısının gayretiyle, himmetiyle ve mahallî 
vatandaşlarımızın işbirliği ile yapılıp yürütül
mektedir. 

Ağaçlandırma yapabilmek için tohum prob
lemini, toprak tahlili problemini halletmek lâ
zımdır. Bunlar halledilmiştir. Bir ağaç ve tohum 
ıslah istasyonumuz kurulmuştur. Bunun yanıır-
da bir toprak tahlil lâboratuvarmıız kurulmuş-
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tur. Binaenaleyh, tohum tedarikinde, toprak 
tahlilinde hiç bir engelimiz kalmamıştur. Bütün 
bunları hazırlayacak bir hale gelmiş vaziyette
yiz ve ağaçlandırmayla ilgili zamanlarda bu ku
rulmuş bulunan müesseselerimiz faaliyette bu
lunmak suretiyle ihtiyacı tamamen gidermek
tedirler.. 

Tipti tohum ve toprak tahlili konusunda ol
duğu gibi, fidan tedariki 'konusunda da tama
men mücehhez bir haldeyiz. Halen fidanlıkları
mızın sayısı 150'ye yaklaşmaktadır. Geçen se
ne 444 milyon fidan kapasitesindeki fidanlıkla
rımızı bu yıl 462 milyon fidana yükseltiyoruz. 
Böylece, gerek kamu sektörünün ve gerekse 
özel sektörün bütün fidan ihtiyacını şu anda 
karşılayacak vaziyetteyiz. 

Ağaçlama ile ilgili olarak, önemine binaen, 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda 1 400 000 0O0 lira
lık ödenek konmuştur. Bunun için de makine 
'alımları ve diğer çeşitli ihtiyaçlar da beraiber 
mütalâa edilmiştir. 

Ağaçlama sahalarımızı yıldan yıla çoğaltı
yoruz. Bu yıl özellikle Cumhuriyetin kuruluşu
nun 50 nci yuh olması nedeniyle âdeta bir ağaç
lama seferberliğine girmiş vaziyetteyiz. Orman 
içinde ve orman dışındaki ağaçlandırdığımız 
sahaların miktarı 50 0O0 hektara yaklaşmakta
dır. Bunu önümüzdeki yıllarda daha da artıra
cağız. Bugün memnuniyetle burada arz etmek 
isterim ki, yurdun muhtelif yerlerinde iller
den, ilçelerden ve köylerden Cumhuriyetin 50 
nci yıldönümü dîolayısıyle orman kurulması, 
koruluk kurulmasıyle ilgili teklifler almakta
yız. Bu teklifler, derhal icapları yerine getiril
mek suretiyle ele alınmakta ve sonuçlandırıl
masına gayret edilmektedir. Umuyorum ki, 
önümüzdeki günlerde basınımızda, yurdun bir
çok yerlerinde bu Cumhuriyetin 50 nci yıldö
nümü münasebetiyle Cumhuriyet ormanlarının 
kuruluşu haberini okuyacaksınız. 

Hızlı büyüyen ağaçlarla ağaçlama yapma
ya özellik ve öncelik veriyoruz. Çünkü, dünya 
•ormancılığı bu yöne yönelmiştir. Kısa zaman
da çok büyük ölçüde ağaç hammaddesi elde ede
bilme, bugünkü dünya ormancılığının müşte
rek: gittiği bir yoldur. Memleketimizde de ye
ni bütün ağaçlandırmalarda hep hızlı büyüyen 
ağaçlara öncelik veriyoruz. Bu arada okaliptüs, 
radiyata çamı, kavak, kızılağaç gibi ağaçlar bil
hassa önplânda gelen ağaç türleridir. 

Kamusal kuruluşların bugüne kadar yap
makta olduğu ağaçlamaları daha da disipline 
etmek ve bu konuda işbirliği sağlayabilmek 
maksadıyle bir kamu ağaçlamaları ve ağaç bay
ramı; yönetmeliği hazırladık ve bir kararna
meyle karara bağlanan bu yönetmelik halen 
yürürlüğe konmuş vaziyettedir. Böylece, çe
şitli kamusal kuruluşlar işbirliği yapmak sure
tiyle, Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde da
ha da verimli bir ağaçlama çalışmasına girmiş 
olacaklardır ve birçok yerde de bunun ilk ör
nekleri verilmiş bulunmaktadır. 

Memleketimizde, tıpkı av hayvanları gibi 
miktarı azalan ceviz ağaçlarının daha da çoğal
tılması için bir «ceviz kültürü kampanyasına» 
âdeta girmiş vaziyetteyiz; şimdi yurdun muh
telif yerlerinde birçok cevizlik kurulmakta
dır. 

Biraz önce arz ettiğim gibi, toprağın muha
fazası ve erozyonla mücadele, yine üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz konulardan birisini 
ıteşjkll etmektedir. 1972 yılma kadar 72 400 hek
tarlık sahada çalışmalarımız olmuştur, 1973 yı
lında 33*30 hektarlık bir sahanın çalışması prog-
ramlaştırılmış bulunmaktadır. Bu arada, sade
ce Orman Bakanlığının değil, diğer bakanlık
larla müştereken yapmakta olduğumuz enozyo-
nu kontrol çalışmalarımız da mevcuttur. Bun
lardan bir tanesi Tosya - Devres çay havzası, di
ğeri Gediz havzası projesidir. Bunlar, 120 000 
hektarın üzerine çıkan büyük sahaların kontro
lü, korunmasıyle ilgili çalışmalardır. 

Mera ıslahı çalışmalarımız da bunlarım pa
ralelinde yıldan yıla bir gelişim gösterme su
reliye devam etmektedir. Bütün Türkiye'nin 
ormanlık bölgelerinde yapmak istediğimiz ağaç
lamaların de'taylı plânlarını önümüzdeki yıllar 
içerisinde tamamlamış olacağız. 

Orman Bakanlığımıız, çalışmalarının çoğun-
luğuyle teknik karakter arz eden bir Bakanlık 
olduğu içindir ki, bu çalışmalara daha da ışık 
tutabilme, daha da rasyonel bir hale getirebil
me, priodüktiv olabilmesini sağlayabilme maksa
dıyle araştırmalara geniş ölçüde yer vermekte
dir. Bir taraftan Ankara'daki Ormancılık Araş
tırma Enstitüsü, diğer taraftan İzmit'teki Ka
vakçılık Araştırma Enstitüsü ve bunlara bağlı, 
memleketin muhtelif bölgelerine yayılmış araş
tırma istasyonları devamlı bir şekilde teknik 
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konular üzerinde araştırmalar yapmaktadırlar. ı 
Bu araştırma sonuçları, bül/tenlerde, raporlarda 
yayınlamak suretiyle hem memleket içi mes-
lekdaşlara arz edilmekte hem de yabancı diller
de özetleri verilmek, bazen de metinleri aynen 
tercüme edilmek suretiyle, dış ülkelerin araş
tırma müesseselerine de gönderilmektedir. 

Eğitim konusu da yine üzerinde durduğu
muz, zaten kanunların âmir bir hükmü olması 
nedeniyle yerine getirilmesi gereken bir hiz
metimiz olmaktadır. Gerek hizmet öncesi, ge
rekse hizmet içi eğ'itime büyük ölçüde önem 
veriyoruz, Birçok yerlerde eğitim merkezleri
miz vardır. Bu eğitim merkezlerimizde zaman 
zaman, gerek genel idare sektöründe, gerekse 
teknik sektörlerde çalışan meslekdaşlarımız 
hep bu eğitim merkezlerinde sürekli bir şe
kilde, yapılmış plân ve programlar gereğince 
eğitilmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, genel olarak arz et
mek istediğim hususları bitirmiş bulunuyorum. 
Şimdi müsaadenizle ve vakit dar olduğu için 
kısa kısa, sayın konuşmacıların burada dile ge
tirdikleri hususları ele alarak onları cevaplan
dıracağım. 

iSayın Tosyalı, konuşmasında, ormanın fonk
siyonları, sahası, serveti, istihsal gibi çeşitli 
yönlerini ele almak suretiyle kıısmen açıklayıcı, 
kısmen eleştirici bir konuşma yaptılar. Bu ara
da, memleket ormanlarımızın ormancılığımızın 
ve bunun ötesinde de Orman Bakanlığının gö
revlerini de yine bu konuşmaları arasında dile 
getirdiler. 

Orman yangınlarından (bahsettiler; biraz 
önce bendeniz de bunlar üzerinde durdum, 

Amenajnıan plânlarımdan bahsettiler, nihaî 
sözümüzü yakın bir gelecekte amenajmanla il
gili olarak söyleyeceğimizi biraz önce arz et-
mişltim, 

Yol konusu üzerinde durdular; bunu da arz 
ettim. 

Sonra, millî parklar üzerinde durdular. İs
tihsalimizin yıldan yıla artmakta olduğunu 
memnunlukla karşıladığını ifade buyurdular, 
yol yapımında YSE ile işbirliği yapılmasını tav
siye ettiler, ki biz, biraz önce arz ettiğim gibi, 
bunu yapmaktayız ve bu işbirliğini önümüzde-. 
iki yıllarda- daha da artıracağız. j 
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«İhracat üzerinde durulmalıdıır ve arttırıl
malıdır.» dediler. Hiç şüpihesiz bu konu üzerin
de ciddiyetle duruyoruz. Ancak ve hepinizin 
bildiği üzere Hükümet programında ihracat, 
iç tüketim fazlası olma kaydıyle plânlarda ve 
programlarda yer almıştır. Biz, bir yandan iç 
tüketimi nazara almak, öbür yandan da bunun 
ötesindeki miktarı dış memleketlere ihraç etme 
çaibası içerisindeyiz. 

Orman köylerinin kalkmdırılmasıyle ilgili 
olarak yine çeşitli konulara değindiler. Bunu 
biraz önce arz ettim; orman köylerinin kalkın
dırılması, çok yönlü bir hizmetler manzumesini 
temsil eder. Bu hizmetleri tek başına Orman 
Bakanlığının götürmesi mümkün değildir. Bir
çok hizmetlerde koordinatörlük vazifesini alır, 
ama diğer bakanlıklar da zaten bu çalışmalara 
katılmışlardır ve katılmaktadırlar. Biraz önce 
arz etmiş olduğum kanun tasarıları, eğer yüce 
Meclisten kanunlaşmış olarak çıkarsa, öyle 
umuyoruz ki bu bölgelerde yaşayan vatandaş
larımıza yapabileceğimiz hizmetler çok daha 
aitmiş olacaktır. 

Teşkilâtımıza, yapmakta oldukları çalışma
lardan dolayı teşekkür ve takdirlerini burada 
dile getirdiler. Bendeniz de teşkilâtımız men
supları adına burada kendilerine bu beyanla
rından dolayı teşekkür etmek isterim. 

Efendim burada, gerek istihsalle olsun ge
rek fiyatlarla olsun hazırlanmış ilgili rakamlar 
var, fakat vakit çok dar olduğu için bunları 
yazıla olarak bilâhare Sayın Tosyalı'ya bende
niz arz ederim. Onun için, vakit tasarrufu ne
deniyle müsaadenizle bunu geçiyorum. 

Sayın Vehbi Eniğiz de konuşmalarında yi
ne ormancılık politikamızın amaçlarından, ame
li aj m an çalışmalarımızdan ve eskiden kullan
makta olduğumuz seçme kesim metoduyla, ye
ni kullanmakta olduğumuz yaş sınıfları meto
dundan bahsettiler. Halen mevcut olan ormanla
rımızın hepsinde yaş sınıfları metodu kullanı
yor değiliz; yine bir kısım ormanlarımızda, o 
ormanların kuruluş ve ağaç türü nedenleriyle 
seçme kesim sistemi de caridir, ama büyük bir 
çoğunluğııyle yaş sınıfları usulünü uygula
maktayız. 

Eski ve yeni amenajnıan plânlarının sonuç
larını ele alarak, bunlar arasında büyük fark
lar okluğunu dile getirdiler. Bu fark gerçekten 
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gözükmektedir, ama burada ifade edildiği ga
bi, memleketin her yerinde büyük değildir; 
ama bu konuda rakamlar vererek fikirleri 
teşviş etmek istemiyorum; biraz önee arz etti
ğim gibi, yakın bir gelecekte kesin rakamlara 
ulaşmış olacağız. 

Orman ürünlerinin değerlendirilmesi konu
su üzerinde, bıçkı sanayii üzerinde ve yine bu 
endüstrinin zayiat yüzdeleri üzerinde durarak, 
münferit endüstriyel tesisler değil, entegre te
sisler kurulması suretiyle hammadde tasarru
funun sağlanması tavsiyesinde bulundular. Bu, 
hliç şüphesiz doğrudur. Zaten Hükümetin de al
mış olduğu karar böyledir. Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda da öngörülen ormanla ilgili endüstriyel 
tesisler hep entegre, birbirini tamamlayan te
sislerdir. 

Tahdit işinin bitirilmesi temennisinde bu
lundular. Biraz Önce arz ettim; zaten onun ça
bası içerisindeyiz., 

Ormanların geliştirilmesiyle ilgili ö'denekle-
rin bütçede az konmuş olduğundan yakındılar. 
Bulunabilen imkânlar bunlar olduğu için an
cak bu kadarı kondu. Biz isteriz ki, bu mik
tarlar, ödenekler her haliyle bu verilenlerin 
birkaç misline çıkartılmış olsun. Biz, biraz ön
ce arz etmiş olduğum hizmetlerimizi uzun yıl
lar beklemek suretiyle değil, kısa yıllar sonu
cunda gerçekleştirmiş olabilelim. Bu, hiç şüp
hesiz devletin malî gücüyle orantılı olan bir 
keyfiyettir. 

Erozyonu önleme tedbirleri üzerinde, en
vanter çalışmaların geliştirilmesi üzerinde dur
dular. Sonra, teknik ve ekonomik geliştirme
lerde araştırmaya dayanılmasını tavsiye etti
ler. Biraz önce arz ettim; biz, zaten teknik ça
lışması ağır bir Bakanlık olduğumuz içlin, bütün 
araştırma organlarımızla problemlerimizi ilmî 
ve teknik yönden çözümlemeye de gayret et
mekteyiz. 

Ormanların korunması polisiye tedbirlerle 
değil, sadece sosyo - ekonomik tedbirlerle olur, 
buyurdular. Biraz önce, diğer sayın konuşma
cıların da dfile getirdikleri gibi, biz de aynı 
görüşe katılıyoruz. Gerçekten öyledir. 

Sayın Celâl Sungur, Orman Bakanlığının ta
rihî gelişiminden; 1937 ve ondan bu yana göz-
atmak suretiyle gerek ormancılığımızın ve ge

rekse Orman Bakanlığımız kuruluşunun bir pa
noramik görüşünü burada ifade buyurdular. 
Sonra, ormanlarımızın orman sahası ve Orman 
Bakanlığımızın bu arada çeşitli görevlerinin 
neler olduğu üzerinde durdular. Bu arada ih
racat konusuna da özellikle parmak bastılar. 

Biraz önce arz ettim; Hükümetin orman 
ürünleri ihracatıyle ilgili olarak izlediği politi
ka, kısaca; iç tüketim fazlasını ileri mamuller 
haline getirmiş olma şartıyle dış .memleketlere 
imkân nispetinde gönderebilmedir. Biz bunun 
çabası içerisindeyiz. Yurt içi tüketimi nazara 
alarak ve ihraç edeceğimiz ürünlerin de ileri 
mamuller olmasını ve özellikle gözeterek, ihra
cat yapacak olanlara hem vergi iadesi, hem de 
tesis edilmiş özel bir fondan ayrıca para ve
rilmesi suretiyle yardımcı olmaktayız. Bunları 
bu arz etmiş olduğum olanaklar ölçüsünde ge
liştirmeye gayret ediyoruz., 

Sonra, orman - köy ilişkileri üzerinde dur
dular ve bu çalışmalardan memnun oldukları
nı dile getirdiler. Ancak, bu çalışmaların ye
terli olmadığı, daha da artırılmasının bir ger
çek okluğuna da işaret ettiler. 

Yangınlar, sınırlama işleri, amenajman ça
lışmaları, istihsal, ağaçlandırma, millî parklar 
konusu üzerinde ayrı ayn durarak izahlarda 
bulundular. Bunları zaten biraz önceki mâru
zâtım ile zannederim dolaylı olarak cevaplandır
mış oluyorum. 

Orman köylüsünün sıkıntısına değindiler. 
Bu silkintiyi bendeniz de biraz önce burada di
le getirdim. O sıkıntının, o çilenin biran önce 
bitmesi için yoğun bir çaba içerisinde olduğu
muzu da burada tekrar etmek isterim. 

jS'Onra, kara avcılığı, millî parklar, 6831 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ilişkin kanun tasarısı, Orman Ürünleri Sa
nayii Genel Müdürlüğüne ait kanun tas ansı, or
man içindeki köylü vatandaşlarımızın kalkındı
rılmasına ilişkin kanun tasarısı, ağaçlandırma 
ve Erozyon kontrol Genel Müdürlüğünün kanun 
tasarısı, ormanlık bölgelerde hayvancılığın ge
liştirilmesiyle ilgili kanun tasarılarının 'biran 
önce çıkması temennisinde bulundular. 

Biz, bütün bu tasardan biran önce Yüce 
Meclislerden çıkması arzusuyla, iştiyakiyle sun
muş bulunuyoruz. Umuyoruz ki. bunlar Yüce 
Mecliste görüşülüp, konuşulma suretiyle yakın 
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"bir gelecekte kanunlaşacaktır. Biz, 'bizim yönü
müzden, öncelikle gerekli konulan ele almak 
suretiyle bunları gerçekleştirmeye yardımcı ola
cak kanun tasarılarını aşağı yukarı >tamamiyle 
Yüce Meclislere sunmuş bulunmaktayıız. Umu
yoruz ki, bunlar yakın /bir gelecekte Yüce Mec
lislerden kanun halinde çıkacaktır ve 'böylece 
Ortnan Bakanlığı, gerek teşkilât ve gerekse 
çeşitli hizmetlerini (bu kanunlar ışığı aLtın'da da
ha da verimli bir şekilde yürütme olanağına sa
hip olacaktır. 

Sayın Niyazi 'Gürer, yine konuşmasında, 
aşağı yukarı diğer sayım konuşmacılarım para
lelimde hiıMr'ine 'benzer konular üzerinde dur
dular. Ormanların fonksiyonu, bu fonksiyonla
rın gelişi tiril m esi için amaçların, ilkelerin üze
ninde hassasiyetle durulması; özellikle ta/hdüt, 
amenajman, yangınlar, onman ürünlerinin anad-
'dî faydalanması yanında, orman varlıklarımı
zın sağlamış olduğu sosyal hizmetlerden fayda-
lanılmasu konusu üzerinde durdular ve memle
ketimizde ürettiğimiz ağacın •% 70 -oranında 
yakacak hammaddesi olarak halen tüketildiğini, 
halbuki bunların endüstriye aktarılması gerek-
Ibiğine işaret ettiler. Bu gereğe 'biz de uyuyoruz. 
Nitekim, ibunu gerçekleştirmek maksadıyle geç-
itiğimiz yaz içerisinde, hatırlanacağı üzere Elâ
zığ'da bir yakıt semineri tertipledik. Bu s emli -
nere memleketimizin ilgili 'bütün ilim adamla
rını da davet ettik. Valiler, 'belediye reisleri, 
malhallî halk ve 'bizim teşkilâtımız bu yakıt ko
nusu üzerinde günlerce devam eden seminer 
sonunda bâzı kararlama vardı». Bu kararlar Hü
kümete iın't'ikâl ettirildi. .Bununla ilgili olarak 
Hükümet kısa ve uzun vadeli tedbirler aldı ve 
odun hammaddesinin bugüne kadar olduğu gi
bi, bir yakacak hammaddesi değil, sanayiin, 
ihaJttâ üniiversal bir hammadde 'haline gelmiş ol
duğunu nazara alarak, bunların dalha da iyi 
:bir şekilde değerlendirilmesini kararlaştırmış 
oldu. Memnuniyetle görüyoruz ki, bugün 'ba
sımda, TRT'de, Yüce Meclislerimizde ve kamu
oyunda şu şuur tam manâsıyle belirmiştir:: 
Odun hammaddesi, ağaç hammaddesi, artık ya
kacak bir hammadde olmaktan çıkmıştır. Millî 
yararlarımız, yakacak odun maddesinin eski
den olduğu glifoi değil, endüstriye intikâl ettiril
mesi sure'tiyle daha da yüksek oranda kıymet-
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I lendiri.ilm.esi bir zorunluluk olarak karşımızda
dır. Bunu bütün Tlürik kamuoyu da memnunluk
la burada tekraren ifade ediyorum - kalbul etmiş 
vaziyettedir. Önümüzdeki yıllarda yakılt ihtiya
cımız, diğer kaynaklardan daha da büyük öl
çüde sağlandıkça, hiç şüpJhesliz bu '% 70 oranı 
tedricen düşecektir. Nitekim, Üçüncü Beş Yıl
lık Plân, yakın foir gelecekte odun hammaddesi
nin artık 'tamamen endüstriye kayması lâzım-
geldiği hükmüne varmıştır. 

Hazırlanmış bulunan tasarıların biran önce 
çıkaı'tıknası temennisinde bulundular. Bu te
menniyi bizim ele beslediğimizi biraz önce arz .. 
etmiştim. 

Sayın Yavuz Acar, ormancılığın memleket 
içim oılan önemi üzerinde durduktan sonna, orman 
içinde ve kenarında yaşayan köylü vatandaş
larımızın hükümetçe ve Devletçe alınmış olan 
bütün tedbirlere ve sarfedilmiş olan ibıütün gay
retlere rağmen, büyük ölçüde bir fark göster
mediğini, dile getirdiler. Doğrudur. Çünkü, bu
güne kadar Devletin almakta olduğu tedbirler, 
bu 'bölgelerdeki nüfus artışımın yüzde oranı 

I itibariyle - öyle sanıyoruz ki - biraz altında kal
mış olması nedeniyle 'bu yaşantıda dikkati çe
kecek bir değişiklik olamamıştır. 

Bununla beraber, bu genel hok'üm yanında 
şunu da ifade etmek isterim. 

Memleketimizin orman içi ve orman kenarı 
'bâzı bölgeleri var ki, bu bölgelerde köylü mülki
mizin yaşantısında çok çeşitli devlet yardımla-
rıytle, fou arada bizdim Orman İşletım'e'lerimizin 
orada enltansif bir çalışmaya girmiş olması ne
deniyle faiklar meydana gelmiştir. Bunlar, ga
yet bariz bir şekilde gözükmektedir ve memnun
luk vericidir. Ama gömül isterki, bu kısa zaman
da göze çarpan farklılığın, 'yurdun bütün orman 
içi ve kenarı köylerinde müşahade edilmesi 
mümkün olsun. 

,K|öylü vatandaşlarımızın yıllık gelirlerinin 
az olduğundan ve bunlara sosyo - ekonomik ted
birleri götürmede istical etmemiz gereğinden 
ba'hsettiler. Bunlara aynen katılıyoruz. 

Topyekûn memleketteki kalkınmanın yurt 
endüstrisinin gelişmesine bağlı olduğunu da 
ifade ettiler. Bu arada, bu da 'hiç şüphesiz bür 

' gerçektir. Zaten Türkiye'nin kalkınması, 
I planlarımızda da gayet açık ve seçkin bir şekil-
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de dile getirildiği ıgilbi; yurdun büyük ölçüde 
endüstrileşmesine bağlı bulunmaktadır. 

Yalnız, Orman (Bakanlığının bu çeşitli hiz
metleri görümken, özellikle yeni hizmetlere gi
rerken; listühdam etmekte olduğu personeli yan 
ödemeleri ve kadrolarıyle daha da iyi takviye 
etmesi lâzım geldiğini, aksi /takdirde, hizmetle
rin götürülmesinde güçlükler çekeceğimli, ifade 
ettiler. Biz 'bu görüşe aynen katılıyoruz. Bu 
lOİana'klan sağlamanın da zaten çabası içinde
yiz. Bugüne kadar bütün gücümüzle, yan öde
meler ve kadroların alınması konusunda gayret 
sarf ettik. Bundan sonra da hiç şüphesiz 'bu gay
reti sarfedeceğiz. 

. Orman endüstrisiinde, başta SEKA olmak 
üzere kullanılacak ağaç ham maddecinin endüs
tri ham maddesi değil de, asıl bu endüstrilerin 
kullanması lâzım geldiği ham maddeler 'olması 
gereğine, değindiler. Bu fikre de katılıyoruz. 
Bunu sağlamak (için zaîten, SEKA ile 'karşılıklı 
görüşmeler, anlaşmalar yapmış, protokoller 
imzalamış vaziyetteyiz. SEKA'ya, yani odun 
endüstrisinde kullanılaea'k ham maddeye veri
lecek ağaç ham 'maddesinin neler .olması lâzım 
geldiğini, her iki Teşkilât karşılıklı görüşmele
riyle tespit etmiş vaziyettedir. Binaenaleyh, es
kiden olduğu gibi, endüstriniin (kullanılabileceği, 
yani (SiE;K]A dışındaki diğer endüstrinin kullana
bileceği odun ham maddesini SEKA'ya vermi
yoruz. 

Yol inşaatından ve YSE ile işibirliği yapıl-
ma-sı gereğinden baıhsettil/er. Onu zaten biraz ön
de dile getirdim. Biz de onun üzıerinde çalışıyo
rum 

(Sayın Süleyman Mutlu, şahsı adına yapmış 
'olduğu konuşmada; Türkiye'nin kaderinin or
man varlığıma (bağlı olup olmamasıyle ilgili hu-
lundfiığ'unu, ifade ettiler. Yani kısacası, Türki
ye'nin orman varlığı olumlu bir durum içerisin
de olduğu takdirde, kaderinin daha da ümit ve
rici olacağımı, halbuki oramanlarm haraibedil-
imiş olması halinde kaderinim biraz da karara-
Ibileceğini, dile getirdiler. Doğrudur. Türkiye 
'gibi iklim kuşağı üzerinde bulunan bir memle
kette ormanlarım varlığı, sadece odun hammad
desini sağlama bakımımdan değil; ama yurdu 
var olarak ayakta tutalbilme bakımından da ha
yatî bir önıeın taşımaktadır. Bugün milyar met
rekare tutarındaki toprak kaymımız, ibugüm 
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ı ımemleketlte rastladığımız kuraklık zaman za-
ıman rastladığımız seller, taşkınlar bütün 
tonlar ormanla ilgilidir ve ormanların çokluğu 
halinde bu tehlikelerin azaldığı, ormanların 
azalması halimde de bu tehlikelerin çoğaldığı, 
artık bütün dünlyamm Ibildiği 'bir gerçektir. Bu 

j miejdıeınllledir İki, Tüıriküıyte oranıanlaırı Türlkiye'niin var
lığı için gerçekten hayatî bir ömeım taşımakta 
ve rol oynamaktadır. 

«Orman tarımının, tarım hayvancılığımın si-
! gortaisıdır» dediler. Bu doğrudur ve to âdeta 

(bir milletlerarası deyim haline gelmiştir. Bültün 
ileri memlefcet'lerdıe, ormanı tarımla tarımı hay-

I vaneılıkla (bağlantılı kurmak suretiyle birilbirinin 
' mütemmimi olduğunu kajbul etmişlerdir. 
i Sayın Süleyman Mutlu, ormancılık tatbika

tınım ilkel olduğumu verilen rakamların doğru 
olup olmadığında şüphesi bulunduğunu, dile ge
tirdiler. Ormancılık taltibikatı Türkiye'de hemen 
ifade etmek isterim ki; çok olumlu ve ileri bir 
safhaya girmiş bulunmaktadır. Ormanlarımızın 
'birçok yerlerinde (bulgun entansif 'ormancılık iş-
letımıeıciliği yapılmaktadır. Ancak bunlar, Sayın 
(Süleyman Mııtlu'nun göremediği yerlerde oldu
ğu ve gidip bunları yakinen tetkik etme imkâ
nını her halde bulamadığı içindir ki, gözünden 
kaçmış olması gerektir. Yalnız, Türkiye orman
cılığı, ormanlarının '% GO'ının maralbolması dola-
yılsıyle, ilk bakışta olumsuz "bir görüntüye bir 
talih eseri sahiptir. Ama verimli ormanlarımız 

i içerisindeki işletmeciliğimiz, bugün ileri bir or
mancılık işletmesi seviyesindedir. 

1 Bunun ötesinde; Sayın Süleyman Mutlu, or
man muhafaza .memurlarını ele alarak, bunların 

i çeşitli yolsuzlukları tizlerinde durmak suretiyle, 
'bunların em azından % 5)6'sini itham etme yolu
na gittiler. Orman muhafaza memurları - hep 
IbiMiğiniz gibi - ormanlarım polisiye nitelikteki 
korunma siyle ilgili görevleri yerine getiren 'kim
selerdir. Halen Teşkilâtımızda 6(573 adet muha
faza memuru bulunmaktadır, yani bunlar büyük 

i Kır yekûn tıuumalktiadrrlaır. Millî Senvıefcimiz olan or
manların korunması ve emniyetinin sağlanması 
.bu memurlara tevdi edilmiş vaziyettedir. Bu me-
mımrlar büyük bir feragatle ve fedakârlıkla or
manların korunmasında, âdeta bir savaş verir
ler. Son 5 yıl içerisinde 89 orman muhafaza me
muru yaralanmış, 23 muhafaza memuru öldü
rülmüş, '572'si de tehdit edilmek suretiyle SUB-

I turulmak istenmiştir. 
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Bu. muhafaza mem/urları hakkında, % 50'ısi-
nin de öt'eıs'ime gitmek suretiyle ithamda bulu
nurken, sayın milletvekillerimizden istirham 
ediyorum1: Bu muhafaza memurlarından bu 
olumsuz yola yönelmiş olanlarının isimlerini za
man ve mekân itibariyle burada bildirişimler. 
Aksi takdirde, bir sayın milletvekilimin, millî 
servetlerimizin korummasıyle görevli bulunan 
bir Teşkilâttıı, feragat vıe fedakârlıkla çalışan 
ibu kadar insanı yolsuzlukla itham etmesi, hiç-
ıbıir şekilde tasvip edilemez. Onun içindir ki:, 
kendisinden istirham ediyorum: Bu % 50 mik
tarındaki orman muhafaza memurlarının yolsuz 
olanlarım, isimleriyle zamanları ve imkânlarıyle 
lütfen bildirsinler. 

. SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Köylüleri haraca bağladığını ispat edeceğim.. 

ORMAN BAKANI SİELAHATTİN İNAL 
(Devamla) —. Bildirmedikleri takdirde, kendi
sinin buramda geniş bir kütleyi itham etime gibi 
yanlış bir yola 'girmiş olduğunu ifade etmekten 
tekrar bendimi alamayacağım.. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
(Sayın Bakam, gelsin yanıma da bunları teber te
ker göstereyim... 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, lütfen, böyle bir 
müzakere usulü yok-efendim, rica ediyorum, 
lütfen.. 

ORMAN BAKANI SELAHATTİN İNAL 
(Devamla) — Efendim, sonra köylü kooperatif
leri, üzerinde durdular. Bu kooperatiflerin geliş-
ımesini biz de aynı şekilde, aynı düşünce ile des
teklemek istiyoruz. 

>Sonra, orman içerisindeki hayvancılık du
rumuna değindiler; bilhassa keçi ormana düş
mandır denir. Keçi köylünün elinden alınır, ye
rine birşey verilmezse bu suretle orman koru
maz» dediler. 

iSayın Milletvekilleri, biz hiçjbir yerde ve ha-
zırladığimiiz tasarılarda köylünün elinden kedi
leri alınacaktır diye bir hüküm ıgeltirmıedik. Hiç
bir tasarımızda böyle bir hüküm 'yok. Bunum ak
sine, Ibiraz önce. arz 'etmiş olduğum tasarı ile or
man içindeki köylerde hayvancılığım geliştiril-
tmeisine ilişkin kanun tasarısında biz «sadece keçi 
değil, diğer hayvanlar da dahil olduğu halde 
ellerindeki verimsiz ırkları alarak bunların yeri
ne ye.ni kültür ırkların verilmesini, ayrıca (bunum 
beraberinde çok çeşitli sosyo - ekonomik tedbir

leri de gerçekleştirecek imkânları sağlayıcı bir 
kanun tasarısını Mecliste sunduğumuzu »biraz ön
ce arz ettim. Binaenaleyh, burada özür dileyerek 
ifade ediyorum; köylünün elinden keçi alınacak
tır ve karşısında birşey verilmeyecektir gibi 
böyle müphem beyanlarda bulunmayı çok isa
betsiz ve aynı 'zamanda tehlikeli Ibir ifade olarak 
nitel emdiriyorum. 

Sonra, orman köylerinin naklinim çok güç 
hattâ bir hayâl olduğundan bahsettiler, ancak 
iki köyün nakledileJbildiğini ifade ettiler. Doğ
rudur. Orman köylerinin nakli çok zordur, bü
yük paraları •gerektirir. Büyük zorunluluklar ol
madıkça zaten Hükümet de orman köylerinin 
nakline gitmemektedir. Ama Ibüyük zorunlu
lukların bulunduğu ahvalde hiç şüphesiz ıgere-
kirse bu köylerin nakli de mümkündür ve yapı
lacaktır. 

Ayrıca, bir köyün nakliyle ilgili bir diğer iş-
lıemden hahdettiler. Bu işlemin Bakanlıklar ara
sında müphem bir durumda olduğunu, âdeta bu
nun üzerimde katiyen durulmamak suretiyle bir 
kenara aftılmış ve itilmiş olduğunu söylediler. 
Doğrusu bunun hangi köy olduğunu bilmiyorum', 
bunu ayrıca kendilerinden rica edeceğim, Han-
:gi köydür, bununla ilgili olarak incelemeyi ya
pacağım ve neticeyi kendilerine bildiririm. 

Konuşmalarının bir kısmında, «Orman Ba
kanlığının yapmakta olduğu ağaçlaaıdırmaların 
asfalt yolların kenarında değil, asıl erozyon sa
hasında olması lâzım geldiğini» ifade ettiler. 
Bunu biraz önce bir vesile ile cevaplandırmıştım. 
Ama, burada bunu tekraren ifade edeyim, ken
dilerimi alstfa.lt yoldan ayrılmak suretiyle biraz 
bizim ağaçlandırdığımız ormanlık sahalara gir
mesini rica edeceğim. Asfalt yol kenarlarında 
da igertekirsıe ağaçlandırma yapılır, fakat ıbizim 
bu nevi faaliyetlerimiz ne ya'zık ki, asfalt yol
lardan çok uzaklardadır. Buna asfalt yollardan 
geç,enler ıgöremezler. Onun için ibu konuda mera
kı .olanlar, başta Sayın Süleyman Mutlu oldu
ğu haldd eğer bize ©erirlerse, biz kendilerime her 
türlıü imkânı haizırlamalk suretiyle kendilerinin 
'bizzat (gidemedikleri yere kadar 'kendilerini gö
türmek suretiyle de bu ağaçlama sahalarımızı 
ıgösteririz. 
• SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahiısar) — 
Geleceğim [Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI SELAHATTİN İNAL 
ı (Devamla) — Yurdun birçok yerlerinde, gerçek 
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tem yollardan uzak yerlerde geniş sahalar üze
rinde ağaçlandırma faaliyetlerimiz vardır. Bu 
faaliyetler, onu da ifade edeyim ki, yapılmış yer
lerde, 'bunu Türk ormancısının öğünüleeek (bir 
mesaisi olarak dile getirmek istiyorum. Bü
tünüyle Türkiye'mde bu ağaçlandırma faaliyetle-
i'imiz % '90'ın üstünde ıbir ibaşarı sağlamıştır. 

Bendenizin sayın konuşmacılarım 'görüşme
leriyle ilgili olarak 'maruzatımı Iburada bitmiş 
(oluyor. Sayın 'konuşmacıların bâzı 'görüşmeleri
mi detaylara inmek suretiyle cevaplandırmam va-
'kit darlığı nedemiyle mümkün 'olmadı, esasem 
ıbüıtün kiisıltla/mama rağmen yine uzunca bir za
manınızı almış 'bulunuyorum. Vaktinizi, eğer bu 
yönüyle israf etmişsem özür dilerim. Bütçemizi 
(gayet samimî olarak Ve mütevazi ölçüler içeri-
'sinde hazırlamış, Yüce Meclisinize Sunmuş (bulu
nuyoruz. Bunu aynen kabul etmemizi istirham 
eder, beni uzun razım dinlemek sabrında, lütfun-
da bulunduğunuz için hepinize teşekkür eder, 
ayrıca Yüce Meclisin sayın 'üyelerine saygıları-
mu sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, isiorular vardır, 
lütfen ayrılmayınız. Yalnız istirhamımız; eğer 
sorulara vereceğiniz esvaplar geniş .tafsilâtı kap
ışıyorsa lütfen yazılı olarak takdim ederseniz 
zamandan tasarruf etmiş oluruz. 

Sayın Manisa Milletvekili Orhan Daut'un 
sorusu ışöyle : «Manisa Sipir Dağında yapılmak
ta olan millî park çalışmaları ıço'k yavaşlamış ve 
hattâ durmuştur. T973 yılı çalışmalarınızda bu 
millî park yapım çalışmalarına hız verilecek mi
dir?»1 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
(Devamla) —- Sayın Başkanım, bu konuya ımü-
ısaade ederseniz yazılı olarak cevap vereyim. Biz 
(biraz 'önce arz ettiğim gibi millî parklarla ilgili 
çalışmalarda bütün imkânlarımızla sonuca ulaş
mak istiyoruz. Ama doğrusu Manisa'daki millî 
parkımızın çalışmasının ne safhada olduğunu 
'bilmiyorum, bunu yazılı olarak: takdim ederim. 

BAŞKAN — Adıyaman Milletvekili Sayın 
Mehmet Zeki Adıyaman'ın bir sorusu var. Yazı
lı 'alarak cevaplandırmanızı talebediyor. Zabıt
lara ıgeçmıeisi içim okuyorum. 

«Adıyaman Vilâyeti merkez kazasının 5 ki
lometreden itibaren 'başlayan Karadağ 'eteıkleri-
nin ağaçlandırılması için 1970 (tarihinden itiba
ren vaki dilekiçjeleirimizle Onmamı Bakamlıgımız-

ca müspet, menfî bir cevap alınamamıştır. Şeh
rin havasına sıhhat ve .güzelleşmesine âmil 'ola
cak Karadağm ağaçlandırılma mevzuu 1OT3 yılı 
içerisinde ele 'alınacak mıdır?» 

Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin Yemipı-, 
nar'ın üç suali var . Yazılı olarak ta'kdim edil
mesini istiyor. 

«1. —• Tunceli'de millî park (olarak düşünü
len Munzur Vadisindeki sahada Ibuıgüne kadar 
hiçbir faaliyet 'gösterilmemiştir. Bu konuda Ba
kanlıkça yapılan çalışmalar hangi safhadadır. ? 

2. — Tunceli'deki köylerin çoğu onman içi kö 
yüdür, bunların kalkındırılması için Orman Ba
kanlığı. kendisine düşen hangi (görevleri yap
mıştır ve neler yapmayı düşünmektedir? 

3. —• Avcılık ve balıkçılık yönünden Tunceli 
ço'k müsait bir .bölgedir. Bu konuda Bakanlığın 
bir ar aştırması var mıdır ?,» 

Konya Milletvekili Sayın Baha Müderisoğlu 
lu'num sorusu şöyle : Arzu edildiği takdirde bu 
da yazılı olarak cevaplandırılabilir. 

«I. — Konya, Ereğli, Karapınar - Kaıraman'-
daki erozyon çalışmaları hangi durumda? Hak
kında izahat istiyor. 

2. — Konya - Karaman çamlığına su geti
rilmesi düşünülüyor mu?» Buna da mı yazılı ola
rak cevap vereeeksiniz Sayın Bakan,? 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
(Devamla) — Evet yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Kazova? 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Ben Ba

kandan sonra konuşacağım. 
BAŞKAN — Peki, konuşmak istiyorsunuz, sı

ra var 'efendim... Sayın Bakan, (bir dakika lüt
fen efendim.. Sayın Eroğan, buyurun sualinizi 
sorunuz efendim. 

NURİ EROĞAN '(İstanbul) — Bahsedece
ğim olay hususiyle İstanbul'um odun ihtiyacını 
temin eden ilçelerde cereyan etmektedir. Orman 
köylüleri kendilerine verilen istihsallerini bir 
yere yığmakta, nakliye tezkereleri çok düşük 
bir fiyatla bâzı paralı 'kimseler tarafından ısatın-
alınmaktadır. Bunlar sadece şehir için orman 
emvali sattıkları takdirde bir nakliye vergisi 
vermektedirler. Bu yüzden Maliyenin kayıpları 
olmaktadır. Bunu önlemek için bir tedbir düşü-
ınülmekte midir? 

BAŞKAN —• Bıuyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 

— Efendim, Orman Kanunu gereğince köylü 
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vatandaşlara pazar ihtiyacı olarak yani -kestikle
ri, taşıdıkları ve pazara götürdükleri orman 
ürünlerini pazarda saitaibilmeleri için. kanun ge-
reğeiınce kendilerine orman ürünü sermekteyiz. 
Biz bunu bir ticaret vasıtası değil, köylü vatan
daşların geçimini sağlamak maksadı ile bunla
ra Devletin yapmakta olduğu (bir yardım şeklin
de mütalâa ediyoruz. Bunlardan vergi alınma
ması gerektiğini Maliye Bakanlığına hafcanlığı-
imızın 'bir yazısı ile iletmiş bulunuyoruz. Henüz 
sonuç almış değiliz, sonuç aldığımız takdirde 
c'evaîbı ayrıca yazılı olarak zatıâlinize ara ede
rim, 

BAŞKAN — Soru icıevaplandırılmıştıi'. 
NURt ERGÖAN (Iistanlbul) — Benim sor

mak istediğim !bu değildi? 

BAŞKAN —• Aynı suali mi soruyor sunuz sa
yın Eroğan, biraz ön sıralara gelmeniz mümkün 
müdür? 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Şahııslara ve
rilmiş, köylü vatandaşlara pazar nhtiyacı olarak 
verilmiş olan orman ürünlerini nakletmek için 
kendilerine bîr nakliye, tezkeresi yeriliyor. Bu 
nakliye 'tezkerelerini ibir veya iki şahııs köylüler 
den satınahyorlar, ismi ile ölçüsü, ile yazılı ol
masına rağmen. Şelhire inerken, Alemdağın'da 
bunları gösteriyorlar, .ayrı. ayrı isimler. Zanne
diliyor ki, ilk nazarda o köylünün pazar ihtiyacı 
naklediliyormuş ıgnlbi Halbuki Ibu İbir ticaret me-
taı oluyor ve sadece o kamyon sahibinin, ibu tica
reti yapanın oöbini dolduruyor. 

Buna mâni olmak için 'bir tedbir düşünülü
yor mu? 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
'(Devamla) — Anladım efendim. Bu konuya mü
saade huyurursanız, şu anda oradaki uygulan
makta olan şekli kesin olarak 'bilmıediğim için 
cevaplandıramayacağım. Bunu tetkik edeyim 
zatıâlinize yazılı olarak arz ederim. 

BAŞKAN — Bir sual daha var Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Acaa\ 

YAVUZ ACAR (Amasya) — Üçüncü Beş 
Yıllık Plânın 704 ncü maddesinde; «sent ağaç 
üretimini igelecekteki yüksek talebi karşılayacak 
ş'ekilde düzenlemek gerekmektedir,» ve ıgene ay
nı plânın 7İH3 ncü maddesindıe «kuruluş yeri uy
gun olan, ekonomik kapasite ve ileri seviyede 
mamul üreten entegre teslislerin hammadde ihti
yaçları öncelikle ve tahsis yolu ile karşılanacak 

'teşvik tedbirlerinden istifade edecek haımnıadde 
fiyatları, ekonomik konjonktüre göre düzenle
necektir. denilmektedir. Acafoa Bakanlıkça tat-
katıniızda ne gibi tedbirler düşünülmektedir ? Bi
rinci sualim budur, arzu ibuyurusanız yazılı ce
vap, arzu Ibuyursanız şifahî verebilirsiniz. 

İkinci sualim; Orman Bakanlığı ,1 - 4 karar-
namıesindeki kadroları ne zaman dağıtacaktır? 
Bu husustaki gecikmelerin sebepleri nelerdir? 

Üçüncü sualim; son çıkan Harcırah Kanu
nunu biliyorsunuz Sayın Bakan, ibu kanunda 
harcırahlarda talbam 30 lira, tavan 70 liraya ka
dar ıçikarıılımıştır. Bu kanun 'çıkarılırken buraya 
İbir fıkra eklenmesi unutulmuş ve dolay isiyle de 
Ibitfçok teknik gruplar hundan zarar görmüştür. 
'Şehirlere »giden arkadaşlarımız şehirlerde harcı
rah alacaklar, 'esas vazifesi olan araziye 'çıktık
ları zaman tazminata dönüşecek, dolayısıyle, 
harcırahın çok .altına düşülmektedir. Bu acaba 
hizmeti kösteklemez mi Bu hususta ne düşünü
lüyor?. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan ya;zılı olarak mı 
takdim edeceksiniz? O şekilde lütfederseniz 
bütçie yetişmıiş olacak. 

SELÂHATTİN İNAL (Devamla) — Yazılı 
'olarak takdim edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Yeterlik önergesinden önce 'Sayın Münir Dalda!? 
Yok. Sayın Seydibeyoğlu? Buyurun efendim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU '(Kastamonu) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Or
man Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü 1973 
Bütçesi hakkında şahsî görüşlerimi ifade 'etmek 
için son konuşmayı yapmakta bulunuyorum. Bu 
arada 'Sayın Orman Bakanının hu münasetbetle 
verdiği 'bilgileri ve cevapları da dikkatle dinle
meye çalıştım. 

Muhterem arkadaşlarım, pek çok arkadaşı
mızın temas ettiği, Sayın Orman Bakanımızın da 
işaret ibuyurduğu gibi, hakikaten orman varlığı, 
Türk halkının 'gerek hugünü ve gerekse yarını, 
iklim ve toprak muhaf azamıızm haş teminatı 'bu
lunmaktadır. Bu itibarla şu Mecliste olsun, 
Türk halkının içinde olsun katî mecburiyet ve 
zaruret; olmadıkça ormanı tahrip niyetinde ola
cak kimsenin Ibulunduğunu düşünmek hatırım
dan dahi geçmez. Yalnız, sayın Bakanın da işa 
.ret (buyurdukları gibi, orman - halk ilişkilerinin 
hu'güne kadar müspet ibir sonuca varamamış ol-
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masının bâzı sebepleri vardır. Bunların birinci
si mülkiyelt re tasarruf ilişkileri yönünden halk
la ıbakanluk ve bakanlığa bağlı daireler arasın
daki ıbugüne kadar sürem ve maihkemeleri de 
geniş çapta işgal eden ihtilâflardır. 19'37 yılın
da 'çıkarılan 3116 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesimden itibaren orman sınırlarının talhdit 
işleminde başlanılmış ise de bugüne kadarki olan 
uygulamada birçok aksaMıklar, ıbirçok haksız
lıklar vuku bulmuştur. Diğer taraftan bu yüz
den mahkemelerimizde binlerce dava açılmış, 
bir kısmı sonuçlanmış 'hâlâ da sonuçlanmayan
lar da vardır. 

Mulhterem arkadaşlarım, diğer bir konu da 
onman içinde yaşayan vatandaşlarımızın geçim 
imkânları, iş bulma imikânları ve ekonomik so
runlarını halletme meselesidir. Raporda da ifa
de ediliyor, buıgün 15 722 köyümüzde 8 milyon
dan fazla vatandaşımız orman içinde yaşamak
tadır. Orman köylüsünün bilindiği üzere geniş 
ıtoprağı yoktur. Çak zaman ancalk 3 - 5 aylık 
-maişetini temin .edecek bir mahsul idrak edebil
mekte, bundan sonrasını çalışmak suretiyle te
min etmek zorumda buluımmaktadır Bu itibarla, 
hakikaten orman köylüsünün geçim imkânının 
sağlanmasında Devlete düşen görevler çok bü
yüktür. 

Toprak Reformu tasarlısının komisyonda gö-
rüşülımesi sırasında anlaşılmıştır ki ,bugün Tür
kiyelinizde 2 200 000 ailenin çok az toprağı 
vardır, 1 200 000 ailemin de hiç toprağı yoktur, 
tarımda çalıştığı halde. Binaenaleyh, 3,5 milyon 
ailenin topraksız ve yeter toprağı bulunmayan 
'kimseler oildıuğu şüphesizdir. 

Şimdi durum bu olunca ve Hükümetin getir
diği Toprak Reformu Kanunu eğer komisyon
lardan ve Yüce Meclislerden değişmeden geç
ilmiş olsa idi, yetkililerin belirttiğime göre ancak 
539 bin ailenin toprak ihtiyacını karşılayabile
ceği de gözönüne alınırsa, orman köylüsünü 
(bugün bulunduğu yerden başka yere nakletmek 
olanağı yoktur. Binaenaleyh, bu köylüyü ye
rinde, geçimini temin edeibilir hale getirmek zo-
ruınluğu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Kasti za
ruretler olmadikça orman köylerinin nakli müm
kün ollmaz görünmektedir. 

Hal böyle olunca, bu köylüye yaşamıa imkâ
nı (getirecek (tedbirlerin de 'alınması gereğine 
inanıyoruz. Ormanın korunması yanında, orman 

köylüsünün de ekonomik yönden olsun, sosyal 
yönden olsun korunması zaruretini 1970 yılında 
yapılan Anayasa değişikliği de ortaya koymuş 
bulunmaktadır. 

Anayasamızın 131 nci maddesinde, 1971 yı
lında yapılan değişlikle, 4 ncü ve 5 nci fıkrala
rımda değişiklik yapılmıştır ve bir de matlabı 
değiştirilmiştir. Daha önceki metinde ormanım 
korunıması ve genişletilmesi matlabı varken, or
man köylüsünün korunması ve ormanların geniş
letilmesi maıt'laıbı halime getirilmiştir. Bu Ana
yasa değişikliği ile Yüee Meclislerin varmak is
tediği mesele, köylünün sosyal ve ekonomik so
runlarına eğilmek imkânını yaratmak idi. 1950 -
196(0 taitjbilkatı arasındaki devamlı çıkarılan af
lar dolayısıyle ve bunun istismarı neticesinde, 
bu aksuilamel neticesinde Anayasanın 1961 yılın
daki tedvininde bâzı sert hükümler getirilmişti. 
Tatbikatta ıbunun yararlı olmadığı görülerek 
bu Anayasa değişikliği yapılmış ve ağacın ko-
runjmasma önem verilmesi de önplâna alınmıştır. 
Fakat, hal böyle iken görmekte olduğumuz şu
dur : 

iSayın Hükümet 6831 sayılı Orman Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
bir teklif getirmişltir, Yüce Meclislere. Bu deği
şiklikte sadece Anayasanın 131 nci maddesinin 
5 nei fıkrasının değişikliği kapsamı dahilinde 
orman sınırlarının biran önoe tespiti ve kadast
rosunun ikmaline önem verilmiş, bu yolda deği
şiklikler getirilmiş; fakait onun yanımda köylü
nün ekonomik sorunlarnıa, sosyal sorumlarıma 
limlkâm hazırlayacak 4 mcü fikra değişikliğini 
•gözönümde bulundurmamıştır. Bu 4 mcü fıkrayı, 
halen Anayasamızın 131 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasını huzurunuzda okumak istiyorum. 

•«Ormanlar içimde veya hemen yakımında otu
ran halkın kalkındırılması ve ormanı korumak 
ıbakımmdan, ormanın gözetilmesinde ve işletdl-
ımesimde Devletle bu halkım işbirliği yapmasını 
«sağlayıcı tedbirler ve gereken hallerde başka 
yere yerleştirme kanunla düzenlenir.» 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu bir dakika
nız var efendimi, lütfen. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu hususta Cumhuri
yet Halik Partili 74 milletvekili ve senatörün bu 
meseleye değinem ve buma çare getiren, orman 
köylüsünıüm ormanın işletilmesine ve korumması-
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•n:a iştirakini sağlayacak olan bir teklifine maale
sef Hükümet 'karşı çıkmıştır, komisyon üyeleri
nin Cumhuriyet Halik partisinden ıgayrı üyeleri 
karşı 'çıkmıştır; bu orman köylüsünün bu nıe-
selesine hal çaresi bulmak imkânı hâsıl olma-
ımnşıtır. 

Arz ettiğimiz üzere balem orman köylüsünün 
derdini Sayın, Balkan «biz de biliyoruz» dernek
tedir, aima daya getirecek çareleri getireime-
imekbedir. Bu aspirinle apandisit tedavisine ben
ler çarelerle bunun gerçekleteceğini, orman köy
lüsünün dendirie çare bulunacağını sanmıyoruz. 

Orman kooperatiflerin'e de gereken önem 
verıiltoelmeiM'edir ve bu kooperatifle? bugün 
maalesef sadece yurt dışma işçi gönderme aracı 
halinde kullanılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu lütfen bağ

layınız efendim, lütfen efenldim. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 

Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. 
Bir İde lortoıan yolları (konusuna değinmek iş

itenim. Orman yoılları yapımında Köy İşleri Ba
kanlığı YİSIE Genel Müdürlüğü ile Orman Bakan
lığının yol çalışmaları, yol yapım çalışmaları 
arasında bir koıodimasyon bugüne (kadar maale-
isef sağlanamamıştır. Orman idaresinin yap
tığı yollar, sadece tomruğu bulunduğu yenden 
almaya matuf olmaktadır. Çok zaıman 1 Km. 
veya 5O0 m. yaikından geçen yolların kiöylere de 
u'laşıtırıilması imkânları gözönüme alınımaimakta-
ıdır. Bu yüzden Devletin imkânları israf edilmiş 
olmakta vtc köylümüz bundan yararlanaımamak-
tadır. 

Mulhtenem arkadaşlarıım, vaktimiz kısıtlı ol
duğu için konu hakkında peik çıok söyleyecek şey 
var, ama söyfeye'miyoruz, bunları inşallah başka 
[bir zaiman ifaide ederim. 

Sözlerimle son verirken, bütçenin Orman Ba^ 
kanlığı müritesiplierine vle Türk Milletine ha
yırlı olması temennisiyle Yüce MeclM saygıy-
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini takdim edi
yorum efendim. 

ıSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan konu aydınlanmıştır, 

kifayeti arz ve teklif ederim. 
Kahraman Maraş 

Vıeyısi Kadıoğılu 

BAŞKAN •— Kifayeti oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madie ve bölümlere geçlilmesini oylarınııza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Bölümleri takdim ediyorum. 
Ortana^ Bakadkğd Bütçesi 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

ılOl Genel yönetim . 3 679, 105 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1Û2 Destek hizmetleri 850 264 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Orman köylerinin gelişti
rilmesi 15 358 820 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9*0*0 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 112 421 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Bakanlığın bütçesi bölümleriyle ka-
'bul edilmiş bulunuyor. 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve [Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet ,Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/747; Cumhuriyet Senatosu 
1/140) \(Mület Meclisi S. Sayısı : $27; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 173) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Orman Bakanlığına bağ
lı Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin madde-, 
lerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo-
ruım. Kabul edenler... Etmeyenler..-. Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Orman 'Genel Müdürlüğü ,1973 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1973 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) işaretli ödenek cetvelinde gösterildiği üze
re 30!7 291 069 lira ödenek verilmiştir, 

_ _ l . __ , _ 

(1) 827 :S. Sayılı basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

— m — 



Mİ. Meclisi B : 69 26 . 2 . 1973 O : İ 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutu
yorum. Bölümleri ayrı ayrı oylayacağım. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Oenel yönetim 11 249 801 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 71 177 643 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Ormanların korunması 73 9-23 569 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(112 Orman Kadastro ve Ame- . 
najman işlerinin düzenlen-
imesi 40 656 189 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Millî Parklar ve av üret
me sahalarının düzenlenmesi 4 285 340 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul e'dilımiiştir. 

114 Orman saha ve ürünlerine 
ilişkin araştırmalar 7 972 334 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Ormancılık iş gücünün geliş-! 
tirilmesi 1 125 512 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

116 (Orman alanlarının ağaçlan
dırılması ve erozyon kont
rolü 89 205 112 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

000 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 7 696 059 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutulan cetvelleriyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi takdim ediyorum. 
Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
-üzere 307 291i 059 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetvelleri 
takdim ediyorum. 
^G-elir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 307 291 059 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte aylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

3 neü maddeyi takdim- ediyorum. 
Madde 3. — Orman Grenel Müdürlüğünce 

1973 imali yılm'da elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline 1973 malı yılında 'da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul 'edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü, Or-
ıman Okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN •— Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kahul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmieyenler... 
Kalbul, edilmiştir. 

Maidde 16. — Genel Bütçe Kanununun 15 nci 
'maddesi hükmü, Orman Genel Müdürlüğüme 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN —• Bir önerge var, ta'kdim ediyo
rum^ 

/Sayın, Başkanlığa 
Onman Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununun 

6 nci maddesindeki, «Bütçe Kanununun 15 nci 
maddesi hıükmü» deyimimin, «Bütçe Kanununun 
22, 23 ve 25 nci imaddeleri hükümleri» şeklinde 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe - Plân Komisyonu 
iSiözeüsü 

Ms Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
•e'denler... Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 

Yapılan bu değişikliklerle birlikte 6 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu Kanunun bâzı maddelerini de
ğiştiren ve buna bâzı maddeler ekleyen kanun
ların uygulanmasından doğan istihkaklar için 
bütçeye konulan ödenekler yetmediği takdirde, 
'(B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşecek 
gelir fazlalarını karşılık göstermek suretiyle 
(A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarları
nı artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaıbııl edilmiştir. 

'Madde 8. — 31 . 8 , 1956 tarihli ve 6831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge
reğince, ormanların sınırlama işine 1973 malî 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmieyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Madde 10 .— Bu Kanunu Maliye ve Orman 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi ayrıca 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

Böylece Orman Bakanlığı bütçe görüşmeleri 
bitmiş bulunuyor. Bütçenin, Bakanlığa, ülkeye 
ve Milletimize hayırlı ve uğurlu <olımasını diliyo
rum, 

B. — GENÇLİK YE SPOR BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlar-
lardır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
grupları ve şahısları adına söz alan arkadaşların 
isimlerini sunuyorum : 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Barlas 
Küntay, Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın 
İhsan Kabadayı, Cumhuriyetçi Part i Grubu adı
na Sayın Hayrettin Hanağası, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Kemal Ataman, De
mokratik Parti Grubu adına Sayın Rasim Ci-
nisli. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunan sayın üyeler ise; Sayın Yenipmar, Sa
yın Hasan Tosyalı, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, 
Sayın Münir Daldal ve Sayın Zekeriya Kür-
şad'tır. 

Söz sırası Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Barlas Küntay'da, buyurun efendim. 

A. P. GRUBU ADINA BARLAS KÜNTAY 
(Bursa) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri ; 

A. P. Millet Meclisi Grubu olarak görüşleri
mizi sunarken evvelâ şunu ifade etmek isteriz: 
Hür ve demokratik bir sistemin işleyebilmesi 
için vatandaşlarımızın seviyeli, karakterli, fazi
letli, kültürlü ve geniş görüşlü şahsiyetler ola
rak yetiştirilmesine yöneltilen bir beden, kafa 
ve ruh eğitimi sistemine sahip olmak hizmet an
layışımızın esasında vardır. 

Sosyal, siyasî ve. iktisadî hayatın güçlükle
rini yenmek, ancak sıhhat, ahlâk ve moral ba
kımdan iyi bir nesil yetiştirmekle mümkün
dür. Bu ehemmiyetine rağmen Türkiye'de bu
güne kadar gençlik ve spor meselelerimiz bu
lunması lâzımgelen seviyeye getirilmemiştir. 

Batıda olduğu gibi, bizim de kendi bünye
mize, geleneklerimize ve imkânlarımıza uygun 
bir nesil yetiştirme politikasına olan ihtiyacımız 
kendisini daima hissettirmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonunda bu konuyu ele 
aldığımız zaman Sayın Bakan, nesil yetiştirme 
politikasının Millî Eğitim Bakanlığınca tanzim 
edilmesi gerektiğini söylemişti. Biz aynı ka
naatte değiliz. Nesil yetiştirme politikası bir 
hükümet işidir. Hükümete Gençlik ve Spor Ba
kanlığı tarafından getirilecektir, hükümette ha
zırlanırken ağırlığı da Gençlik ve Spor Bakan
lığı ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürü
tülecektir. 

Elbette biz böyle bir politikanın mevcut 
Hükümet tarafından yapılmasını, getirilmesini, 
tamamlanmasını ister ve buna yardımcı oluruz. 
Muhterem Heyetinize ve komisyonlara birçok 
reform tasarıları geliyor. Gençlik ve reform 
Kanunu çıkmadan, gençlik ve reform tasarıları 
olmadan gençlik ve spor işlerinde reform yapıl
madan bu reform kanunlarının hiçbir tatbiki 
leğeri olacağına kani değiliz. İyi, kuvvetli, 
sinde bir nesil yetişmedikçe, bu reformları tat
bik edecek değerli nesiller olmadıkça bu re-
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formlar ne kadar kıymetli olursa olsun büyük 
bir tatbikî değeri olmayacaktır. 

Nitekim gençliği fizikman ve moralman en 
iyi şartlarla istikbale götürmek gayesiyle ilk de
fa A. P. hükümetleri zamanında Gençlik ve 
Spor Bakanlığı kurulması lüzumlu görülmüştür. 
Bu Bakanlığın kuruluşu bugüne kadar gençlik 
problemlerine müteveccih mesainin ilk ciddî 
adımıdır. Görünüşe bakılırsa, Türkiye'de nesil 
yetiştirme politikasını ve buna bağlı olarak 
ciddî bir spor politikasını tayin ve tespit etmek 
ve yakın gelecekte kurulacağım ümidettiğimiz 
köklü ve istikrarlı hükümetlere nasip olacak
tır. 

ıSpor : 
Bakanlığın sportif faaliyetlerine ait plân ve 

program, nesil yetiştirme politikamızın ağırlığı
nı teşkil etmelidir. Bu programın başlangıçta 
iki anahedefi olmalıdır : 

1. Sporun geniş kitlelere yayılmasını temin 
etmek, 

2. Bu gayeye ulaşabilmek için eğitici ve 
öğretici kadro yetiştirmek. 

Bakanlık bugüne kadarki faaliyetleri ile bu 
Ihedeflere doğru igereği giibi yönıeleıneımişitir. 

Spor, moralman ve fizikman zinde bir nesil 
yetiştirilmesinde gayeye gidecek vasıtalardan 
biri olması lâzım ikeı gaye olup çıkmıştır. 

iSpor ımüsalbalkalarmı 'organize 'etmek (Bakan
lığın en bariz faaliyeti olarak gözükmüştür,, 

Memleketimizde çok sayıda insana spor yap
tırmak yerine, seyircisi çok. spovcusu az bir spoı 
dün\ası yaratılmıştır. 

M - ^ â bugün îngMtere'de bir atletizm mîllî 
takımı 7 milyon genç aıtlet arasından seç''irsen 
bizde bir atletizm millî takıımı 100-120 atloL ara
sından seçilebilmektedir. Balkan ülkeleriyle mu
kayeseye kalkıştığımızda daihi (bu konuda da 
onlardan çok gerilerde kaldığımızı kolaylıkla 
görebiliriz. 

40 milyona yaklaşan nüfusumuz içerisinde 
lisanslı sporcu adedi 70 bin civarındadır. Bunla
rın pek çoğu da faal sporcu değildir. 

Avrupa Konseyinin araştırma raporundan 
öğrendiğimize göre batıda spor yapanların ade
di, milletlerin nüfusunun % 50'sini aşıyor. Biz
de ise spor yapabilenler nüfusumuzun 1/400' 
ünü teşkil ediyor. Şu basit mukayese bile Türk 
Sporunun bulunduğu noktayı tesbite kâfidir. 

Oteul ve ISpor : 
Vatandaşların fizik ve ıinoral eğitimini yö

netecek bir teşkilât olarak kurulan Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, bir milletin temeli ve istikbâli 
olan gençliğin % 90'mı içine alan okul çağında
ki gençlerle ilgilenecektir. Aksi takdirde orta
ya çıkacak meseleler, yaşamak azminde olan bir 
milletin geleceği için ciddî endişe ve tehlikelerin 
başlangıcı olabilecek değerde sosyal bir prob
lem olmaya müsaittir. 

Gerek yaş, gerek fikir seviyesi bakımından 
büyük münevver kitlesini teşkil eden yüksek 
dereceli okul ve üniversitelere gelince : 

Yurdun spor kalkınmasında, toplumun spor 
yoluyla karakter eğitiminde bu kitlenin büyük 
bir varbk olacağını kalbul etmeliyiz. Üniversite 
gençliği çağında bulunanlar kuvvet, kudret, ye
tenek ve iş başarma arzularını tatım'in etmek ve 
denemek isterler. Toplumumuzda zaman zaman 
rastlanan gençlik hareketlerinin bir sebebi de 
burada aranmalıdır. Bu yaş devresinin temayül
lerinden faydalanarak iyi plânlanıp yönetilen 
sportif faaliyetler vasıtası ile yüksek tahsil 
gençliğini disipline ettiğimiz ve ona sportif 
alışkanlıklar verdiğimr takdirde boş zamanla
rını değerlendirmiş, enerjilerini kanalize etmiş 
ve kendilerini mutluluğa yöneltmiş olacağız. 

Ancak, sporun okula girmesi tesis ile malze
me ile bilgili teknik elemanla ve ilmî yayınla 
mümkündür. 

Vaktiyle okular yapılırken gençliğin beden 
ve ruh eğitimi gibi meseleler üzerinde durulma
dığından bugün mevcut 2 000 civarındaki orta 
dereceli okulari'mızdaLi tesisler çok kifayetsiz
dir. 

Gençlik ve iSpor Bakanlığı !bir çıok ıımeSielede 
olduğu gibi Millî Eğ't :m Bakanlığı ile elele ve
rerek bu konuda ciddi bir hımle yapılmasını 
kolay laştırmalıdır. 

Okullarda haftadı Lir dersten ibaret olan 
beden eğitimi faaliyet- rinin de haftada en az 
üç derse çıkarılması g , eklidir. 

Bu münasebetle şunu da ifade etmek iste
rim : Okul içi Beden - Eğitim Uımum Müdürlü
ğünün çalışmalarını ' okdirlp takip ediyoruz. 
Kadrosu ve bütçesi kifayetsiz olduğu halde 1972 
yılında okul içi spor çalışma ve yarışmalarına, 
orta ve yüksek öğrenim kurumlarında 750 bin 
öğrencinin katılmasını sağlamıştır. Bu Umum 

— 285 — 



M. Meclisi B : 69 26 . 2 . 1973 0 : 1 

Müdürlüğün ilmî sayılacak spor neşriyatım da 
beğeniyoruz . 

Bir zamanlar Bakanlık mensuplarının üni
versite şehirlerinde .kurulacağını- sık sık ifade 
'ettikleri «Üniversite Spor Siteleri»-'ne ait hiç, bir 
hazırlığa bulgun e kadar rastlamadığımızı belirt
mekle bu konuyu takip etmekte kararlı okluğu
muzu söylemek isterim. 

ISpor Tfesdıslıeri : 
Memleket sporunun gelişmesi, toplumun ak

tif olaraık spor yapab'.eoeği tesislerin varlığına 
ve bu anlayışla işletil meşine bağlıdır. 

Seyirci değil sporcu yetişti rebilmjek için te
sislerin kitle sporuma dönük (olması lâzımdır. 
iBunun için de safha ve tesis yatırımlarında semt 
safhalarına doğru igıidilm'elsi, çdk sayıda ucuz, sağ
lam, sıhhatli spor tes'sieri yapılması gereklidir. 
Yatırımların amatör spor faaliyetlerine ve halk 
eğitimime dönük olması prensip olmalıdır. Te
sisler okulların, işçilerin yani spor yapacak ki
şilerin kesif olduğu yerlere teksif edilmelidir. 
'Spor tesislerimi ilçelere götürüp köy gençlerini 
<le spor sahalarına doğru çekmlelk lüzumludur. 

Spor tesisleri bütün spor dallarına dağılma-
hdır. Meselâ, yıllarıdır nizamî bir kapalı yüzme 
havuzuna sahip olamayışımız, birbirinden değer
li genç. yüzücülerimizi muayyen derecelerin üze
rine çıkaramamıştır. Spor tesislerimizin faaliyet 
zamanları da Batıda olduğu gibi düzenlenmeli, 
tesisler günde 16 saat hizum-elte açık olabilmeli
dir. 

Tesislerin yapımına .sür'at verilmeli, çok yön
lü kullanım esas alınmalı, yatırım programları 
zamanımda uygulanmalıdır. Tesis yapımına ve
rilecek: ehemmiyet kadar, milyonlarca liraya çı
kan bu tesisleri koruyacalk teknik adam yetişti
rilmesi hususu da ele a.ınmalıdır. 

Suç işlemeğe teşvİK edici bir ortamda bulu
nan gençlik için önleyici ve «düzeltici çalışma
lar, bu ortamın etkisini azaltıcı eğitim spor te
sisleri içerisinde olacaktır. 

Spor tesislerinin maksada uygun bir şekilde 
yapımının temini için Bayındırlık Bakanlığı, 
(Gençlik ve Spor Bakanlığı ve mahallî idareler 
arasımda ciddî ve olumlu işibirliği kurulmalıdır. 

Spor Ikuiiipleri : 
Türkiye'de profesyonellik kabul edilirken 

amatör spor dallarının ıkornnması için gerekli 

tedbir alınmamıştır. Amatör spor ihmâl edilmiş, 
alâkadan ve tesisiden yoksun bıraıkılmıştır. 

•Gayretlerin üzerinde toplandığı tek gaye, 
profesyonel futbol takımının şampiyonluk ka
zanması olmaktadır.. Bu amaca varmak için 
yüiksdk transfer ücretleri ödenerek isim yapmış 
futbolcular kadroya alınmakta, oyuncu yetiştir
me yoluna gidilmediği gibi, tesisler için yatırım 
gayreti de gösterilmemektedir. 

ıSpor kulüpleri, fu'bol kulüpleri durumundan 
kurtarılmalı ve çak sayıda yurttaşın bu kulüp
ler içerisinde spor, sosyal ve kültürel faaliyet
lerde bulunmaları sağlanmalıdır. 

Spor teşkilâtının ,,-p-or kulüpleri üzerinde ge
rekli otoriteyi kuramadığına ait mevcut kana
atimizi yok edecek tutum ve davranışın içeri
sine girilmelidir. 

Profesyonellik bir meslek ve ticaret konusu 
olduğuma göre, profesyonel spor faaliyetlerinin 
Türk Ticaret Kanununa göre kurulacak şirket
ler tarafından yürütülmesi zamanı gelmiştir. 

Mu'hter'em arkada.]'arım, dikkat ederseniz 
eskiden bir spor kulübünün başkanlığı yahut 
da üyeliği için pok çok kimsfe adaylığını koyar, 
oldukça ciddî muamele yapar, sonunda da baş
kan ve üye seçimleri öyle belli olurdu. Bugün 
profesyonel spor kulüplerinin içinde bulunduk
la! ı maddi sıkıntılar ve diğer problemler dola-
yısıyle bugün en büyük kulüplerimize bile baş-
k:ı:ı bulmak bir problem haline gelmiştir. Dai
ma son zamanlarda kongreler bu güçlükler do-
layısıyle tek başkan adayının kazandığı kong
reler olarak cereyan etmektedir. 

Bu sebeplerle, profesyonel faaliyette bulu
nacak kulüplerden Btıtı'da olduğu gibi spor te
sislerime ve üyelerine sosyal ve kültürel faali
yet yaptıra'bileccik çeşitli tesislere sahibolmala-
rı gibi şartlar aranmalıdır. 

Türkiye'de profesyonel talkım adedi tesisle
rin ve telkriik elemanların durumuna ve adedi
ne göre yeniden ayarlanmalıdır. 

Spor akademileri : 

Bugün sportif faaliyetlerde ileri gitmiş mem
leketlerin yaptıkları müsabakalarda aldıkları 
müspet sonuçlar tesadüflere bırakılmamıştır. 
Bu memleketlerde sporcuları yömeteıı teknik 
adamlar spor akademi ve enstitülerinde yüksek 
spor tahsili ve ihtisası yapmış kimselerdir. 
Bunlar aynı zamanda dünyadaki spor hareket-

'— 286 •— 



M. Meclisi B : 69 26 . 2 . 1973 0 : 1 

leriııi yatkından takibeden ve ilerlemeleri Övendi 
memlöketlerinin millî bünyelerine adapte eden 
araştırmacılardır. 

Bugün bizde maalesef bu tatbikat yoktur. 
Gençlerimizin çoğu ehliyeti olm'ayan antrenör, 
monitör ve teknik direktör elinde kabiliyetle
rini körleşmektedirler. Halbuki üniversite öğ
renimi yapan sporcu gençliği, ilmî yeteneği ol
mayan, gene adam psikolojisi, pedegojisi fizyo
loji ve anatomi bilmeyen birisine teslim edip de 
basarı beklemek mümikün değildir. 

Bunun için ehliyetli beden eğitimi öğretmen
leri, spor idarecisi, antrenör, monitör, masör ve 
boş zamanları değerlendirme faaliyetlerinde 
görev alacak liderleri yetiştirmek üzere «(Spor 
Akademileri ve Enstitüleri» açılmalıdır. 

Bu sebeple bir başlangıç olarak yıllarca ev
vel inşaatına büyük vaadler ve nutuklarla baş
lanan Anadoluhisar'daki Spor Akademisinin 
inşaatı şu ana kadar bitmediği gibi, ne zaman 
'biteceği de belli olmaksızın olduğu gibi bir ke
narda durmaktadır. 

'Halkapmar'dalki 200 milyon liralık «Olim-
piik tesisler» bir spor alkademisinin idaresine 
verilemediği için kullanılmayan yatırım olarak 
senede yapılacaik 2 - 3 müsabakayı bekleyerek, 
uyuyan tesis haline gelmişlerdir. 

Yundun pak çok yerinde spor akademileri 
açılmalıdır. Türkiye'de spor tahsili görmüş spor 
adamları yetişmedikçe sporda ilerleme bekle
mek mümkün değildir. 

Buna rağmen sporda, ilerlemeye ait ümit 
.beslemek ve vaadde bulunmak bu sahada dar 
görüşü ifade eder ve vakit kaybetmeden başka 
bir şeye de yaramaz. 

Eğitim Genel Müdürlüğünün imkânlarını 
büyütmek, faaliyetlerini geliştirmek lâzımdır. 
Bugün senede 60 . 70 beden eğitimi öğretmeni 
yetişiyor. Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği 
yapılarak bu adedi senede 400 - 500'e çıkar. 
mak lâzımdır. 

Bugün öğrenim çağında 7 milyondan fazla 
genç ve 22 900 öğretim müessesesine mukabil 
850 beden eğitimi öğretmeni vardır. 

Okul çağındaki kültürlü gençliği spor sa
hasına bunlar, beden eğitimi öğretmenleri, 
itecektir. Öğrencileri sportif faaliyetlere be
den eğitimi öğretmenleri teşvik edecektir, Ni
tekim, Türkiye'de lisanslı 70 000 sporcunun 

50 000 den fazlası beden eğitimi öğretmenle
rinin spor sahalarına gönderdiği öğrenciler
dir. 

Spor akademileri kurulup mezun verene 
kadar Türkiye'de spor tahsili yapmış yegâne 
kitle beden eğitimi öğretmenleridr. Bu kit
lenin kıymetini bilmek ve iyi yetişmelerine 
gayret etmek lâzımdır. 

(Sporda ilmî çalışma : 
Bugüne kadar ısrarla ihmal edilmiş konu

lardan birisi de sporcu eğitim merkezlerinin 
hâlâ kurulamamış olmasıdır. Bu merkezler 
biran evvel kurulmalıdır. Millî ve temsilî 
ekipler otel köşelerinden kurtarılmalı ve her 
türlü laboratuvar, teknik bölümler ve eleman
larla teçhiz edilecek olan bu merkezlerde ye-
tişmeli|dir. 

Spor sağlık ve kontrol merkezleri kurul
malı ve sporcunun sağlığı ile randımanı te
sadüflere bırakılmamalıdır. 

Türk sporunun en geri kalmış tarafların
dan birisi de spor hekimi konusudur. Spor 
hekimi olmaksızın spor yapmak, kalemsiz 
yazı yazmaya benzer. Gençlik ve Spor Ba
kanlığı üniversitelerimizle temasa geçip spor 
hekimliği kürsüleri kurulmasını temin etme
lidir. 

ilmî spor neşriyatı da yok denecek bir 
haldedir. Bu sahada çıkarılacak telif ve ter
cüme eserlerle Batı ile aramızda açılmış olan 
mesafeyi kapatmaya mecburuz. Sporda öğren
cinin ve sporcunun eline bol miktarda ilmî 
neşriyat ulaşmalıdır; meselâ beslenme konu
sunda Bugün Türkiye'de sporda öğretici du
rumunda olanlar da, sporcular da, hemen 
hemen çoğunluğu, maçlardan evvel yapılan 
kamplardaki kamp yemekleri dışında sporcu 
beslenmesiyle ilgili hiçbir bilgiye sahip de
ğildirler. Halbuki gerek bir eğitimcinin, ge
rek bir sporcunun ömrü boyunca bir sporcu 
beslenmesi ilmine vakıf olması lâzımdır. İşte 
çıkacak ilmî neşriyatlar arasında beslenme ile 
ilgili neşriyatlar sporcunun hayatında en de
ğerli rehberlerden birisi olacaktır. 

Bir memleketin spor sahasındaki gücü 
bir bakıma spor kütüphanesinin zenginliğine 
bağlıdır. 

Burada bir konuya daha temas etmek iste
rim Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Beden 
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Terbiyesi Genel Müdürlüğünün genç, enerjik 
ve birbirinden değerli müfettişleri var. Bu 
arkadaşlar sık sık vazife ile Anadolu'ya gidi
yorlar. Türkiye'nin her tarafındaki spor faa
liyetlerini ve bölgelerin çalışmalarını denet
liyorlar. Müfettişlerin bu seyahatleri ve yap
tıkları incelemeler gittikleri ve gidecekleri 
yerlerdeki bölgelerin ve kulüplerin kendile
rine çeki düzen vermelerini de sağlıyor. An
cak bu çalışmadan edinilecek asıl fayda, mü
fettişlerin verdikleri raporların değerlendiril
mesi ile mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Küntay süreniz doldu, 
ikinci hakkınızı da kullanacak mısınız? 

BARLAS KÜNTAY (Devamla) — Evet 
efendim, kullanacağım. 

Türkiye'de spor faaliyetlerini tanzim ve 
idare görevi her vilâyette Beden Terbiyesi 
bölge müdürlükleri tarafından yapılmakta
dır. 'Vilâyetlerimizin pek çoğunda bölge mü
dürlüğü görevi fahrî olarak yapılıyor. Sporu, 
yurt sathına ilmî bir şekilde yayması gere
ken bölge müdürlerinin en iyi şekilde yetiş
tirilmiş, maaşlı ve muktedir kişiler olmaları 
gereklidir. 

Burada dün millî maçı beraber seyreder
ken, Beden Terbiyesinin Sayın Genel Mü
dür muavinlerinin beyanında, bâzı Parlamen
ter arkadaşlarımızın bugüne kadar devamlı 
gelen sitemlerine de temas etmek istiyordum, 
ancak vaktim az kalmış olduğundan ve hazır
lığımı da muhterem Heyetinize sunmak iste
diğimden şeref tirübünlerindeki bugüne ka
dar gelen tatbikat ve Parlâmento üyelerine 
orada tatbik olunan usul hakkında bugüne 
kadar ki, bütün ikazların yerine getirilmedi
ğini hatırlatır bu konuda bilâhare Sayın Ba
kana görüşlerimiz arz edeceğimizi söyleyerek 
konuşmama devam ediyorum. 

Dernekler Kanunu Parlâmentodan çıkar
ken bütün ilgililerin dikkatinden kaçan bir 
konu Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber 
derhal kendisini göstermiştir. 

Bir taraftan işçi, esnaf, memur öğrenci 
gibi grupların keısif olduğu bölgelerde sporu 
ve spor tesislerini yayalım diyoruz, bir ta
raftan da kanunlarla bu grupları sinesinde 
barındıran müesseselerin sahiboldukları spor 
kulüplerine yardım etmelerini yasaklıyoruz. 

I Dernekler Kanununun bu kısmını tadil 
edecek bir tasarı veya teklifin Meclislerimize 
gelmesi ve bu hatayı süratle bertaraf edecek 
bir yola gidilmesi lâzımdır. 

Bakanlığın böyle bir tasarı üzerinde ça
lıştığını biliyorum. Bu çalışmanın derhal Mec
lislerimize intikalini bekliyoruz. 

Federasyon Başkan ve üyelerinin tayinle 
değil, seçimle işbaşına gelmesi lüzumuna ina
nıyoruz. 

Spor teşkilâtımızın kıymet ve kadro ba
kımından ciddî bir şekilde takviye edilmesini 
tavsiye ediyoruz. 

Spor - Toto ve Loto : 
Spor Toto hasılatmdaki düşüş, değişik 

oyun sistemlerini biran evvel yürürlüğe koy
mak ve Spor - Toto oyununu yeknesaklıktan 
kurtarmak suretiyle durdurabilecektir. 

Spor . Loto Kanunu biran evvel çıkmalı 
ve teşkilât, spor - Loto ve Toto Umum Mü
dürlüğü olarak faaliyete devam etmelidir. 

Malî imkânsızlıklar içerisinde yüzen ama
tör spor kulüplerini ayakta tutabilmek gaye
siyle ileride tevzi edilecek Spor - Loto bayi
liklerinin il ve ilçelerde amatör spor kulüp
lerine verilmesini teklif ediyoruz. 

İzcilik Genel Müdürlüğü : 
Bu sene Türkiye'de yapılan 7 nci Avrupa 

İzciler Birliği Kongresinin hazırlanışmdaki ba
şarılarından dolayı Millî İzcilik Kurulunu ve 
İzcilik Genel Müdürlüğünü tebrik ederiz. Bu 
meselede Bakanlığın tutumunu da takdir edi
yoruz. Kongreye iştirak eden 200'ün üzerin
deki düşünen adama Türkiye hakkında en 
iyisini verebilmişlerdir. Böylesine bir imti
handan başarı ile geçen bu Umum Müdürlü
ğün imkânlarını takviye ederek, izcilikte 
kampa çıkan öğrenci sayısını sembolik ra
kamdan çıkartıp büyütmek lâzımdır. 

Gençlik problemleri : 
:Süratli bir kültürel ve sosyal gelişme ve

tiresi içinde yetişen Türk Gençliğinin, be
den, ruh ve karakter yapısı, bakımından hem 
oku] içi, hem de okul dışı yetişme imkânları
na özel ehemmiyet verilmesi gerektiğine ka
niiz. Gençlerin şahsiyet sahibi olarak yetiş
melerinde önemli rolü olan eğitim çalışma
larının başında muhakkak ki, spor gibi «Boş 

I zamanları değerlendirme faaliyetleri» gelir. 
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Bu faaliyetlere eğitim düzenimizde yer ve
rildiğini görmek bizi sevindirmektedir. Boş 
Zamanları Değerlendirme Umum Müdürlüğü 
kurulduğundan bu yana değerli işler başar
mıştır. Gençlik lokallerinin yurt sathına ya
yılması hususunda da Kalkınma Plânında gös
terilen istikamette hızlı bir çalışmaya girmesi 
lâzımdır. 

Toplum düzeni süratli değişmeler geçiren 
Türkiye gibi ülkelerde meydana gelen bâzı 
ruhî sarsıntılar ile gençlik çok farklı tesir
ler altında kalmaktadır. Modern ideolojiler, 
Türkiye gibi derin ve süratli değişme ve ge
lişme hareketlerine mâruz kalan ülkelerde, 
yeni yetişen kafalara kolayca yayılabilmekte-
dir. 

RASİM CİNİSLÎ (Erzurum) — Modern 
olmasa gerek iSayın Küntay, modern değil ga
liba... 

BARLAS KÜNTAY ı(Devamla) — Gerçek 
mânada modern olması hiçbir sebeple müm
kün olmayan bâzı fikir akımlarını, bunu tak
dim edenler «modern» diye isimlendirdiklerin
den; biz de resim sanatıyle karikatür yapma
ya muktedir olmayan bir arkadaşınız olduğu
muzdan bunu sözümüzle ifade etmek istedik. 

RAStM CINİSLİ (Erzurum) — Sizi tanı
yor ve anlayışınızı biliyorum tavzih etmenizi 
sağlamak için söyledim. 

BARLAS KÜNTAY (Devamla) — Çenç-
lik meselelerini halledilmek içki evvelâ genç
liği anlamak lâzımdır. Gençliği anlamayan, 
onu hafife alan bir rejime uzun vadeli şans 
vermek zordur. 

Dünyada büyük kitle hareketlerini başar
mış güçlü politikacılar, gençliğin dinamik ka
rakterini ve onun yaratıcı vasıflarını gayet 
iyi görmüşlerdir. 

Burada hiç unutulmaması gereken bir hu-
husa da temas etmek isterim : 

Dünyanın her tarafında gençlik hareket
lerini daima birtakım gençler başlatmış, fa
kat hiçbir zaman bu hareketleri bitiren genç
ler olamamıştır. Bitiren daima başkaları ol
muştur. Hem de millî menfaatler aleyhine, hür 
ve demokratik düzen aleyhine.. 

Bu hareketlerle, gençliğin araladığı kapı
dan içeriye daima başkaları girmiştir.. 

Bu sebeple, bütün. siyasîpartiler ve diğer 
müesseseler, her türlü özel gayretin dışında 

ve eüibirliği ile Türk Gençliğinin meselelerini 
halledecek çarelerin yanında olmalıdırlar. 

Dünyanın her tarafında olduğu gibi Tür
kiye'de de gençlik ve üniversite öğrencileri, 
ciddiye alınmaları gereken bir baskı grubu
dur. Gençliğin ihtiyaçları ve meseleleri en. doğru 
.şekilde teşhis edilmelidir. 

Meseü'â okumada fırsat eşitliğine imkân ver
mek üzere öğrenci burslarını miktar ve seviye 
bakımından çoğaltmak, rahat ve çalışmaya 
müsait öğrenci yurtlarının inşaatına devam et
mek, parasız yatılı öğrenci adedinin artırıl
masını mümkün kılmak gibi... 

Bu arada Bütçe Karma Komisyonumu
zun muhterem üyelerine burada teşekkür et
mek de vazifemizdir : Kredi ve Yurtlar Ge
nel Müdürlüğü geçen seneye kadar ancak se
nede üç bin öğrenciye kredi verebilmişti. 
Bütçe Karma Komisyonumuzun sayın üyeleri 
bu sene elbirliği ile bu imkânı çoğaltmışlar
dır. Bu sene 12 bin öğrenciye kredi vermek 
imkânı mümkün olabilecektir. Ayrıca Bakan
lığın bu konudaki tavrını da takdir ediyoruz. 

Burada şunu ifade etmek isterim : Kredi 
ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün kültürel ve 
sportif faaliyetlerde bulunma imkânları ve te
sisleri yüksek öğrenim gençliğinin tümüne hiz
met götürmekten uzaktır. 

Bugün Türkiye'de aldatılmış bâzı gençle
rin yerleştirmeye çalıştığı atmosferden uzak-
laşıllmaktadır. 

Esasen Medenî bir toplumda adaleti, ilerle
meyi, refahı; bina yakarak, adam öldürerek, 
kitleleri tehdit ederek ve silâh zoruyle ger
çekleştirmek mümkün değildir. 

Hiç kimse Devlet kuvvetlerini ve Parlâ
mentoyu bir kenara bırakarak azınlık talep
lerini dikte etmek suretiyle hedefine vara
maz. Hürriyet ve demokrasi ancak çoğunlu
ğun arazusunu ifade eden kanun hâkimiye
tine saygı gösterildiği, düzenli bir toplum or
tamı zedelenmediği zaman vardır. Yoksa, 
hürriyet adına kanunu ellerine alan, polisle 
çarpışmak için barikat kuran azınlıklar, ül
kede gerçek istibdat düzeni kurmuş olurlar. 
Bu da, hürriyeti yoketme hürriyetini kullan
maktır. 

Bu sebeple, Hükümet, gerçek reform ve ye
nilik isteyenlerle, bu işleri birtakım ideo-
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İojik hedefler için kullanmayı dileyenleri bi
rebirinden dikkatli şekilde ayırdıktan sonra, 
gayet kararlı ve kesin hareket etmek mecbu
riyetindedir. Buna rağmen zorbalıkta devam 
etmek isteyenler çıkarsa o zaman konuyu 
bir âmme düzeni meselesi olarak mütalâa edip 
ne gerekiyorsa ona başvurmak icabedecektir. 

Hiçbir memHeket, hiçbir demokrasi, istikbâ
lin ümidini teşkil eden çocuklarının ve genç
lerinin toplumun Devletin dayandığı ilke
lere olduğu kadar, ilme de aykırı olan tek 
taraflı ve kesif telkin ve propogandalar al
tında yetiştirilmesine müsamaha edemez. 

Burada halen Parlâmentoda üzerinde çakı
şılan Üniversite Reformu ile ilgili görüşleri
mize de bir iki cümle ile temas etmek iste
rim. 

Üniversitelerimizin son senelerde arz et
tiği durum, bu müesseselerimizin ilmî muhta
riyet prensibine dokunulmadan ıslah edilme
sini zarurî kılmaktadır. 

Bugünkü Anayasa, üniversiteleri muhtar 
yaparken onları asla Devletin ve Anayasa
nın temel ilkeleri dışına çıkarmış değildir. 
Akademik hürriyet, Devletin temel ikelerini 
baltalamanın bir vasıtası sayılamaz. 

Üniversitelerimizi eğitim ve araştırma faa
liyetlerinde çok daha verimli bir hale getir
mek ve öğrenciler ille öğretim üyesi yardım
cılarının üniversitenin idaresine, üniversite 
içinde uyulması zorunlu hiyerarşinin gerek
lerini bozmadan iştirak ettirmek üzere lü
zumlu -ıslahat yapılması taraftarıyız. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı baştan beri arz 
ettiğimiz meselelerde uhdesine düşeni yap
malıdır. 

26 . 2 .;1973 O : İ 

Bu hizmetleri organize edecek Teşkilât Ka
nununun kendilerine verilen bütün fırsatlara, 
imkânlara rağmen ve üstüste zaman zikre
derek vaitte bulunmalarına rağmen bugüne 
'kadar Hükümete bile intikal ettirememiş ol
maları tek kelime ile büyük başarısızlıktır. 

Bu hususta A. P. li Parlamenterler tara
fından hazırlanmış ve Gençlik ve Spor Komis
yonundan -geçmiş, Bütçe - Plân Komisyonuna 
kadar intikal etmiş teklifler vardır. 

'Biz A. P. G.rubu (olarak bu tekliflerin mü
zakeresi sırasında, Kalkınma Plânının hedef
lerine en ziyade uygun -olanını ve köklü ted-
ibirler ıgetirenini desitekleyeıceğiz. İBu teklifler
den hangisi Türk Gençliğinin sportif, sosyal 
ve kültürel meselelerini halledebilecek ve üs
tün karakterli, bedenen ve ruhen sağlam, 
üstün vasıflı, Türk Milletinin yarını olacak 
bir gendik yeti'ştirebileoeks'e biz A. P. Grubu 
olarak onun biran evvel kanunlaşması husu
sunda üstümüze düşen gayreti göstereceğiz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin Türk 
Milletine ve Gençliğine hayırlı olmasını diler, 
bu vesile ile A. P. Millet Meclisi Grubunun 
saygılarını sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Saat 13, 20'ye gelmiş bulun
maktadır. Saat 14,30'da toplanmak üzere bir
leşime ara veriyorum. 

(Kapanma Saati : 13,20) 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma ısarjti : 14,30 

BAŞKAN : BaşkanTekili Hakkı Gökçe 

KÂTİPLER : M. O r t a Daut (Mantis?), Tufan Doğan AvşjattgüL (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Mecilisindn 69 ucu Bir
leşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

Gençlik ve Sor Bakanlığı Bütçesi üzerinde
ki görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz sırası Millî Güven Partisi Grubu adına) 
Sayın İhsan Kabadayı'da. Buyurun Sayın Ka-
ba'dayı. 

M. G. P. GRUBU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan ve sayın ar
kadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Büt
çesi üzerinde Millî Güven Partisinin görüş ve 
mütalâalarını arz etmek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

İçinde bulunduğumuz çağ; her yönüyle sü
ratle gelişen, oluşan ve özellikle teknolojide 
de büyük ilerlemeler kaydeden bir çağdır. 

Bunun yanında, devamlı nüfus iartışı da 
eğitümde, ekonomide, sosyal ve kültürel ya
şantılarda, yeni yeni sorunlar getirmektedir. 

Bu hızlı gelişim, toplum düzeninde; sosyo -
ekonomik şartlara, fikir ve görüşlere, günlük 
iş hayatına kadar büyük etlkffler yapmaktadır. 

Bu değişikliğin' etkileri, daha çok bu orta
mı değerlendirme yargısına hazırlıklı olmayan, 
okuyan ve ilş hayatına yeni atılan gene kuşak
larda görülmektedir. 

Bu nedenler, gençlerle yetişkinler arasında, 
sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan görüş 
ayrılıkları doğurarak, kuşaklar arasında geniş 
boşluklar meydana getirmişjtir. 

Bunların çözümü ve kuşakların bağlantısı, 
ianeak, gelişme ve yetişme çağında olan bu 
gençlere; gerek çağının gerekse yarınların so
runlarını olumlu değerlendirmelerinle ve bü 
konularda büyük yardımları olacak, iyi yetiş
miş, yeterli sayıda beden eğitimi öğreticilerine, 
rehber ve liderlere, maddî ve manevî desteği, 
beraberliği sağlayacak, sosyal, kültürel ve 
sportif amaçlı tesislere ve faaliyetlere ihtiyaç 
göstermektedir. 

Artık bugün, beden eğitimi ve spor genel 
eğitimde geniş yer tutmaktadır. 

Bu bakımdan her kademedeki okullarımız
da, öğrenim yapan çocuk ve gençlerimizde, ge
rekli fikir eğitiminin yanında fizikî ve ruhî 
gelişmelere önem verilmesi ve konunun bütün 
olarak ele alınması zorunluğu vardır. 

Son yıllarda: Özellikle teknolojide, büyük 
ilerlemeler yaparak gelişmesini sağlamış olan 
memleketlerde, toplumun sosyal yapısındaki 
değişikliğin genç kuşaklardaki etkisi, büyük 
bir sorun olarak bütün çıplaklığıyle kendini 
göstermiş bulunmaktadır. 

Örneğin : 1967'de ve 1968'de Fransa'da baş
layan öğrenci hareketleri, Amerika, Japonya» 
Almanya, İtalya'ya sıçramış ve bu memleket
lerde büyük üzüntü ve ısdırap kaynağı olmuş
tur. 

Bu gibi hareketler, gelişmekte olan memle
ketlerde daha vahim aşamalar göstermiş, üzün
tü ile beyan edelim ki, memleketimizde de çok 
feci ve ısdırap dolu tablolar çizmişitir. 

Bütün dünya milletleri için, mutlak halli 
gereken gençdik sorunları, Türkiyemiz için de 
<en önemli millî dâvalarımızdan biri haline gel
diği halde, maalesef ciddî alâkadan yıllarca; 
maihrum kalmıştır. 

Ülke nüfusunun yarısına yakınını, okul içi 
ve okul dışı genç kuşaklar teşkil etmektedir. 

Bu genç kuşakların bunalımlarını giderme
ye, boş zamanlarını zararlı faaliyetlerden önle
meye, gençliğimizi yapıcı ve bilgili, millî kal
kınmaya ve çağdaş uygarlığa katkısı olan, ça
lışkan, sağlık durumu çok iyi, millî duygulara 
sahip kimseler olarak yetiştirmeye mecbur bu
lunmaktayız. 

Bu hizmetleri sağlamak amacıyle, Türki
ye'mizde 4 Kasım 1969'da Gençlik ve Spor Ba
kanlığı kurulmuştur. 

Bu Bakanlık, arz ettiğimiz sorunları hallet
mekle beraber : 

Türk sporunu geliştirmek, gençliğimize fır
sat eşitliği içinde eğitim, sosyal refah, sağlık, 
çalışma ve eğlenme ve dinlenme imkânları te-
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min etmek bu Bakanlığın anagörevleri arasın
dadır. 

Ayrıca, gençliğin çoğunun bulunduğu okul
ları yöneten Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer 
Devlet ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, 
sportif ve kültürel çalışmaları organize etmek 
de ayrıca, bu Bakanlığın görevleri arasında
dır. 

Bakanlık yukarıda arz ettiğimiz hizmetlerini 
6 genel müdürlükle yürütmektedir. 

Bunlar arasında : Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü, en eskisi olup, 1938'de kurulmuş
tur. 

1960 yılma kadar Başbakanlığa bağlı olan 
bu Genel Müdürlük, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğının kurulmasıyle 1969 yılında bu Bakanlığa 
devredilmiştir. 

Bu Genel Müdürlük ve diğerleri, gençlik so-
runlarıyle" ilgili görevlerini yıldan yıla artan ve 
gelişen bir tempo içerisinde yürütmektedirler. 

Ancak ödenek yetersizliği ve Teşkilât Kanu
nunun henüz çıkarılmamış olması, hizmetlerde 
arzu edilen verimliliği sağlayamadığı görüşü
müzü, Millî Güven Partisi Grubu olarak Yüce 
Meclise duyurmak isteriz. 

Genel müdürlükler içerisinde, geçirdiğimiz 
çok ciddî eylem ve bunalımlar nedeniyle, Yük
sek öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 
üzerinde durmayı faydalı görmekteyiz. 

Bu Genel Müdürlük 1961 yılında 351 sayılı 
Kanunla kurulmuş tüzel kişiliği haiz, özel hu
kuk hükümlerine göre yönetilen bir Genel Mü
dürlüktür. 

Maliye, Gençlik ve Spor Bakanlıklarıyle, 
Yüksek Denetleme Kurulunun teftiş ve mura
kabesine tabidir. 

Kurumun kuruluş amacı da; Yüce Ata
türk'ümüzün; Cumhuriyeti emanet ettiği Türk 
gençliğine yüksek öğrenimlerinde, huzurlu ve 
verimli çalışma imkânlarını hazırlamaktır. 

Kurum bu amaçlarını gerçekleştirebilmek 
için, iki anabölümde faaliyet göstermektedir : 

Birincisi; öğrenimde yeterli, başarılı ve fa
kat ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim gençlerine 
kredi vermektir. 

İkinciside; yurtlar yaptırmak ve bu yurtla
rın yönetim ve işletmesini sağlamak suretiyle, 
yüksek öğrenim gençliğine sosyal ve kültürel 
gelişmelerinde yardımcı olmaktır. 

Vaktiyle memleketimizde Tanzimat Devrine 
kadar bütün öğretim ve eğitim kurumları, med
rese adı altında teşkilâtlandırılmış idi. 

Türk eğitim tarihinde; 3 Mart 1924 tarihinin 
önemli bir yeri vardır. 

Bu tarihte 430 sayılı Kanun yürürlüğe gire
rek, fonksiyonunu çoktan tamamlamış olan med
reseler kapatılmak suretiyle, lâik prensiplere da
yalı eğitim ve öğretim birlik ve bütünlüğünün 
gerçekleştirilmesi temin edilmiştir. 

Yeni açılan bu öğretim ve eğitim kurumla
rında bir kısım yatılı kurumlar, hizmet fonksi
yonlarına devam ederken, diğer yandan da Batı 
kültürü veren bu okullarda gündüzlü öğrenci 
sayısı süratle artırılmıştır. 

Bu öğrencilerden, ailelerinin oturduğu yer
ler dışında, yüksek öğrenim yapanların ilk barı
nak yerleri, vakıf şartlarının bir gereği olan 
medrese odaları olmuştur. 

İşte, öğrenci yurtlarının temeli; geçmişteki 
bu medrese hücrelerine dayanmaktadır. 

1946'da çok partili hayata girişimizden son
radır ki ; 5375 sayılı Kanun ile yurt ve aş evleri 
konusu Millî Eğitim Bakanlığının yönetimine 
tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

5661 sayılı Kanunla da özel ve tüzel kişilere 
ait yurtların denetimi adı geçen Bakanlığa ve
rilmiştir. 

1949 - 1961 döneminde bütün Türkiye'de 854 
kız, 4 334 erkek olmak üzere cem'an 5 182 
yüksek öğrenim öğrencisini barındırmak müm
kün olabilmiştir. 

Halbuki bu dönemde; yüksek öğrenim öğren
cilerinin süratle artması nedeniyle, bunların ba-
rmdırlıması büyük bir mesele halini almıştır. 

Kira odalarında, otel köşelerinde, izbe vâri 
karanlık, rutubetli bodrum katlarında barınma 
zorunluğu büyük bir kısım öğrencinin öğreni
mini bırakmasına ve bir kısmının da, hastalık 
ve sefaletle pençeleşmesine sebebolmuştur. 

/Bu zarurî ve sosyal ihtiyaçları karşılamak 
için, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra yüksek öğre
nim gençliğimizin barınma ve kredi sorunlarını 
çözmek amaciyle 1961 yılında 351 sayılı Kanun
la Yüksek Öğrenim Yurtlar ve Krediler Kuru
mu kurulmuştur. 

Kurum; bu kanuna göre kuruluşunu 
1 . 3 . 1962 tarihinde fiilen tamamlayarak 10 yıl 
içinde değerli hizmetler görmüştür. 
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1961 - 1962 yılında 7 351 müracaattan 1 700 
öğrenciye kredi verirken, 1971 - 1972 yılında da 
11 500 müracaat eden öğrenciden 2 806'sına kre
di verir hale getirilmiştir. 

1973 'te 3 700 öğrenciye ödenek ayrılmış iken 
bu milkbar Bütçe Karma Komisyonunda 12 000'e 
çıkarılmıştır. Bu artırilışı Millî Güven Partisi 
Grubu olarak .memnunlukla karşıladığımızı Yüce 
Meclise duyurmak isteriz. 

10 yıl süre içerisinde kuruma .88 796 öğrenci 
müracaat etmiş olup, balen kredi alan öğrenci 
sayısı 22 117'ye yükselmiştir. 

Kurumun kuruluşundan ıbu yana öğrencilere 
ödenen kredi miktarı ise; 193 milyon Türk lirası 
olup, balen kurumdan kredi alan öğrenci sayısı 
'ise 7 500'dür. 

Kurum tarafından idare edilen ve işletilen öğ
renci yurdu 26' yi •geçmiş bulunmaktadır. 

Maalesef -kurum; program ve uygulamasında 
351 «ayılı Kanunun 27 ve 28 nci maddeleriyle 
öngörülen hedefleri gerçekleştirememiştir. 

Bu durum mezkûr kanunun 35 nci maddesin
de; yıllık tahsis miktarını etkilemiş ve döner ser
mayesinin ''teşekkülünü geciktirmiştir. 

Bunun dışında kanunda öngörülen ve devaım-
lılık 'arz eden, 'gelir kaynakları kurum amacını 
gerçekleştirmede oldukça yetersiz kalmıştır. 

Adı geçen kanunun 22 nci maddesine göre, 
kurumca yaptırılarak donatılan yurtların işle
tilmek üzere, üniversitelere tahsis edilmesi der
piş olunduğu halde, üniversiteler yurtları devir 
almadıklarından, mevzuat yönünden 'sakıncalar 
doğurmakta di v. 

Binaların inşaatında da bâzı 'müteahhitler, ma
alesef işleri sürüncemede 'bırakmakta, ve bu da 
vaktinde işlerin yapılmaınasmı doğurmaktadır. 
Bu aksaklığın giderilmesini de önemli mütalâa et
mekteyim. 

Böylece 10 yıllık bir uygulama sonunda 351 
sayılı Kanunun ıbir kısım 'maddelerinin değişti
rilmesi mecburiyeti ortaya, çıkmış bulunmaktadır. 

Kurum, âmme hizmet "görmesi itibariyle yük
sek öğrenim gençliğine maliyetinin altında ba
rındırma ve bir kısım yurtlarda da beslenane im
kânı sağlanması ve faizsiz kredi verilmesi sebe
biyle kaymak yaratma ve tasarruf sağlama im
kânlarından yoksun bulunmaktadır. 

Kurumun 1972 yılında yapacağı işletme -gi
derleri, öğretim kredi ödemeleriyle, yatırım amaç

larının toplamı 170 milyonun çok üstünde olaca
ğı tahmin edilmek fcedir. 

Bu hizmetlerini verimli yürütebilmesi için (ku
rumun nakit açığından kurtarılarak yeni finans
man kaynaklarına kavuşturulmasını Millî Güven 
Partisi Grubu olarak zarurî görmekteyiz. 

Zira, gelirlerin tahmin edilenden daha az ger
çekleşmesi veya tahsilatın gecikmesi halinde ku
rumun faaliyetleri hissedilir derecede aksaya-
caktix\ 

!Bu izahlarımızdan sonra, yüksek öğrenim 
yurtlarındaki kısa bir süre evvel geçirmiş olduğu
muz anarşik olayların 'acılarının unutulmamasını 
ve 'bir ibret dersi olarak kalmasını Millî Güven 
Partisi Grubu olarak bir kere daha lnaitırlatır, 
yüksek öğrenim yurtlarındaki millî itibarı zede
leyen (tortuları silmeye, yeni ve 'güçlü bir psiko
lojik ortam yaratmaya mecbur olduğumuzu önem
le 'belirtmek isteriz. 

Geçmişteki acı eylemlerde, üniversitelerimiz ve 
yurtlarımız büyük zararlar gördü. 

Kanlar aktı. yaralar aklı, silâhlı çatışmalar 
oldu ve »birçok suçlar işlendi, sonunda üniversite
lerimiz ve yurllarımız 'birçok organlanyle işleye
mez hale geldi. 

Gerek üniversitelerimizin, gerekse yurtla rmıı-
zın duvarlarının içi ve dışı, Mao'nun, Lenin'in, 
Castro ve Che Guevera'nın resimlerinin ve fikir
lerinin ilân tahtası haline geldi. Bâzı binalara 
kızıl bayrakla" çekildi. Sol eller havaya kalktı. 
Atatürk panoları parçalandı. 

Yurtların çatı araları ve bodrumları Molotof 
kokteyli imalâthanesi ve bir kısım yerler de silâh 
deposu haline döndürüldü. 'Sahalarında her tür
lü gerillâcılığın tekmil eğitimi sürdürüldü. 

Güvenlik kuvvetleriyle 10 saat, devam eden 
çatışmalar yaparak yurt ve üniversite çevreleri 
muharebe saihası haline döndürüldü. 

Kanun (hâkimiyeti yerline ikaba kuvvet hâkii-
ımiyetti kurulmak istendd. Atatürk'e ve Aıta-
türlk'çiülüğe saldırıldı. Anarşi bütün meanldketi 
kapladı. Vıatan fbu eylemlerden var olma, yok 
ollmalk noktasına ve eşiğine (kadar getirildi. Ar
tık bu yakın geçmişteki ibret dolıu tablodan tek
mili müesseseler, yetkililer ibret dersi almaiı-
dırlar. Politikayı naniği türlüsü ile olursa ol
sun, camiye, mektebe, kışlaya sıolkmamaik telk-
ımil yetkililerin vie (bilhassa siyasilerin bundan 
(böylesine anaprensilbi olmalıdır. Zira bunlar, 
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yüce varlıklarımızdır ve tıplkı bunlar hassas 
(nievat gibiidir. Nasıl İM, ihasısa.s ım'evatla fa'zla 
•oynamaya ıgelmezsie, oynandığı zaman çatlar, 
patlar, Ihüyüik zararlar lika -ederse, 'bu ımüesse-
llerle fazla 'oynandığı fazla tesirlerle karıştırıl
dığı zaıman içinden çıkılmaz, me'mleketiçıe sarıl-
ttnası ıgüç .millî felâketler ve ızararlar \tevlideder-
ler. 

'Yarınlarımızla tekmil sorumlu ımüesiseıstele-
rin hepsinin dikkait edeceği taiblo bu olmalıdır. 
'Türkiye'mizde Ikasıitılı olarak başlatılan geç-
imiştelki ıdolkitrin savaşı artık ıson bulmalı ve her 
yenden kökü (kazınmalıdır. 

Öğretim ve eğitimin iher kademıesin'de 'millî 
olmaya ıtâ aile ocağından, ilkokul (ocağımdan 
üniversitelerimize varıncaya kadar bir biriyle 
ıtutarlı İttir leğibim ısüsitemi içlinde Atamızın dev
rimlerini ve (ülküsünü kavramış bir nesil yetiş-
'tirmetye taı'ccbur .ollduğuımuzu, Millî Güven Par
tisi olarak Ibu vesile ile telkrar belirtMek isteriz. 
•Günkü Atatürk bizim en sağlam dayanağımız-
dır. Bu dayanağı ısağlam tutanak, varlığımızın 
t'emel Ikoşulu, (hepimizin de (en başta ıg.elen ana-
giörevimiz 'olmalıdır. Atatürk, her ım'evzuda bi
ze relhlber 'olmaya yetıer de 'artar da. Gençliği
mizi Atatürk'çü ruhta ne Ikadar güçlü yetişti-
rjirsefc, lelksliklerden, hatalardan, kusurlardan ne 
kadar uzak oluşturur, geliştirirsek yarınki Tür
kiye'yi Ikuvveltli kurmuş solabiliriz. 

IBAŞKAN. — Saym Kabadayı, 20 dakikalık 
müddetiniz bitti. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitti, 
'efendim. 10 dakikalık hakkımı da kullanıyorum. 

BAŞKAN — 'Buyurun, -efendiim. 

M. G. P. GRUBU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Devamla) — Tarihin her devrinde anıil-
letlerin 'güçlü olarak ka'labilmıesi, yalnız (tek
nik, (ilim vıe ısanatla (terakkisine bağlı değildir. 
Milletler, bunun yanında tarih köklerine, her 
anlamiyle .(millî hüviyetlerini ifade eden 'manevî 
değerlerinle bağlı kalmaya 'mecburdur. 

Milletler ımiıl'lî varlıklarını, ımlillî ruh ve (görüş
lerini - tıpkı arazide oduğu gibi - 'erozyona ta
bi tutar, Itaıgayyür ettirirlersie o millet, (millet 
lolımalktan -çıkar; anarşi 'dolu bir toplum olur. 
Geçmişlteki yara bere bizler içlin ıen 'güçlü, ten 
unutulmaz; fakat acı bir hatıra (olarak ka'lmalı. 
Biz artık, dışarının bizi (bizden ıgöçeren, ımillî 
Varlığımıza kasteden, içeride bizi biribirimiz'e 
boğduran ifadelerle, sınıfsal ayrıntılarda aç'ı 
Itoik'a, 'çıplağı ıgiymişe, falkiri 'zengine, yoksulu 
varlıklıya, talebesini hocaya, evlâdını babaya 
düşman leder'efc bizi her (kökümüzden, her ilmi-
ğiımizden kemiren, yok etmeye çalışan, dış kıök-
ıtten kayan ve getirilen o doktrinlerin (kiöttü ha
vasına son verim'eliyiiz. Bunları Imeımleikettie fcov-
ımaııın hepimizin, hep beraber vazifesi olduğu 
kanısını Millî Güven Partisi Grubu olarak dai-
îmıa tekrar ettik. 'Geçmişin acısı ibret olmalı, '«ge
çen ,geıçti» deyip geleceğimizde, bu yolda, bu 
sınırda, tekmil (müesseselerin, hepimizin, hep 
beraiber birleşmesi ızorunluğunu Millî Güven 
Partisi Grubu olarak telkrar ıtelkrar anilatımayı, 
hatırlatmayı faydalı (görmekteyim. 

iBunun yanı ısıra, bir ıkısım igençliğin - mik
tarı az da olsa başka âlemlerin fikrine sapması, 
ımillî olmayan şeikil ve (kalıplara, (görüntülere 
bürünlmeısi de, bizim, Millî Güven Partisi ola-
raJk 'en büyük ılstırab imizdir. 

Atatrük, fikirlerinde, hizımetlleriııde yüce 
lOİduğu ıgiibi ,beşerî ve insanî münasebetlerinde 
de yüce insandı. O ikalıp kıyafeti ve ıgiyimi ile 
de bütün (dünyanın ,en centilmen, en yakışır ve 
temiz ıgiyinen insanı idi. 

Miktarları az ida olsa, gençlik içinde bir kı
sımlarının, saçı ile, »alkali ile, ye - ye ımüziği ile 
•«Atatürk'ün Gençliği» olmaya lâyık ollmayan 
biritakım ıgörüntülerde ve (kalıplarda bulun-
ıması, Millî Güven Partisi Grubunun ikinci bü
yük ıstırabı olmalktadır. Bu, milletçe Skontrola, 
'milletçe oto - kritiğe tabi olması llâzumıgelen bir 
Ikeyfiyettir. Buıîa da taa, aile ocağından, ilk
okuldan, liseden, üniversiteye varm'caya (kadar, 
'etkili, ımüspet yollarla, telkinle; - kılık Ikıyafe-
ıtiyle bir Ikısunı az da olsa yoklayan - oo'zlayan, 
(yani - toüviyeti asliyesini Ikayibeden bu tiiplerin 
islalhmm hepimizin, hep beraber vazifesi oldu
ğunu Yüce Meclise duytururfeen; ıgeleodk yılları-
ımızın, 'Tlür^kiyeimiz'e, bu bütçeımizin başta Ba-
ikanlılk lerikânına ve im'evcuitlanna ve ım'eim'lekieiti-

ISajyın arlkadaşlarım, afazide Ibile bir topra
ğı yerinde Itutau, onun üzîeriiinde'ki Ibitıkidir.. Or
manlar ıda Ibitlkiler kaybolunca, nasıl, itopraik-
lar (akar gider, arkasından taş -çakıl çılkarsa, 
nasıl, bir beton binayı ayalklta tutan, onun için
deki demiri ise, nasıl, bir ikumaşı kumaş ıeden, 
onun lidimiikleri ise, ımille'tileıi ide mâlliet eden, 
ımilli'yıetçiliik dlmiği'dir, .ımillyet'çilik varlığıdır. 

file:///tevlideder-
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!mıize hayırilı uğurlu olmasını temenni ©der, i 
Yüce ıM'eclisıi saygıyle iselâmlarum ecfieaıdıim. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti adına Ba
yın Hayrettin Hanağası, buyurunuz "efendilin. 

C. P. GRUBU ADINA HAYRETTİN HA
NAĞASI (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın mil- j 
leb vekilleri; 

Dünyada her alanda hızlı 'değişmeler ve geliş-
nıeler olmakta, 'bunun, toplumda fikir ve görüş
ler üzerinde, 'iş hayâtında, sosyo - ekonomik yaşan- I 
•tıd'a etkisi olmaktadır. Bu değişim ve gelişimle
rin en çok yarar, ya da zarar gördükleri toplum 
kesimi de genç kuşak olmakta dır. 

Tabiatın ve sosyal yaşantının bir sonucu ola
rak, genç kuşakla yetişkinler arasında birçok ba
kımdan farklar görüş, düşünüş ayrılıkları mey
dana gelmektedL'. 

Bu balkımdan, gençlik konusunu .tüm olarak 
her yönü ile ele 'alıp, 'gereği gibi üzerine eğilip, 
lâyık olduğu yeri ve değeri vermek, kusurlu, ek
sik taraflarına ve bunalımına çözüm bulmak ge
rekir. P>u husus, dün olduğu gibi, bugün de top- | 
lumun teme] konusudur. Yarın da önemi eksil
meyecektir. Ne var ki, geçmişteki yıllara oranla I 
son yılların çeşitli etkenleri, genç kuşakta geniş 
çapta ve ölçüde eylemli bir vasatın doğmasına yol 
açmıştii1. 

Bu problemin çözümünde gençliğin, bugünün 
ve yarının gereklerine ve sorunlarına hazırlıklı 
olarak eğitimli, bilinçli, millî örf ve âdetlere, ah
lâk kurallarına bağlı, yasalara saygılı olarak 
yetişebilmesi konusunda başlıca sorumlu, 'tek ba
şına ne Devlet ve Hükümet kuruluşları, ne de 
toplum ve ailedir. Ancak, aile yuvasından baş
lamak üzere toplum ve ilgili kuruluşlar, koordo-
neli olarak, kendilerine özgü ayrı ayrı etkendir
ler. 

Belirtilen bu faktörler içinde ilk kademe, bi
lindiği gibi, şüphesiz, ailedir. Çocuk, ilk gözünü 
açışından, okula, eğitim ve öğrenime başlama ve 
hattâ öğrenimi bitirme yıllarının hemen hemen 
sonuna kadar muhtaç fikrî ve bedenî gücünü, ki
şiliğini ortaya koyacak müktesebatı, büyük bir I 
oranda aile yuvasından ve yakın çevresinden 
alır. 'Sonradan katıldığı ve içinde yaşadığı top
lumda, ergenlik çağının gereklerini edinmeye ve 
toplamaya çalışır. Bu arada, çok yönlü etkenlerin 
etkisiyle karşı karşıya kalır. Bunlardan, kabulü 
oranında az, ya da çok esinlenir. i 

I O-eııa ve genç kuşak en çek bu safhada maddî 
ve manevî yardım ve desteğe muhtaçtır. Fikrî 
yönden açlık içindedir. Her türlü yeni akıma 
meyyal ve uysaldır. İşte bu safhada onunla ya
kından ilgilenmek, ona değer kazandırabilmek, 
geleceğin mutlu yarınına hazırlayabilmek için ge
rekli vasatı hazırlamak en önemli bir husustur. 
Başıboşluk ve boş zamanlarının kıymetlendirilin e-

I ün esi, onun,, toplum yararının 'dışında meşugl cl-
I masına fırsat ve imkân verir. Bunları önleyebil

mek, bâzı tedbirlerin alınmasını ve tesislerin mey
dana getirilmesini zarurî kılar. Bu tedbir ve te
sisleri; sosyal, kültürel, sosyo - ekonomik, sportif 
altyapı ve faaliyetleri, bu araıda gençlik merkez
leri, semt lokalleri vespor alanları, izcilik kuruluş
ları, dinlenme, kampları gibi başlıklar altında ge
nel olarak ifade etmek mümkündür. 

Bugünün gençliği yarının güvenci, olgun ve 
ulusal hizmet görecek yetişkin vatandaşıdır. Genç
liğin yapıcı, yaratıcı, sağlam ve mutlu olacak 
şekilde yetişmesini sağlamak, yine aileden tağla-

I maik üzere toplumun ve ilgili kural usların, yetki-
I li ve sorumluların en ulusal bir görevidir. Bu gö

revin ifası için gerekli hiçbir fedakârlık ve gay
ret esıirgenrnemelidir. 

j Yukarıda 'belirtildiği gibi, gençliğin birtakım 
j bunalımları ve çözüm bekleyen sorunları vardır. 
I Bunlar, «Adanı sen de» deyip geçiştilemez. Ma

sum ve haklı talepleri bir yana, kökü ve kökeni 
içerisinde, ya da, dışarıda ideolojik yönü ile ait 
niyet taşıyan türleri hesaba katmak lâzımdır. 
Gençliği, her türlü iç, ya da dış sakıncalı durum 
ve tutum içine düşmekten korumanın ve onu 
ıvAük tutmanın birtakım usulleri, yolları ve çare
leri vardır. Bunların 'başında, ifade edildiği gi
bi, aile yuvasından başlamak üzere temel ahlâk 
kuralları, vatan ve ulus sevgisi, eğitim ve öğrenim 

I gelir. Eğitim ve öğrenim dışında, gençliği fikrî 
ve bedenî yönden geliştirecek başlıca uğraş da, 
sportif faaliyetlerdir. Sportif faaliyeti er ise bir-

I takım esas tutamaklara dayanılarak yürütülebi
lir. Bunlar spor kültürünü, yönetimini, usul ve 

I ^metodunu öğretecek öğretmen, uzman personel, 
I spor alanı, gerekli tesis, kuruluş araç ve gereç

leridir. Kem - âlât ile kemâlât olamaz. Bu neden
le gençliğe, teşvik edecek bütün spor dal ve konu
larında ihtiyaç 'duyulacak her türlü alan, tesis 
ve malzeme, öğretici ve yönetici uzman personel 

i ile olanaklar hazırlanıp, sağlanmış olmalıdır. 
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•Türkiye'de -gençlik sorunları ve sporla ilgili 
'konuları kapsavan görev ve'sorumluluklar ile yü
kümlü Bakanlık, Gençlik ve Spor Bakanlığıdır. 
Şayanı .teessürdür ki, bu olanakları plânlamak, 
sağlayıp, gerekenleri yapmak ve hazırlamaktan 
başlıca 'sorumlu makam olan Gençlik ve Spor Ba
kanlığının 'henüz kuruluş yasası da mevcut değil
dir." 

4 yıl gibi kısa bir süre önce kurulmuş olan 
Bakanlık, gelişme çabası içinde, şüphesiz, büyük 
ihtiyaç ile karşı karşıyadır. Bakanlık ve bağlı 
kuruluşlarından beklenileni »eksiksiz istemek ve 
görebilmek için, öncelikle bâzı hususların ve ihti
yaçların karşılanması ve sağlanması gerekir. 

Bu konuda önemli olanların başında malî im 
kânlar, dölayısıyle tesisler, yönetici ve uzman per
sonel sayılabilir. 

Spor, 'aslında aile yuvasında çok küçük yaşta, 
çocukluk yaşından «başlar, gelişen gençlik çağın
dan, yaşlılık dönemine kadar devam eder. Bu sü
rede bilgi, yönetim, usul ve metot, disiplin, sebat 
ve heves temel şantitır. 

Yöneticinin ve öğreticinin rolü büyük ve 
önemlidir. Bu nedenle, bu işi bilinçli yürütebi
lecek beden eğitimi ve spor öğretmenlerine, ant
renör, monitör, yönetici ve organizatörlere ihti
yaç vardır. Bu gibi personelin yeterli sayıda, 
yetenekli nitelikte yetiştirilmesi ve sağlanması 
gözden kaçırılmaması gereken önemlıi bir husus
tur. 

Spor ve f aliyetleri denilince, hemen akla bel
li 'tip ve ölçüdeki nizamî spor tesisleri gelmekte
dir. 

Üzun'tüyle belirtebiliriz ki, Türkiye'de yeterin
ce spor (tesisleri mevcut olmadığı gibi, mevcudo-
lanlann birçoğu da ihtiyaca cevap vermekten çok 
uzaktır. Bunların öncelikle yeniden inşasının, ya 
da tamiratı ile tevsilnin gerektiğini ifade etmek 
yerinde olur. Ne var ki, gerek yeniden inşa, ya 
da tevsi işleri, maalesef, malî imkânsızlık ve çe
şitli nedenlerle çok ağır ve geç kalmış olarak yü
rümekte, bir kısmı da tamir ve bakım görmemesi 
nedeniyle harap olmaktadır. Nitekim uzun süre 
önce başlamış olan Elâzığ, Erzurum, Fenerbahçe 
ve diğer stadyumlar bugüne kadar gelindiği hal
de malî imkânsızlıklar sebebiyle sonuca bağlan
mamış olup, inşaatları, çevrelerinin önemli konu
su 'olmakta devam etmektedir. 

Sportif faaliyetlerin en yararlı ve verimli uy
gulama yeri okullardır. Bu bakımdan okullarda, 

basit türden de olsa 'alan ve tesislerin yapılması 
ve gerekli araç ve gereçlerle•'. donatılması da 
önemlidir. Oyrıca, ckul içi ve dışı spor yarışma
larının yapilabilmesi hususunda bütçeye ödenek
ler konulması da gerekir. 

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının ihtiyaç duy
duğu personel kadroları ve personel yollukları ile 
tazminalt konuları en kısa zamanda çözümü gere
ken ve üzerinde önemle durulması icabeden hu
suslardır. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
nun çalışmalarıyle ilgili olarak verilen öğrenci 
kredisi miktarı, Kurum -yurtlan yatak sayısının, 
yıllara oranla artışı memnuniyeti mucibolmakla 
beraber, ulusumuzun nüfusu ve yüksek öğrenim
deki öğrenci sayısına oranla yeterli değildir. Mev
cut yurtların günün şart ve icaplarına -uygun 
olarak her bakımdan elverişli, boş zamanları de
ğerlendirmek İçin gerekli olanakları kapsar nite
lik ve özellikte olmaları şayanı tavsiyedir. Nite
kim bu eksiklik görülmüş, tamamlanması çabası
na 'girilmiştir. 

Kurs ve kamp açılan yerlerde gerekli ve sü
rekli her türlü uygar olanaktan bulunan alan ve 
tesislerin yapılmasını, 'mevcutların ise geliştlıil-
mesini öneririz. 

Sayın milletvekilleri, yukandan beri arza ça
lışılan konularla ilgili ve onları taımamlaiyıp, ge
liştirecek hususları madde başlıkları altında özet
lemek fîstiyorum-: 

Gençliği, yarının aydm, uyanık kişileri olarak 
hazırlayabilmek için onun, okul, öğrenim dışı 
boş zamanlarını değerlendirmede faydalanacağı 
'araçların başında spor alanı ve tesisleri ile ge
reçleri gelir. Bu ihtiyaçların tümünü doğradan 
doğruya Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı ku
ruluşlarının bütçelerinden karşılamak mümkün 
ölma£. Bu nedenle bâzı kaynaklara başvurmak 
gerekir. Mahallî idarelerden kamu hizmetine ay
rılan pay, spor faaliyetlerinin Eğlence Resmî 
Vergisinden muaf ıtııitulması gibi. Aynca, bölge
ler spor faaliyetleri ödeneği yeterli değildir. Artı
rılması yerinde olacaktır. 

Spor alan ve tesisleri için gerekli personel 
kadrolarının ve karşılığı olan ödeneklerin büt
çeye konulmuş olması beklenilen yararı sağla
yacak, aksi takdirde alan ve tesisler faaliyet 
.dışı kalmış olacaktır. 

Yabancı uzman ve antrenörlerin üçlerleri
nin geçim ve hayat şartlarına göre tatmin edici 
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bir .seviyeye getirilmesi, 'kolaylıkla ve değerli 
(kişileri sağlamayı mümkün kılacaktır. 

Sportif faaliyetlerde başarılı ve bilhassa 
memleketimizi temsilde kabiliyetli yoksul öğ
renci ve gençlere, keza başarılı ve yoksul ku
lüplere yardım yapılmasının Cumhuriyetçi 
Parti olarak biz de, uygun olacağı kanısında
yız. 

Yurt dışı ve hele millî karşılaşma ve yarış
malarla yapılan spor faaliyetlerinin, turistik 
bir gezi ve Türk onurunu kırıcı, toplumu üzü
cü bir görüntü olmaktan çok görgü, bilgi ve 
ıspor tekniğini artırıcı, Türk spor ehliyetini ta
nıtıcı ve ününü yayıcı nitelikte olmasını, imkân 
nispetinde bu temas ve karşılaşmalara fırsat ve 
yer verilmesini yararlı görüyor, bu konuda dü
zenli, disiplinli çalışmalara önem verilmesini 
öneriyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ilk bakışta, Bakanlık 
kuruluşlarından Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün bütçesi artmış gibi görünmekte ise de, 
aslında böyle değildir. Bilâhare yapılacak, 
% 10 ve bunlara ilâveten diğer ek kesintiler 
'de helbasa katılırsa, gerçekte bütçe, ihtiyacının 
altına düşecektir. Hele Hipodrumun, belediye 
ile satış ve devri ile sağladığı görülen miktar, 
ibu işm bir 'kamufleyidir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, Türk ulusuna. 
yararlı, Atatürk ilkelerine bağlı, Türkiye Cum
huriyetinin gerçek bekçisi, her türlü zararlı 
akımların dışında bir gençliğin yetiştiriİrmesiy
le görevli ve sorumlu Gençlik ve Spor Bakan
lığının 1973 yılı bütçesi üzerindeki görüş, dü
şünüş ve dileklerimizi, ölümsüz Büyük Atatürk' 
ün, spor ve Türk Gençliği ile ilgili veciz ifade
leriyle bitirmek istiyoruz. Atatürk diyor ki : 
«Dünyada spor hayatı, spor âlemi çok önemli
dir. Bu kadar önemli olan spor hayatı bizim 
için daha önemlidir. 

ıSpor, yalnız beden kaabiliyetinin bir üstün
lüğü sayılmaz. İdrak, zekâ, ahlâk da bu işe yar
dım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvet
liler; zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az 
kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben, sporcunun 
zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını seve
rim. 

Gençler, cesaretimizi takviye eden ve devam 
ettiren sizsiniz. 'Sizler, almakta olduğunuz ter
biye ve irfanla, insanlık meziyetinin, vatan sev

gisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali 
•olacaksınız» 

ISaym milletvekilleri, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bütçesinin Türk Ulusuna hayırlı ve 
uğurlu olmasını, diler Yüce Meclisin sayın üye
lerine, başta sayın Bakan olmak üzere, Gençlik 
ve Spor Bakanlığının sayın temsilcilerine Cum
huriyetçi Parti Grubunun saygılarını sunarım. 
i (Alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Kemal Ataman, buyurunuz efendim. 

IC. H. P. «GRUBU ADINA KEıMAL ATA
MAN (Ankara) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

'Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, 4 
yıl 3 ay 23 gün önce kurulan Gençlik ve Spor 
Bakanlığının bütçesini eleştirmek üzere huzu
runuzda bulunuyorum. Bu, yeni ve bizim için 
önemi büyük olan Bakanlığın, kuruluşundan 
bugüne değin tanı 4 yıl geçti. İnsan ömrü için 
azımsanmayacak bir zaman, hele hele müesse
seler için, 'bunun anlamı daha da büyüktür. 

«Bu 4 yıl gibi uzun bir zaman içinde, kuru
luş ve görev kanunun tasarısını bile Meclise ge
tiremeyen bir Bakanlığın, arzulanan amaçlarına 
ulaşıp ulaşmadığı kolaylıkla tartışılabilir. 

O, H. P. Grubu olarak özeleştirilerimizi ve 
görüşlerimizi bu açıdan sunmaya çalışacağım. 

•Sayın milletvekilleri, Çağımız uzay çağıdır. 
Olaylar o denli gelişmekte, o denli hızla iler
lemektedir ki, bu 'hızlı ıgelişme insanlar, hele 
hele müesseseler kolay kolay erişememektedir-
ler. Bunun içindir ki, toplumlarda birtakım bu
nalımlar ve patlamalar olmaktadır. Bu hızlı 
oluşuma ayak uyduramayan uluslarda, örneğin; 
az, gelişmiş ülkelerde bu rahatsızlıklar daha be
lirli ve etkin şekilde görünmektedir. Buna iliş
kin olarak, birkaç yıldır, ülkemiz de, sürege
len birtakım bunalım ve kargaşalıkların tesiri 
altında kalmıştır. 

Birtakım sosyal kümeler ve kuruluşlar ça
tışma halinde olmuşlardır. 'Bunun da en belir
gin örneği, ülkemizdeki gençlik hareketleri 
olmuştur. 

iHer ne kadar bütçe raporunda «Başlangıç
ta sanıldığı gibi, gençlik olaylarını psiko - sos
yal ve ekonomik şartların, gençlik psikolojisi
nin ve özelliklerinin normal tepki ve protesto 
eğilimlerinin, gelişme halindeki bir toplumda 
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demokratik yönetim çerçevesi içinde mütalâa 
olunabilecek gençlik hareketleri olmadığı bu
gün anlaşılmış bir gerçektir.» deniliyorsa da 
biz tümü ile, Bakanlığın bu görüşüne katılmı
yoruz. 

'Şüphesiz ki, bunda pek çok faktörün payı 
olmuştur. Doğrudur. Ama gençlik hareketleri-
tümünü bu anlayışla değerlendirirsek, doğru 
değildir. Çünkü, gençlik, toplumumuzun üst ya
pısındaki en ilerici unsurudur. Düşünce ve ey
lem olarak en ilerici kesimdir toplumun. Ve 
daima toplumun ilerisindedir. 

Değerli arkadaşlarım, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının gelecekteki amaçlarına ve çalış
malarına faydalı olur kanisiyle bu konuya »bir 
kez daha değinmeyi faydalı görüyoruz. 

(Bugünün öğrenci hareketleri; rahatsız bir 
toplumun, daha geniş bir deyimle insanlığın, 
belirli bir aşamadan sonra içine düştüğü çıkmaz
ların doğal bir tezahürüdür. Bu hareketler he
men hemen bütün dünyayı kaplamıştır. Bu çok 
yerlerde etkili olmuştur. Etkili olduğu ölçüde 
de, düşündürücü olmuştur. Her olay gibi, öğ
renci hareketleri de bir aşamadan geçmiş ve bu
günkü ortama erişmiştir. Gelecek günler de 
gençlerindir ve onların hareketleriyle yaşaya
caktır. Yeter ki, bu hareketler toplumun ve 
gençliğin hayrına olsun. 

Değerli milletvekilleri, tarihî gelişimi ince
lersek, saltanat devrinden İkinci Meşrutiyete, 
Birinci Cumhuriyetten çağımıza değin bu hare
ketler süregelmiştir. «Kuleli vakıası - ittihat 
ve terakki - Nesli Cedid - 31 (Mart vakıa
sı - MTTB 1924 - 1925 yıllarındaki faaliyetle
ri - Vagon - Lee olayı - Kıbrıs mitingleri - Kı
zılay olayları ve günümüze değin süregelen di
ğer talebe hareketleri» bunlara birer örnektir. 

'Dünyanın her yanında, 1968 baharında baş-
gösteren gençlik hareketleri, yöneticileri şaş
kına çevirecek derecede hızla yayılmış ve her
kes için önem kazanmıştır. Yaşlı dünyanın genç 
kişileri, her rejimde ve 5 kıtada birbirlerinin 
ardından direnme, isyan ve başkaldırma hare
keti içine girmişlerdir. 

Doğu blokunda Çekoslovakya'da, Polonya 
ve hattâ ibâzı genç yazarların yargılanması ne
deniyle Moskova'da, değişik amaç ve yönlü 
gençlik hareketleri başgöstermiştir. Faşist dik
tatörlükle yönetilen Franko, İspanyasında, Sa-

lazar Portekizinde de genç kişiler, yaşlı dikta
törlere karşı bayrak açmışlardır. Birleşik Ame
rika'da, Vietnam sorunundan kaynağını alan 
huzursuzluklar sırasında, üniversiteliler ve ay
dınlar askere gitmeyi reddetmekte, muhtelif 
protesto gösterileri düzenlemekteydiler. 

Tokya'dan Stockholm'e - Copenhag'tah Lond
ra'ya, İtalya, Fransa ve Almanya gibi birçok 
ülkelerin başkentleri, gençlerin gösterilerine 
sahne olmuştur. 

Gelişmiş ülkelerde gençler, daha çok, tüke
tim ekonomisinin kişiyi tutsak eden düzenine 
başkaldırmaktadır. Makinelere, sermaye ve ka
pitalizmin reklâma dayanan tüketim kalıplarına 
tutsak olmak istememektedirler. Geri kalmış 
ülkelerde ise, başkaca nedenler söz konusudur; 

1. Ülkenin sosyal ve ekonomik bağımsızlı
ğına erişememiş olması, 

2. Kötü sosyo - ekonomik koşullar, 
3. Gerici ve tutucu yöneticiler, 
4. Bu koşullara uyan ve ülke isteklerine 

ters düşen eğitim, öğretim politikası ve benzer
leri. 

Memleketimize gelince; Türkiye'de de az 
gelişmiş ülkelerdeki gençlik olayları için say
dığımız bu nedenler geçerlidir. Ülkemizide genç
ler, 1968 ortalarında eyleme geçmişler, bu ha
reketler bazan şiddetlenerek 1969 sonuna ka
dar gelişmiştir. 

Bize göre, Türkiye'de öğrenci hareketleri 
- ortalk nedenleri olmakla beraber - Avrupa'da-
:ki veya diğer dünya uluslarmdaki yaygınlaşan 
hareketlerin moda olarak ülkemize yansıması 
değildir. Gençliğin hareketi, bir öz deyişle, çe
şitli yabancı balkılardan, sömürü düzeninin 
çarklarından, emperyalizmin boyunduruğundan 
kurtulmalk nedenine dayamr. Aşırı sağ Ve aşırı 
sol gibi anarşik olanlarını C. H. P. olarak be
nimsemiyoruz ve bunları bu kanımızın dışında 
tutuyoruz. 

Uygar ve gelişen toplumlarda bireyleri, fert 
olarak yalnız kendi açılarından değertendire-
meyiz. Bunlar toplumun ortaklaşa varlıkları
dır. Yetişmeleri ve eğitilmeleri, hem kendi top
lumları ve hem de toplumun geleeeği için önem 
taşır. Bizde olaylar en yoğun şekliyle, yüksek 
öğrenim gençliğinin toplu oldukları alanlarda 
başgöstermiştir. Yüksek öğrenim gençliği, ya
şının özellikleri yanında, yaşadığı ortamda etiki-

— 296 — 



M. Meclisi B : 69 

li olduğu birçok iç ve dış etkenler de mevcuttur. 
Gerak geçmişte, "gerekse bugün, yüksek öğrenim 
gençliğini, toplumun sorunlarından sıyırarak 
soyut bir incelemeye tabi tutmamız mümkün 
değildir. Toplumun çeşitli sorunları onlara et
kili olmuş ve bu etki iledir ki, onlar da aksiyon 
göstermişlerdir. Birçok şeylere aday olma özle
mini duyan gençlerin bu nedenlerle yetişmeleri 
ve eğitilmeleri, günümüzde büyük önem kazan
maktadır. 

Sayın Bakan Bütçe Karma Komisyonunda 
yaptığı konuşmada; «Gençlik sorunları her ül
kede olduğu gibi, bizde de, milletimizin başlıca 
sorunudur. Türk gençliğinin sorunlarına ve bu 
sorunların içinde spora ve sporun temel ihtiyaç 
ve problemlerine bilimsel olarak eğilmek mec
buriyetinde olduğumuzu tekraren beyan etmek 
isterim.» der. Sayın Bakanın bu görüşüne yü
rekten kutluyoruz. 

Yurdumuz bugün, Atatürk'ün deyimiyle 
«Çağdaş uygarlık düzeyime ulaşmanın çabası 
içindedir.» Elbette ki, bu çabada en büyük gö
revlerden biri de Türk gençliğine düşmektedir. 
Ulusça kalkınmamızda gençliğin rolü ve görevi 
büyüktür. Gençliği, -sadece bir üretim ve tüke
tim aracı, görmek, çeşitli vasıtalarla onu kişili
ğinden ve özgürlüğünden sıyırmak doğru değil
dir. Sayın Bakan da esasında buna yakın yar
gılara varmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı bu hu
susta, «Gençlik sorunlarının köklerine inen bi
limsel araştırmalar yapılmalıdır» demektedir. 

Şimdi soruyorum Sayın Bakandan; bugüne 
değin, bu alanda Bakanlığınızca herhangi bir 
bilimsel araştırma yapılmış mıdır? Bakanlığı
nızda, özellikle gençlik sorunları ile ilgili bir 
araştırıma büronuz var mıdır1? 

Sayın milletvekilleri, Batı'da, spor eğitimi 
beşikte başlamaktadır. Çocuğun gelecekteki ge
lişmelerini sağlayan tüm tesis ve müesseseler, 
en küçük yaştan itibaren onun hizmetine veril-
meiktedir. Çocuğa, 11 yaşma kadar altyapıyı 
vermek gerekmektedir. Bugün, hangi Türk ço
cuğu, 9 - 12 yaş arasında doğru teknik şartlan
maya tabi tutuluyor? 

Bugün hangi Türk çocuğu için, 12 - 16 yaş 
arasında, doğrultma telâfi çalışmaları yaptırı
lıyor? 
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Bugün hangi genç. 18 - 21 yaş civarında tek
nik ve kondükısyon kapasitesini geliştirm<elk!be-
dir? Hiçbir Türk çocuğu ve sporcusu bu yaşlar
da gerekli eğitimi görememektedir. Bunun için, 
özellikle teknik öğretim ve spor eğitimi ilkokul
dan itibaren başlatılmalıdır. 

Avrupa'da, sporda gelişme söz konusu oldu 
mu, 21 yaştan sonrasına bakmıyorlar. 21 yaş 
sonrası, teşekkül etmiş, teknik ve kondüfcsyon 
kapasitesini üst seviyede devam ettirmek prob
leminden başka bir şey kalmıyor. Adamlar bu 
işi çoktan halletmişler. 

Fransa'da 100 000 yetişkin lider var. Bun
lar, sadece spora gönül vermiş amatör kişiler
dir. Yine Fransa'da her 10 çocuğa 1 lider düş
mektedir. Burada zengin ailelerden para topla
narak, fakir çocukların eğitimi ve geliştirilme
si için özel burslar olarak verilmektedir. 

Sayın milletvekilleri; spor çok yönlü bir 
eğitim aracıdır. Teknolojinin, ekonominin ve 
sosyal yaşantının büyük bir hızla değiştiği ça
ğımızda spor da bu oluşumun etkisi altında ka
lacaktır. Bunun içindir ki, altını çizerek söylü
yorum, spor eğitimsiz, spor plânsız ve spor 
ilimsiz olamaz. 

Yine Sayın Bakan, Bütçe Karma Komisyo
nundaki konuşmasının bir yerinde «Gençlik ve 
spor sorunlarına, Devlet olarak gerekli yer ve 
değer verilmediği konusunda görüş birliği var
dır. Bu görüşe aynen katılıyorum. Özellikle 
sporumuz bir kamu görevi olması gerçeği kar
şısında dahi, Devlet politikaları içinde en alt 
sıralarda yer almaktadır. Hattâ adı dahi geçme
mektedir.» demektedir. O zaman sormak isterim 
iSaym Bakan; bu önemli soruna gerekli değeri 
vermeyen Hükümette - bir eski deyimler - hik
meti vücudunuz nedir? Biz, defalarca, «Hükü
metin belli bir gençlik ve spor politikası yok
tur, bu böyle devam ederse gençliğin hiçbir so
rununa çözüm yolu bulunamaz ve gençliği so
kaklardan ve içine düştüğü bunalımlardan 
kurtaramazsın-/.» demiş idik. 

Gençlik, artık, kör bir araç değildir. Büyük 
çoğunluğu ile bilinçli bir etkendir. Bugün 100 
binlerce genç, lise öğrenimi sonucu, üniversite
lerde okuma imkânı bulamamaktadır. Gençlik 
işsiz, bâzı nedenlerden dolayı küskün, suskun ve 
çaresizdir, kenara itilmiştir. Ve gençlik kendi 
kaderine terk edilmiştir. Bundan dolayı, genç-
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lik sorunları gün geçtikçe çoğalmaktadır. Belli 
bir. politika saptannladıkça, sonuç, gelecek için 
hiç de memnun edici olmayacaktır. Bunun için 
altını çizerek söylüyoruz, millî bir gençlik po
litikası hükümetlerce saptanmalıdır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, okul dışı 
gençliğin eğitilmesinde yaygın eğitimi ve çev
reye dönük eğitimi önermektedir. Yaptığımız 
inceleme ve araştırmalarımızda, bugün gençliğe, 
istek ve arzulan istikâmetinde hizmet götürecek, 
aynı zamanda, gençlere korunak olacak tesis
lerin yeterince değerlendirilmediği görülmekte
dir. Bugün üniversite gençliğinin % 1 - 2'si spor 
yapmaktadır. Tüm yatırımlar ve müesseseler 
kendilerine kapalıdır. Okullarımızdaki spor 
tesisleri bile gençlerimize, sırtı dönük durumda 
kapalı tutulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, okul dışı gençliği de kendi kaderine 
terk etmiştir. Bugün Türkiye'de; Anayasanın 
gereği olan fırsat eşitliği gelişme çağındaki genç
lerin bir çoğuna sağlanamamaktadır. Örneğin; 
milyonlarca gence çeşitli yönde hizmet götüre
ceğine inandığımız gençlik kültür merkezleri, 
semt gençlik lokalleri kuruluşlarına, arzulanan 
biçimde gereken yatırımların yapılmadığı gö
rülmektedir. Yıllardır sözü edilen, beklenilen 
ve özlemi duyulan ve Ankara'nın en fakir, nü
fusu en kalabalık bölgesi olan Altındağ ilçemize 
kurulması gereken Gençlik ve Kültür Merkezi, 
bu yıl da programa alınmamıştır. Binlerce fa
kir gencin faydalanacağı bu önpmli yatırım için, 
Sayın Bakan, Karma Bütçe Komisyonundaki ko
nuşmasında, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
ne ait arazinin bu işe tahsis edildiğini, projesinin 
yapıldığı; fakat devamı için konunun Plânlama
dan geçirilmesinin mümkün olmadığını söyle
mektedir. Diğer taraftan, senelerdir kamuoyun
da eleştirisi yapılan, tenkide uğrayan, yalnız bir 
avuç profesyonel sporcunun faydalanacağı hiz
metlerde gerekli çabayı, öncelikle yapmıştır. 
Fenerbahçe Stadyumunun duvarlarının tamiri 
(için 9 milyon lirayı Plânlamadan; Karma Bütçe 
Komisyondan kolaylıkla geçiren ve bir büyük 
kulübün hizmetine sunan Bakanlığın, binlerce 
gencin faydalanacağı bir yatırımda, Plânlama
dan geçirilemediği mazeretini bahane olarak 
göstermesini kabul etmiyoruz. Kaldı ki, Gençlik 
ve Spor Bakanlığının Sayın Müsteşar Vekili, 
Plânlamadan gelmiş bir genç arkadaşımızdır. 

I Değerli arkadaşlarım, Fenerbahçe Kulübü 
için Karma Bütçe Komisyonunda kulisler yapıl
mak suretiyle elde edilen bu 9 milyon liranın 
yanında, çökmekte olan, sivaları dökülen An
kara 19 Mayıs Stadyumu için, Bakanlığın büt
çesinin herhangi bir yerinde bir ödenek göre
memekteyiz. Hele hele Dernekler Kanununun sa
kıncalı bir maddesi yüzünden, amatör kulüpler, 
aylardır, spor yapamayacak hale gelmişlerdir. 

Sayın Bakanlık bu yönde de gerekli çabayı 
I göstermiş olsa idi, belki kendilerini bu durum

da eleştirmezdik. 
O. H. P. Grubu olarak tek arzumuz; Genç

lik ve Spor Bakanlığının topluma ve gençliğe 
dönük bir çalışma düzeyine girmesidir. Bakan
lık ise, tüm bu önemli sorunlar yerine Cemil'in 
transferi, profesyonel kulüplerin istemlerini ye
rine getiren bir kuruluş olmaktan öteye gitme
miştir. Gazetelerde Didi ile el sıkışmanız, Dicli' 
nin A. P. Sayın Genel Başkanına tanıştırılması 
oyunları, Türk gençliğinin ve sporunun sorunla
rını halletmez, Sayın Bakan. Bu olsa olsa, bâzı 
kişileri manevî yönden tatmin eder ve o kişile
re geçici bir haz verir. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Sayın milletvekilleri, Bakanlık, kurulduğu 
günden bugüne değin, üniversite gençliğinin, 

I köy ve fabrika gençliğinin temel sorunları üze
rinde de belirli bir çalışma sistemine yönelme-

I mistir. Günlük aperatif işlerden kendisini kur-
taramamış, âdeta, spor müsabakaları tertip eden 
bir kuruluş haline gelmiştir. 

üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, sporu
muz için «Yeter sayıda yetenekli elemanlar ye
tiştirilmelidir ve bunlara öncelik verilmelidir.» 
der. Bizde ise, pahalı transferler, antrenör it
hali ve kokteyl partilerle konuyu çözümlemeğe 
çalışmaktadırlar. Yüzbinlerce lirayı gözden çı
karıp, Didi'leri, Birch'leri ve Gegiç'leri getiren
ler bu gerçekleri göremedikçe, birtakım mesele
lerin üstesinden geleceklerine inanmıyoruz, ön
celikle, zihniyeti değiştirip, BİLİMİN devreye 
sokulması gereği düşünülmelidir. 

I Bütün dünyanın, güçlü ve kuvvetli bir top
lum olarak tanıdığı ve güçlü birinden söz eder
ken «TÜRK GİBİ KUVVETLİ» deyimini kul
landığı bir toplumu, yani Türk'ü, yani Türkiye' 
yi, bilime sırtını çevirmiş, bu zihniyetteki, ey-

I yamçı, bilgisiz ve çıkarcı bir avuç insanın kur-
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banı ettik. Giireşte olduğu gibi. Munehen boz
gunu. Sorumluların halen elini kolunu sallaya
rak sanki büyük bir başarı kazanmışlar gibi sö
züm ona sporcu çalışmalarıyle Bakanlık bünye
sinde dolaşmalarının sırrını bir türlü anlayamı
yoruz. 

Yine Plân; «Spor yatırımlarının yurt düze
yine dağılmalarında dengesizlik giderilmelidir.» 
demektedir. 

Bizde ise, tüm spor yatırımları belli başlı bâ
zı büyük şehirlerde toplanmıştır. Bu tesisleri
mizden öncelikle profesyonel spor kulüpleri, 30 -
40 oyuncusu ile faydalanmaktadır. Amatör spor, 
profesyonel sporun gölgesine sığınmak zorunda 
bırakılmıştır. 

Tesisler, profesyonel kulüplerin tekelinden 
çıkarılmalı, plânda öngörülen tipte yaygın ku
ruluşlara gidilerek amatör sporun hizmetine ve
rilmelidir. 

Profesyonel kuruluşlar yasa dışıdır. Danış
tay karşısında, her türlü karar ve tutumu, ip
tali gerektiren bir açıklıktadır. Bu boşluk sü
ratle doldurulmalıdır. Sporumuzun gelişmesini 
engelleyen profesyonellik teşvik edilmemelidir. 
Bu tip kulüpler en kısa zamanda amatörlüğe 
dönüştürülmelidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'de İk

tisadî Devlet Kuruluşlarının, kendi bünyelerin
deki gençlere spor yapma olanağını sağlamak 
için spor tesisleri yapmaları yönünde gerekli 
çabayı göstermelidir. Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün bir yanlış kararma da değinmek 
istiyorum. 

Genel Müdürlük, yaptığı bir tamimle her ku
lüpten 5 amatör spor dalında çalışma zorunlu-
ğunu istemektedir. Parası olmayan, sahası bu
lunmayan, soyunma odasından mahrum, giyece
ği formayı bile zorlukla temin eden bir amatör 
kulüp, bu şartları nasıl yerine getirsin? Bunu 
ancak, sayıları belli 5 - 6 adet büyük kulüp ya
pabilir. Bu karar, amatör sporun yok olması 
yönünden, biraz da bu büyük kulüplerin işine 
yarar. Bu anlayışla spor, kitlelere dönük olmaz, 
yaygın hale gelmez ve bir avuç insanın teke
linden kendisini kurtaramaz. Bunun için bu 
şart, yalnızca profesyonel büyük kulüplerden is
tenmelidir. 

Türkiye'de spor pahalıdır, halka dönük de
ğildir, hemen hemen tüm kulüpler denetimden 

yoksundur. Topluma ve halka dönük bir; kitle 
sporunu politika olarak saptamalıyız. Spor, 
önemli bir ders gibi, artık, okula girmelidir. Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü gösterişli bir
takım lüks yatırımlardan kaçınıp, gerçek ama
cı olan amatör spora yönelmelidir. Bu ölü, lüks 
yatırımlar, amatör spora açık olmalıdır; Halka-
pmar tesisleri gibi. Sporu, bir mutlu azınlığın 
ve şehirlinin zevk aracı olmaktan çıkarıp, yığın
ların malı yapmak Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın asıl amaçlarından biri olm'alıdır. Bu, Ana
yasamızın da gereğidir. 

Bölge teşkilâtları ıslah edilmeli ve destek
lenmelidir. Bölge müdürlüklerine, genç, meslek
ten yetişen ve bu işlerden anlıyan kişiler atan
malıdır. Hatır için yapılacak politik atamalar, 
Türk sporuna hayır getirmez. 

Türk sporunun kalkınmasında büyük katkı
sı olacağına inandığımız Spor Akademileri de 
bir an önce açılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Ankara'da spor tesisle
ri, gençlerimizin rahatça faydalanacağı bir se
viyeye ulaşmamıştır. Kapalı bir yüzme havuzu
na mutlak ihtiyaç vardır. Yine Ankara'da müs
takil bir boks çalışma salonu, atış poligonu, ok-
çuluk çalışma yeri, müısıta'kil, judo ve telkvand» 
çalışma salonu, masa tenisi çalışma salonu, bi
siklet veledromu gibi önem taşıyan yatırımların 
bir an önce plâna alınarak gençlerimizin hizme
tine sunulmasını, Gençlik ve Spor Bakanlığın
dan dilemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım;... 

BAŞKAN — Sayın Ataman, 20 dakikalık: 
müddetiniz doldu efendim. İkinci 10 dakikayı 
kulknacaık mısınız ? 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

KEMAL ATAMAN (»Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Bugün maçlarda davetiye ve bedavacı nispe
ti çok sayıda belirgin bir hakle görülmeiktedir. 
Stada resmen kayıtlı bedavacı sayısının 9 600 
kişi söyleniyor. Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü dağıttığı özel ve- resmî kartlarla polis, sı
kıyönetim yetkilileri dahil, bu sayının 12 - 15 
bini bulduğu söylenmektedir. Bu da, Devletin 
yılda 5 - 6 milyon lira zarar etmesine sebeıbol-
nıaıktadır. 
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Bir misal vereyim; Geçen seneki PTT «• Trab-
zonspor final maçının seyircisi 40 bine yakındı, 
o maçı biz de izledik. Basından okuduğumuza 
.göre, o maçı biletli 14 bin kişi izlemiştir, geriye 
kalan 26 bin kişi de bu maçı bedava seyret
miştir. Maçlarda bileti daha ziyade, kale arka
sında simit ve gazete satan dar gelirli vatandaş
lar almaktadır. Bu husus bunu gösterm'eiktcdir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Gençlik ve Spor 
Bakanlığına bağlı kuruluşların faaliyetleri hak
kında O. II. P. Grubunun kısa eleştirilerini su
nuyorum. Bu eleştirilerim, Bakanlığın, biraz ön
ce değindiğim tüm politikasının ötesinde, kendi 
çabalarıyle gayret sarf eden kuruluşların, faali
yetini kapsamaktadır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, merkez 
ve taşra teşkilatındaki bini aşkın personeli ile 
kabarıik bir bütçe geliriyle, milyarları aşan te
sisleriyle haklı olarak etkili ve yaygın hizmet 
beklediğimiz bir kuruluştur. İlgililerin verdiği 
rakamlardan Türkiye'de, sadece 85 bin kişinin 
bu hizmetlerden yararlandıklarını, sporcu ola
rak faaliyetlere katıldıklarını Öğrenmiş bulunu
yoruz. 3530 sayılı Kanunla, vatandaşların fizik 
ve moral gelişmesinden sorumlu tutulan bir da
irenin, yıllardır bu kadar az bir vatandaşa hiz
met götürmesi eğer rakamlar yanlış değilse -
düşündürücü bir durumdur. Bu ancak bir kay
nak israfıdır. Bu genel müdürlüğün, öncelikle 
reorg'anize edilerek daha çoik kişiye hizmetini 
ulaştıracak bir çalışmanın ve çabanın içerisine 
girmesi sağlanmalıdır. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğünün, üniversite gençliğinin 
sosyo - ekonomik olanaklarını artırmak ve kül
türel gelişmelerini kolaylaştırmak için son yıl
larda göstermiş olduğu çabayı memnuniyetle 
karşılıyoruz. 18 538 öğrencinin yurtlarda barın
dırılması, 7 500 öğrencinin kredi alması küçüm
senecek bir rakam değildir. Genel Müdürlüğün 
bu çabalarını daha geniş bir gençlik toplumu
na yöneltmesini dilemekteyiz. 

Okul içi Beden Eğitim ve Spor Genel Mü
dürlüğünün kısa süre içinde göstermiş olduğu 
başarı bizim için 'sevindiricidir. 

İzcilik Genel Müdürlüğünün, Türk gençliği
ni bilinçli, becerikli ve her durumda başkaları
na yararlı olacak kabiliyette yetiştirmesi yö
nündeki çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bu 

yıl ülkemizde yapılan 7 ne i Dünya izcilik Kon
gresinin, Türk Milletini dünya uluslarına tanıt
ması yönünden başarılı olmasından dolayı . Sa
yın Bakan ve bu genel müdürlük mensuplarını 
yürekten kutlarım. 

Boş Zamanları Değerlendirme Genel Müdür
lüğünün gösterdiği çabalar ve çalışmalar gele
cek: için ümit vericidir. Ancak, plânlanan çalış
malardan şehir gençleri kadar, fabrika ve köy 
gençlerinin de yararlandırılması yönüne gidil
melidir. İmkânları az olan; fakat büyük bir 
gençlik kitlesine hitabeden bu genel müdürlüğe, 
gerek kamu teşekküllerinin, gerekse okullarda
ki tesislerin, gençlerimizin faydalanacakları bir 
şekilde, hizmetlerine verilmesi olanakları araş
tırılmalıdır. 

Konuşmamızın başında belirttiğimiz gibi, 
G'ençliık ve Spor Bakanlığı hizmetlerine ve genç
lerimizin her alanda iyi ve arzulanan biçimde 
yetişebilmeleri için uzmanlaşmış antrenör, mo
nitör, beden eğitimi öğretmeni, rehber ve genç
lik lideri yetiştirmekle görevli Eğitim Müdür
lüğünün uzun vadeli yatırımları memnunluk 
vericidir. 

Kısa vadeli adaptasyon (kurslarından 'geçi
rilecek elemanları temin 'etmek ve bu alanda 
gerekli çalışmayı plânlaması için Eğitim Genel 
Müdürlüğünün gerekli çalışmaları yapmasını 
faydalu görmekteyiz. 

ıSpor - Toto, gelirleri gün geçtikçe azalan 
bir kuruluş haline gelmiştir. Spor - Loto yasa-
ısınm biran önce Meclislerden çıkarılarak, Spor -
Toto gelirlerinden sağlanacak imkânların artı
rılmasını C. H. P. Grubu olarak arzulamaktayız. 

Ayrıca, Bütçe Karma Komisyonunda 'Sayın 
Bakandan 'Spor - Toto hakkında sorduğuım soru
lar vardı, bunların cevaplarını <o zaman verme
mişlerdi, bunların cevaplarını da yazılı olarak 
rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Bütçe Karma Komis
yonunda, Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtının, 
Dünya Gençlik Teştkilâ'tı ve Avrupa Gençlik 
Teşkilâtına üye olduğunu ve Avrupa Konseyi
nin 'bu gençlik 'kuruluşlarına büyük önem ver
diğini, Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı da bu 
kuruluşlara üye olduğuna göre, Avrupa Konse
yinde sözü edildiğinden !b aksetmiştim.. Hattâ, 
Avrupa Konseyine verilen bir raporda, Türle 
Devletinin gençlik sorunlarına gerekli ilgiyi 
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göstermediği de saptanmıştır. Buna ıgöre, Ba
kandan, Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtına ge
rekli yakınlığı göstermesini ve bunlara gerekli 
yardımın yapılmasını rica etmiştim. 'Sayın Ba
kan, Bütçe Karma Komisyonunda yaptığı ko
nuşmada, «Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı, Ör
fî İdarece, faaliyetinden menedildi.»1 demişler
idir, 

iSaym Bakan, Türkiye Gençlik Teşkilâtı, 
.faaliyetine devam ediyor. Genel Başkanı tutuk
landı, suçsuz görüldüğü için serbest bırakıldı. 
Belli ki, arkadaşlarınız size yanlış bilgi vermiş
lerdir. Bu kuruluşun faaliyetleri halen devam 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım,, şimdiye değin bu gibi 
önemi çok büyük olan toplantılara Gençlik ve 
•'Spor Bakanlığı 'kimleri göndermiştir, hangi gö
rüşler savunulmuştur, ne 'gibi ilişkiler devam 
etmektedir? 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Gençlik Kolları
na tüm dünya ulusları üyedirler, yalnızca Tür
kiye üye değildir. Bu gibi kuruluşlarda da kuv
vet delegelerle Türkiye'yi temsil ettirmek, Tür
kiye gençliğinin geleceği için yararlıdır. 

Belli ki, Bakanlık ilgilileri maç takibinden, 
'böylesine önemli meselelere vakit ayıramamış-
lar, 

[Sayın milletvekilleri, Sayın Bakandan bir 
sözlü soru sormuştum, kendileri bana gerekli 
açıklıkla cevap vermediler. 

Ben Bakanlık ve iSpor - Toto bünyesinde, 
ispor yapmadığı halde maaş alan kimselere de
ğinmiştim. Bana verilen cevapta «Bizde böyle 
•sporcular yok» denildi. 

Şimdi, ben isim veriyorum : Gülâli Özbey 
boksördür, tüm ımillî karşılaşmalardan kaçınır 
ve devamlı olarak spor yapmayan bir sporcu-
ımuzdur. Spor - Toto Teşkilâtında çalışmakta 
ve maaş almaktadır. 

Ahmet Ayık, söylendiğine göre ıSpor - Toto' 
dan ve bunun dışında dört kuruluştan aylık 
almaktadır., 

Ayrıca, Mahmut Ata!ay, Gıyasettin Yılmaz 
•gibi, spordan kendilerini çeken ve spora devam 
'etmeyen eski sporcuların bu gibi kuruluşlardan 
aylık aydıkları söylenir. 

Bu hususlarda da Sayın Bakan bir açıklama 
'yaparlarsa - ben yanılmış olabilirim - memnun 
olurum. 

'Saym milletvekilleri, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi nedeniy

le, gençlik ve spor sorunlarımıza kendi açımız
dan, zamanın imkânı oranında değinmeye ça
lıştık. Gerek Türk gençliğinin, gerekse Türk 
•sporunun, Türk Milletinin onuruna yaraşır bir 
düzeye ulaşması hepimizin yürekten arzuladığı 
'bir gerçektir. 

Her alanda duraklama devri geçiren, hattâ 
günden güne gerileyen sporumuzu, çağın gerek
tirdiği olanaklara kavuşturarak beklenen sonu
cu almak, başta Gençlik ve (Spor Bakanlığı ol 
mak füzere tüm müesseselerimizin de görevi ol
ması gerekir. 

Ülkesinde ımutlu, tüm sorunları halledilmiş, 
geleceğe ümitle bakan bir gençlik kitlesi oluş
turma yönünden gerek hükümetimiz, gerekse 
Türk Milleti bütün imkânlarını kullanmalıdır. 

Bilimin, akim ve bilginin yenemeyeceği hiç
bir zorluk yoktur. Türk gençliği, tereddütsüz, 
dün de, bugün de Yüce Milletimize ve büyük 
Atatürk'e lâyık bir gençliktir. Her şey onun 
için olmalıdır. 

Bu anlayış içinde, Gençlik ve Spor Bakan
lığının 1973 yılı Bütçesinin Türk Milletine Türk 
Gençliğine, Türk sporcusuna ve Bakanlığa ha
yırlı olması dileğiyle 'Sayın Bakanlık mensup
larına ve Yüce Meclise O. H. P. Grubu adma 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — D. P. Grubu adma Sayın Rasim 
Cinisli, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA RASİM CİNİSLİ 
(Erzurum) — Saym Başkan, değerli arkadaş
larım ; 

D. P. Grubunun saygılarını sunarak, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşleri 
mi arza çalışacağım. 

Sözüme başlerken, müzakeresini yaptığı
mız bütçenin Komisyon Başkanı çok değerli ar
kadaşımız Sayın Kevni Nedimoğlu Beyefendi
nin, bütçe müzakereleri devam ederken ara
mızdan ebediyen .ayrılışını bir teessür olaraik 
yüce huzurunuzda arz ediyor ve Cenabı Hak
kın rahmetini niyaz ediyorum. 

!Son yılını yaşadığımız teşriî devrenin ilk yı
lında kurulan Gençılik ve Spor Bakanlığının, 
dördüncü bütçesini görüyoruz. Genç bir Ba
kanlık, henüz teşkilât kanunu da tamamlanma-
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«niş, yapılmamış, İsmini koymuşuz; ama nü
fus tezkeresini eline vermemişiz. Bu yüzden 
midir bilinmez, bir türlü, kuruluş maksadına 
uygun bir yapıya ve hizmet devresine gireme
miştir. Hercaî bir ıgencin heves ve derbeder--
ligini, Bakanlık, üzerinden atamamıştır. Şikâ
yetçi olduğumuz gencileri çekip çevirsin diye 
kurmuş olduğumuz Bakanlık, şikâyetçi oldu
ğumuz gençlere benzetmiş olmaktan öteye gide
memiştir. İlk bakışta, Gençlik ve Spor Bakan
lığı gençlik kesimini unutmuş, yalnızca Spor 
Bakanlığı intibaını vermektedir. Doğrusu, bu 
gözle de bakılınca, başarılı olduğuma delil bu
lamıyoruz. Türk sporu, her geçen ıgün geli
şiyor mu, yoksa tükeniyor mu? Bu suali yol
dan geçen bir vatandaşa sorsanız, cevabı hazır
dır ve bir yanlışlık yapar mıyım kaygusuna 
düşmeden, «Hayır, Türk sporu tükeniyor, Türk 
sporu, Spor - Totaya döndü; ancak 13 bilen 
onu kurtaracak» giıbi bir espriyi de ilâve et
meden geçemeyecekıtir. 

Sayın Bakanın Bütçe Karma Komisyonun
daki konuşması da, aşağı - yukarı bu mealde
dir. «1972 Münih 'olimpiyatları ise, Türk spo
runun durumunu, seviyesini, diğer ülkeler 
arasındaki yerini açık bir şekilde ortaya koy
muştur» diyorlar Sayın Bakan. Bu konuyla 
ilgili kanaatlerini ifade ederken, o günlerde 
basında çıkan haberlerin manşetlerini de tek 
tek okuyor ve o manşetlerde ifadesini bulan 
hükme katılıyor. Bu manşetleri şöyle sıralı
yor Sayın Bakan: «Türk Sporunun Acıklı Bu
rumu, Ne Bekliyorduk ki?, Çark Bozuktu, 
Devletin Sırtındaki Kambur; Türk Sporu? Tu
ristik Geziye 20 Gün Kaldı, Münih Olimpiyat
larına, Gitmiş Olmak İçin Gideceğiz. Münih 
Rezaleti. Skandal. Dünyaya Bezil Olduk...». 
Bu sözler, Sayın Bakanın Bütçe Karma Ko
misyonunda yaptığı konuşmadan alınmıştır. 

Gerçekten, Üçüncü Beş Yıllık Plânın hazır
lıklarının yapıldığı, görüşüldüğü bir sırada 
Bakanlık Teşkilâtının, önümüzdeki üçüncü 
beş yıl içinde yapacağı çalışmaların plân ve 
programını bırakıp, bir tay müddetle Münih 
Olimpiyatlarına giden Sayın Bakanın gördük
lerini ve Türk sporu için getirdiği1 yenilikleri 
öğrenmek isteriz. İşte bu Münih Olimpiyat-
alır çalışmalarına katılan Sayın Bakanın Türk 
sporu üzerindeki görüşleri ve (kanaatleri bunlar
dır. Sayın Bakan böyle şikâyet ediyor ve bu 

suretle, şikâyet hakkımızı da elimizden alı
yor. O zaman, kümden kime şekvacı olacağı
mızı düşünüyoruz ve bu şikâyetlerin muihata-
'bını arıyoruz. 

Türk sporu hakkındaki görüşlerimizi ve 
tespitimizi Sayın Bakanın ağzından arz ettik
ten sonra, daha önemli bulduğumuz ve bugün 
özellikle üzerinde durulmasına lüzum gördüğü-
müz, gençlik meseleleri üzerindeki kanaatleri
mizi arz edeceğim. 

Gençliği, okuyan gençlik, çalışan gençlik 
diye iki kısımda mütalâa edebiliriz. Çalışan 
gençlik üzerinde, Bakanlık kurulduktan önce 
veya ondan sonra, bugüne kadar ciddî bir 
çalışmanın yapıldığına şahit olamadık. Okuyan 
gençliğin üzerindeki çalışmalar da, ciddî bir 
etüde', iyi bir çalışmaya ve plânlı bir gelişme
ye tabi tutulmamıştır. Hattâ, sözün başında, 
bir eğitim plânlamasının olmadığını ifade eder
sek, bundan sonraki gelişmenin ne istikamet
te yürüdüğünü kestirmekte müşkülât çekme
yiz. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân, 1970 - 1971 ders 
yılında ilkokullarımızda 5 035 00ü, ortaöğretim
de 1 312 000, toplam olarak; 6 347 000 çocu
ğumuzun olduğunu söylüyor. Yüksek öğre
timde ise, yine 1970 - 1971 ders yılında 172 000 
gencimizin bulunduğunu ifade ediyor. Demek 
ki, ilkokullarda beş milyonla yola çıkıyoruz, 
üniversitede 172 000 mevcutla devam ediyo
ruz; dört yıl, ya da altı yıl sonra 20 000 gen
cimizi meslek sahibi yetişmiş eleman olarak 
mezun ediyor, Devlete hizmet için gönderiyoruz. 

Bu rakamlar, insan unsuruna değer veren
leri düşündürecek rakamlardır. Bu 172 000 
gencin ne kadarı mezun oluyor, ne 'kadarı mem
leket hizmetinde faydalı oluyor; o da ayrı /biri 
felâkettir. 

Muhterem arkadaşlarım, (benden önce konu
şan değerli sözcülerin de ifade ettikleri gibi, 
şu realite gözden uzak bulundurulmamalıdır; 
Milletin hayat damarı, gençliğidir. Eğer, 
kendinden sonra gelecek insanları yetiştiremi-
yorsa bir devrin idarecileri1, o devirde hizmeti
ni yapmış sayılmayacaktır. Milletin, geleceğe 
güvenle, inanıçla bakabilmesi için, genç ne
sillerinin sağlam, milletine bağlı, yetişmiş ve 
vasıflı olması şarttır. Bu vasatta yetiştirileme
yen gençler, bir yangının kıvılcımı, daha son-
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ra da felâketi hailine gelirler. İşte, içinde ya
şadığımız şartlar 'bunun şaşmayan belgesidir. 
Ben, burada bu mahdut zaman içerisinde, 
gençler arasında baş gösteren yangının, memle
keti nasıl 'bir felâkete sürüklediğini, yüksek 
malûmlarınız olduğu için tekrar edip vaktini
zi almayacağım. Ancak, bu konuda neler ya
pılabilir, Sayın Bakanın şikâyetine uğrama
dan, ne gibi tedbirler alınabilir, bu konular 
üzerinde kısaca mâruzâtımı sürdüreceğim. 

1973 Bütçesi, millî eğitim sektörü için 9 
milyar civarında ıbir pay ayırmıştır. Üniver
site bütçelerini de hesap ederseniz, bu yekûn 
13 milyar civarında toplanır. 61 milyar olan 
bütçemizin dörtte Ibiri niisbetinde parayı eğitim 
sektörüne 'ayırıyoruz. Nu nispet, geçmiş yıl-
ılara da teşmil edilirse, işin malî portesi orta
ya çıkar. 

Muhterem milletvekilleri, meselenin, bir 
de, yatırım politikası bakımından değerlendi
rilmesi lâzımdır. Gerçekten, en isabetli yatı
rımın, en doğru yaltırımın, en faydalı yatırı
mın insan sektörü üzerinde olduğunu 'kabullen
mek lâzımdır; ama bu yaptığınız yatırımın ne 
kadar rantabl olduğunu, ne kadar istifade edi
lir olduğunu da gözden uzak tutamayız. İşte, 
her yıl millî (bütçenin dörtte biri nispetinde 
ayırdığınız paraların nereye gittiğini, nasıl 
harcandığını ve ne işe yaradığının hesabını yap
mak zaruretiyle Jkarşı karşıyayız. 

Sayın Bakanla zaman zaman konuştuğumuz
da, bir açıdan meseleleri değerlendirmekte ve 
olaylara, gençlik meselelerinle bir geme! müdür 
gibi bakmaktadır; önünde ıbulunan işlerin, üze-
î ine almış olduğu meseleleri yürüyüp yürümedi
ğini kontrol göreviyle vazifeliymiş gibi, kon
trol görevinden başka bir vazifesi yokmuş gibi 
bir anlayış içinde hizmetini yürütmektedir. 
Halbuki, Sayın Bakan, Devletin icra heyeti 
olarak, icra olarak, meseleyi geniş açıdan, 
millî açıdan ve igeleceğe ait yatırımların ve ha
zırlıkların yapılması açısından değerlendirmeli
dir. İşte, böyle bir perspektiften baktığınızda, 
(Sayın Bakanın görev sahası genişlemekte, üni
versite alanını, 'köyünde, kentinde çiftin, ucun
dan tutan gençten, üniversite sıralarında oku
yan gence kadar bütün Türk gençlerinin prob
lemlerini kucaklamakla vazifeli olduğunu gör
mek zorundadır. İşte, ibu noktayı tespit ettik-

' ten sonra meselenin değerlendirilmesme geçmek 
istiyorum. 

Tekrar diyorum, Üçüncü Beş Yıllık Plânda, 
20 bin öğrenci, yani meslek sahibi eleman ye
tiştiriyoruz. Yılda 13 milyar harcayarak yü
rütmeye çalıştığımız eğitim sektörü, 15 yıl son
ra 20 bin öğrenci yetiştirip, memleket hizmeti-
•ne sevk etmektedir. Bunun malî yekûnu or
tadadır. Millî geleeek, millî tarih, imemleketin 
geleceği gibi endişelere taşmadan dahi yal
nızca ekonomik bir görüşten hadiseye baksa
nız; gençlerimiz için yap'tığmız ibu yatırımı ko
rumak, onu ıdeğerlendirme'k için büyük bir ih
timam ve dikkat göstermeniz lâzım'geldiği de 
'ortaya çıkacalktır. 

Kaim çizgileriyle şekillendirmeye çalıştığım 
bu konuya nereden bakarsanız bakınız, önemi 
ortadadır. Bu önemi kavrayamadığımız içindir 
ki, 12 Marttan önceki olaylar patlak vermiş, 
12 Marttan sonraki gelişmeler gün ışığındadır* 

i ve ne yazık ki, meseleyi idrak 'ettiğimiz sırada 
yangın bacayı sarmış oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ıkonuyu bir 
de şu değerlendirmeye tâbi tutmak lâzımdır; 
hükümetlerin hedefi, gelişmiş bir ülke yap-

ı inaktır. Gelişmiş bir ülke yapabilmek için de 
i sanayileşme sektörüne, ticaret sektörüne, tu

rizm sektörüne vesair se'ktörlere ağırlık verip, o 
'ülkeyi kalkındırma gayretleri içine girerler. Hal 
büki, sanayii geliştirecek teknik elemanı bula-
ımazsanız, ticareti geliştirecek efeonomist bula
nı azsanız, turizmi geliştiıece'k yetişmiş eleman 
bulamazsınız, eğitim reformunu yapmak için 
ilk temel taş olan öğretmeni bulamazsanız, bu 
işler askıda kalır ve bu iddialar kuru bir söz
den öteye gidemez. 

Sayın Bakan, Yüce Senatoda yapmış ol
duğu konuşmada - zaibıtlardaın öğrendiğime gö
re - «Gençlik stratejisinin yapılmış olduğunu» 
ifade buyurmuşlar. Halbuki, Bütçe Plan Ko
misyonunda ve Gençlik Bakanlığının raporun
da, bu stratejinin yapılacağından bahis var
dı, yapılmış olduğunu iafde buyurmuyorlar-
dı. Eğer, Komisyon bütçe müzakereleri ile 
Senato müzakereleri arasında geçen bu 10 
günlük kısa devrede bu strateji yapılmışsa, 
'memnuniyetimizden önce bu stratejinin neler 
getirdiğini, nasıl bir strateji yapıldığını anla
mamız gerekir. 
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Muhterem arkadaşlarım, yüksek tahsil ke
siminde yapılacak işler çoktur. «Bir dokun, 
bin ah dinle» cinsinden binjbir dert, yıllar yılı 
artan bir ölçüyle gelişip gitmiştir. Bugün hâ
lâ 170 bin civarındaki üniversite gençliğinin 
barınma ihtiyacı, beslenme ihtiyacı ve geçin
me ihtiyacı karşılanamamıştır. Kitap, lâbora-
tuvar, dershane, eğitim, öğretim araçları 
için de, 10 yıl önce neler söyleniyorsa, bu
gün de aynı şeyler tekrarlanıp durmaktadır. 
Üniversite kapılarındaki izdiham bitmemiştir. 
Merkezî sistemin perişan ettiği öğrenciler, ikin
ci sömestr başladığı halde hâlâ, üniversiteye 
girebilir miyim, umudu içindedir. Her gün' 
radyolarda, üniversiteye alınacak öğrencilerin 
puvanları ilân edilmektedir. Belki ders yılı 
bittiği sırada, üniversite yeniden öğrenci ka
yıtlarına devam edecektir. 

Konuyu bir noktada toparladıktan sonra Sa
yın Bakanın ve Bakanlık teşkilâtının meseleyi 
toptan kucaklayan bir görüşle hareket etmesi
ni teklif ediyoruz. Bu sebeple, üniversiteye 
ait işleri, mediko - sosyala ait işleri; «üniver
sitenin işidir, bana ait olmayan işe karışmam» 
gibi bir zihniyetten sıyrılıp, üniversiteyi, me
diko - sosyali, vesair millî eğitim kesimini top
tan ele alan bir anlayış içinde meseleye baka
rak neticeye gitmenin yollarını aramak lâzım
dır. 

Şunu ifade edeyim ki, bugün yüksek tah
sil gençliği içinde ciddî bir araştırma yapıl
mamıştır. Bugüne kadar, 170 bin civarındaki 
üniversite gençliği içinde, ilmî kabul edilecek, 
ciddî kabul edilecek gerçek bir araştırma, in
celeme ısöz konusu değildir. Oysa, bu işle il
gili üniversitelerimiz vardır, Devlet Plânlama 
Teşkilâtımız vardır, İstatistik Enstitümüz var
dır, Gençlik Bakanlığımızın topyekûn görevi 
bu sadettedir ve mediko - sosyal kuruluşları
mız vardır. Bunlar bir araya gelip, Türk 
gençliğinin meselelerini inceleyip, sonra da 
bir strateji tespit ederlerse, o zaman meseleye 
daha ilmî bir yaklaşma temin edilmiş olur. Bu. 
sözümün sonunda, memnuniyetle kaydetmek is
tediğim bir çalışma vardır. İstanbul... 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, birinci 20 daki
kalık müddetiniz doldu, ikinci 10 dakikanızı 
kullanmaya başlıyorsunuz efendim. 

Buyurun efendim. 
RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Mediko -

Sosyal Merkezinin yapmış olduğu çok değerli 
bir çalışma vardır. Bugüne kadar hiç kimse
nin yapmadığı, üniversitelerin yapmadığı, 
Bakanlığın yapmadığı bir çalışmayı, İstanbul 
Mediko - Sosyal Teşkilâtı yapmıştır ve onun 
vermiş olduğu rapor içerisinde şu değerli bil
gileri görmekteyiz: 

Öğrencilerimizin % 33,79'unun aylık geliri 
50 ilâ 200 lira arasındadır, % 21,16'smın 200 
ilâ 300 arasında, % 15,13'ünün 300 ilâ 400 lira 
arasında; ancak % 16, 61'inin aylık geliri 400 
liranın üstündedir. Son derece düşünmeye değer 
bir ölçü. 

Bu öğrencilerimizin % 60'mdan fazlası, 
ailesinin yanında bulunması nedeniyle yurtlar
da kalmak zorundadır. Mevcut 170 bin öğren
cinin % 60'ı, yurtlarda kalmak zorundadır. 
Halbuki, şimdi Yurtlar Kredi Kurumunun yurt
larında 18 bin civarında öğrenci yatmaktadır. 
Bu nispet % 60'a vurulursa, son derece az bir 
ölçü olarak karşımıza çıkar. 

Resmî yurtlarda, yani kurum yurtlarında 
öğrencilerin % 9,64'ü kalabilmekte, % 13,78'i 
akraba yanında, %31,76'sı özel veya memleket 
yurtlarında, otel, pansiyon köşelerinde barın
maktadırlar. Halen üniversite öğrencisinin 
% 96,7'si burslardan yararlanamamaktadır. 
Kredi alamayanların oranı ise, % 98,42'dir. 
Üniversite yardımlarından faydalanan öğrenci 
sayısı, % 3,01 ̂ den fazla değildir. Sayın Bakan 
bu tetkikleri yapmadan, kredi ve burs rejimini 
değerlendiremez. 

Daha önceki müzarekerler sırasında da so
rulmuştu, şimdi de tekrarlayalım : 

Sayın Bakan bize, Türkiye'de 170 000 civarın
daki öğrencinin ne kadarının burs aldığının sayı
sını veremiyor. Bugün eğer lütfederlerse, benden 
sonra yapacağı konuşmada lütfeder, 170 000 
Öğrenci içinde, Devletten burs alan öğrenci 
sayısının kaç olduğunu ifade buyururlarsa, ger
çekten memnun olacağım. Kredi alanların sa
yısının söylemiyorum; kredi alanların sayısı 
bellidir. Ama burs alanların, Devletten burs 
alanların şahıslardan ve özel kuruluşlardan 
burs alanların sayısını, sayın'Bakan lütfeder
lerse, o zaman burs ve kredi rejiminin nasıl 
bir istikamet gösterdiğini görmek daha kolay 
olacaktır. 
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Rapordan öğrenilen bilgiye göre; % 50,47'si 
şehirlerde, % 28,52'si de kasabalarda, % 28,52' 
«i de köylerde yaşayan öğrencilerimizin üniver
site tahsili yapma imkânları bulduğunu gör
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, burs ve kredi re
jimi değişmelidir. Burs ve kredi rejimi iyi kul
lanılmamaktadır. Burs ve krediler, liselere gö
türülmelidir. Bugün üniversitem cağında dağı
tılan burslar, iyi tetkik yapılamadığı için âdil 
bir ölçüde verilememektedir. Halbuki, Anadolu 
liselerine, memleketin her köşesinde okuyan 
gençlerin ayağına burs ve kredi götürülür ise, 
oradaki zeki, bilgili, yetenekli memleket evlât
ları, büyük şehirlerde, üniversite şehirlerinde 
okumak için imkân ve destek bulacaklar, bü
yük şehirlere gelmenin kolaylığın, daha oku
dukları liselerde te'min etmiş olacaklardır. Bu 
sebeple, malî imkânsızlıklar yüzünden okuma 
imkânından mahrum olan gençlerimizin de der
di, bir ölçüde tedavi edilmiş olacaktır. Eğer 
âdil bir eğitim yapabilmek ve dengeli kalkın
mayı temin etmek istiyorsanız, burs ve krediyi, 
memleketin her köşesine dağılacak tarzda lise
lere götürmek zaruretiyle karşı karşıyasmız. 

Burs ve kredi olarak verilen 350 TL. çok 
azdır. Bugünkü hayat pahalılığının karşısında, 
350 lira hiçbir genci geçindir emez durumda
dır. Bir öğle yemeğini 20 liyaya yiyen gene, 
350 liralık krediyi veya bursu ancak 15 gün 
harcayabiimekte, ayın yarısını borç alarak ge
çirmektedir. Bursların miktarı ve sayısı da ar
tırılmalıdır. Daha önce, lütûfkâr ifadeleriyle 
Bütçe Komisyonundaki yapılan tercihin değer
lendirilmesini sitayişle ifade eden arkadaşları
ma ben de katılıyorum. Devlet bir tercih yap
mıştır. Burada bir noksana parmak basmış, 
yüce komisyon, 50 milyon dolaylarında bir ar
tırma ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna imkân 
hazırlamıştır. Fakat, bir tereddüdümü ifade et
mek zorundayım : 

Muhterem arkadaşlarım, 1973 senesinde, 
12 000 civarında, kredi almalc isteyen öğrenci 
vardı. Sayın Bakan bir flâş gayretin arkasın
dan giderek, bu 50 milyonun tamamını, Kasım 
ayına kadar müracaat etmiş 12 000 öğrenciye 
tahsis etmiştir. Halbuki, daha önce de ifade 
ettiğimiz, Medi'ko - iSosyal'in raporuna göre, ih-
tiyaçlı öğrenci % 98 civarındadır. Bu 50 mil

yonluk miktarı bugünkü mevcuda tahsis eder
seniz, yarınki çalışmalar ve gelişmeler karşısın
da cevap bulmakta müşkilât çekersiniz. Size 
müracaat etmemiş, fakat ihtiyaçlı olan gençle
ri yarın müracaat ettiklerinde, kendinden daha 
geniş imkânlar içinde okuyan öğrenciye burs 
ve kredi bulduğunuz halde, kendisine bu imkâ
nı tanımazsanız, Devletine küskün gençler ola
rak yetişmeye sevketmiş olursunuz. Bu sebep
le, bu 50 milyonu, yeni bir çağrı yaparken, yeni 
ihtiyaçları tespit ederek dağıtmış olsaydınız, 
çok daha isabetli bir harcama yapmış olacağı
nız kanaatinde idim. Kaldı ki, vermiş olduğu
muz önerge, yurtların ve talebe lokantalarının 
açılmasını da öngörmektedir. 

Sayın Bakanla bir konuşmamızda; özellikle 
öğrenci lokantalarına ehemmiyet verilmesini di
lemiş ve bu istikamette ricalarımızı tekrarlamış
tık. Muhterem arkadaşlarım, bir öğle yemeğini 
20 liraya yiyen çocuk bu 350 lira ile geçinemi
yor. Ama, öğrenci lokantılarını açıp, 5 veya 
3 liraya bir öğün yemek yemesini sağlarsanız, 
İni 350 lira, çocuğu, genci bir müddet daha ida
re etme imkânına sahip kılar. 

Türkiye'de yüksek tahsil yapan 170 000 ci
varındaki öğrencinin temiz yemek yiyebileceği 
talebe lokantası, yalnızca İstanbul Üniversite-
sinde mevcut ve tahminen 5 000 kapasiteli bir 
lokantadır. Bunun dışında, yurtlarda mevcut 
kantinlerin dışında, öğrencinin temiz yemek yi
yebileceği bir öğrenci lokantası yoktur. Bes
lenme meselesi de bu kadar perişan ve ilgiye 
muhtaç bir durumdadır. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, iki dakika zama
nınız kaldı, bağlamanızı rica ediyorum efendim, 

RASİM CÎNİSLİ (Devamla) — Teşekkür 
etlerim Sayın Başkan, tabiî zamana saygı du
yarak bağlayacağım. 

İfade etmek istiyorum ki, bu konular üzerin
de çok daha geniş bir zamanda durmak zarureti 
vardır. Memleketin bugün içinde bulunduğu 
sıkıntının basında bu problem yatmaktadır. Bu 
meseleye, gençlik meselesine; çocuk işi, genç işi 
diyerek, ehemmiyetli iş değil gibi nazarlarla ba
kanlar, işte bir noktaya getirip, memleketi çı
karmışlardır ve bunun içinden çıkmak için de 
devlet, büyük külfetlerin, risklerin karşısında 
kalmıştır. 

Yurt politikası da - arkadaşlarımın ifade 
ettikleri gibi - yeterli değildir. Bugün, Kuru-
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mun yurtlarında 18 583 öğrenci barınmaktadır. 
170 O00 üzerinden hesap edilirse, 156 000 civa
rındaki öğrenci kitlesi açıktadır. Yine Medi-
ko - SosyaPın vermiş olduğu rakamlar dikkate 
alınırsa, bu öğrencilerin büyük bir kısmı izbe, 
loş ve gayrisıhhî bodrum katlarında iskân et
mekte, tahsil yapabilmek için o şartlarda yaşa
mak zorunda bırakılmaktadır. 

Sayın Bakan, mahallî yurtların sayısının da 
ne kadar olduğunu ve mahallî yurtlarda ne ka
dar öğrencinin barındığını da söylerse memnun 
olacağım. Bu rakamları bulmadan, bu rakam
ların dökümünü yapmadan, bir ciddî plânlama
nın yapılacağı kanaatinde değiliz. 

Sayın Başkan; Türkiye'de gençlik politikası, 
artık, ciddî şekilde rayına oturmalıdır; devlet, 
bunu, gerçekten ehemmiyetine yakışan bir tarz
da ele almak zorundadır. Devlet, gençliğini ge
leceğe hazırlamak zorundadır. Milletin ve dev
letin umudu bu noktaya bağlıdır. Eğer bir 
devlet, gençliğini sağlam yetiştiremeyecekse, ge
leceğe güvenle bakamaz. Tarihle konuşmuş bir 
milletin gençliği, milletine bağlı, toprağına bağ
lı millî değerlerine bağlı bir anlayış içinde, bir 
gayret içinde yetişmelidir. Millî strateji ve genç
lik stratejisini hazırlarken, önce, gençlere hangi 
felsefeyi, hangi dünya görüşünü vereceğimizi 
gözönünde tutmak zorundasınız. Askıda kalmış 
kuru bilgilerle gençlerin kafasını doldurmak, 
bir gün, onların, kendilerini, boş bir sahada ya
payalnız hissetmelerine sebebolmaktadır. Bugün
kü genç, «komünist değilsem, neyim?» sualine 
cevap aramaktadır. 

Gerçekten, gencin milliyetçi, memleketçi, ma
neviyatçı, millî değerlerine saygılı ve medeni
yetçi bir anlayış içinde yetiştirilmesi, esas şart
tır. Bu ölçüler içinde yetişecek gençler, mem
leket için güven kaynağıdır, ikbâldir. Bu anla
yış içinde, Yüce Heyetinize Demokratik Partinin 
saygılarını sunuyorum. 

iTcşekkür ederim Sayın Başkan. (D. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Kişisel görüşlerini arz etmek 
üzere isimlerini kaydettiğim arkadaşları arz 
ediyorum; Sayın Yenipmar, Sayın Tosyalı, Sa
yın Aslantürk, Sayın Daldal, Sayın Kürşad, Sa
yın Doğan, Sayın Buldanb. Söz sırası Sayın Hü
seyin Yenipmar'da buyurun efendim. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gençlik ve Spor Bakanlığının 1973 bütçesi 
üzerinde şahsî görüş ve eleştirilerimi arz etmek 
isterim. 

Gençlik, bir ülkenin en kudretli enerji kay
nağıdır. Bir ülkenin geleceğine temel teşkil 
eden gençlik, bir başına bırakılmış, perişan ve 
başıboş ise, o ülkenin geleceğinden iyimserlikle 
bahsetmeye imkân yoktur. Toplum hayatının 
değişen ağır ve çetin koşulları içinde, hayatın 
dar boğazlarında ve kritik yaş çağlarında ken
di kaderleri ile yapayalnız bıraktığımız bu genç 
kuşaklar toplumdan kopar, bilerek veya bilme
yerek aşırı uçların tuzağına düşerlerse, bunun 
günahını derece derece hepimizde aramak ge
rek. Bu konuda aile, toplum ve Hükümetlere 
düşen büyük sorumluluklar vardır. 

Az gelişmiş olan yurdumuzun gençlik sorun
larının temelinde, sosyo - ekonomik nedenler ya
tar. Bir yönüyle iktisadî yapı, toplum hayatın
daki bozuk düzen, kültürel alandaki dengesiz
likler ve bilimsel yetersizlikler, diğer yönüyle 
de eski ile yeninin çatıştığı sahalar, gençliğin 
bunalım ve sorunlarına kaynak teşkil etmekte
dir. 

Bugüne kadar, gençlik sorunları ile yeteri öl
çüde ilgilenildiğide ileri sürülemez. Bu sorunla
rın hallinde. Devletimizin gücünün yeterli oldu
ğu kanısındayız. Bataklığa saplanmış ve sapık 
uçların ağına düşmüş olanların dışındaki Ata-
türk'çü ve devrimci güçlerle diyalog kurulmalı 
ve küskün bir gençlik toplumu yaratmaktan 
dikkat ve titizlikle kaçınılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri; Türk gençliğinin ve 
sporunun sorunlarını süratle çözümlemek, Türk 
toplumunun beden ve ruh sağlığını geliştirmek, 
fizik ve m<oral güçlerini yükseltme'k, Gençlik 
ve Spor Bakanlığının anaamacıdır. Bu amaçları 
gerçekleştirmek üzere Gençlik ve Spor Bakan
lığına düşen görevler de kısaca şöyle özetlene
bilir, 

Gençliğin psikolojik, biyolojik ve sosyal ih
tiyaç ve sorunlarını araştırmak. 'Sporun ihtiyaç 
ve sorunlarını incelemek ve araştırmak. Genç
lik ve Spor sorunlarının hızla çözümlenmesinin 
gerektirdiği idarî, malî, hukukî ve teknik ted
birleri almak veya alınmasını sağlamak, bunları 
geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek. Türk 
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sporunun, kitle sporuna dönük yönde geliştiril
mesine ilişkin her türlü çalışmaları yapmak. 
Gençlik ve spor sorunlarının çözümlenmesini 
hızlandırmak ve kolaylaştırmak üzere eğitim, 
yöneltme, plânlama, teşkilâtlanma, düzenleme, 
denetleme ve değerlendirme çalışmalarını yü
rütmek. Gençlik ve spor stratejisi ve politika
larını düzenlemek, bu amaçla faaliyette bulu
nan kamu ve özel kuruluşlar arasında koordo-
neli bir çalışma sağlamak. 

Muhterem arkadaşlarım, üzüntü ile ifade et
mek isterim ki, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu
güne kadar, amacı yönünde, arzulanan şekilde 
bir gelişme gösterememiştir. Uzun yıllar, genç
liğin ve sporun çeşitli sorunlarının bilimsel me
totlar ve rasyonel bir organizasyon düzeni içe
risinde ele alınmamış olması, bugün Gençlik ve 
Spor Bakanlığını, önemli görev ve ciddi sorum
luluklar karşısında bulundurmaktadır. Oysa ki, 
bugün Bakanlık, nitelik ve nicelik bakımından 
yeterli olmayan bir kadro ile görev yapmakta
dır. Ülke nüfusunun büyük bir kısmına hizmet 
götürmekle yükümlü olan bu Bakanlığın, genç
lik ve spor sorunları ile ilgili konularda bilim
sel metotlarla araştırma, plânlama, düzenleme, 
uygulama ve değerlendirme yapacak ihtisas sa
hibi elemanlarla yeterli ve uygun kadrolara ih
tiyacı vardır. 

Yine üzüntü ile ifade edelim ki, bu Bakan
lığın merkez kuruluşunda bir ilâ dört derece 
arasında, ancak 18 kadroya rastlanmaktadır. 
Halbuki bu kadrolar, diğer bakanlıkların bir 
tek genel müdürlüğü bünyesinde mevcuttur. Bu 
durum da gösteriyor ki, Bakanlık gerekli kad
rolara sahip değildir. Bu nedenle, merkez teşki
lâtında noksanlıklar olduğu gibi, taşra teşkilâtı 
da kurulmamıştır. Bunun sonucu olarak, halka 
ve gençliğe, bütün spor çalışmalarından yarar
lanma olanağı sağlanamamış- ve kaynakların 
bölgeler, spor dalları ve hizmet grupları arasın
da dengeli dağılımı konularında da amaca uy
gun bir ilerleme kaydedilememiştir. 

Sayın milletvekilleri; Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, spor çalışmalarını yurt çapında, fede
rasyonlar; bölgelerde de, ajanlıklar vasıtasiyle 
yürütmektedir. Fahrî olarak yürütülen ve hiç 
bir sorumluluğu bulunmayan federasyonlara, 
Devletçe, yeterince ödenek ayrılmaktadır. NG 
var ki, bu ödenekler gelişi güzel 'harcanmakta, 
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I hesabını ne soran ve ne de veren var. Federas
yonlar, istedikleri anda da ayrılıp gider ve böy
lece sorumluluklar ve yükümlülükler bir ayrıl
ma ile sona erer. Halihazır sayıları 20 lere varan 
federasyonlardan bir kaçma kısaca değinmekte 
yarar görmekteyim. 

Memleketimizde yaygın hale gelen futbol, 
yürekler acısıdır. Dünyanın, futbolda en ileri 
memleketlerinde profesyonel futbol takımı 40 

I civarındayken, bizde bugün 108 tanedir. Bu ne
denle, halk arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
«Top Bakanlığı» diye adlandırılır. Futbol Fede
rasyonu, amatör spor çalışmalarının geliştiril
mesi ile ilgili hiç bir teşvik aracı üzerinde dur
mamaktadır. 

Spor işleri, yalnızca profesyonel kulüplerle 
uğraşmak, futbol gibi temaşa sporlarını geliştir
mekten ibaret olsaydı, herhalde bir bakanlığın 
kurulmasına gerek olmazdı. 

Profesyonel takımlara sahip kulüpler, vatan
daştan topladıkları paraları profesyonel spor
culara dağıtmakta ve yüzbinleri bulan transfer 
ücreti ödemektedirler. Bölgelerin valilerinden 
en küçük görevlisine kadar bütün ilgililer, sa
dece kendi bölgesinin takımını tutmakta ve o 
bölgedeki diğer kulüpler âdeta unutulmuş bu
lunmaktadır. Bu durum, sporun geliştirici göre
vini ve temaşa şevikini ortadan !ka.ldır;mış, her 
şey iki puvana bağlanmıştır. 

Ata sporumuz güreş, son yıllarda bir gerile
me dönemine girmiştir. Güreşi bizden öğrenenler 
karşısında uğradığımız acı hezimetten ders ala
rak, yeniden bir hamle yapmanın millî bir gö
rev olacağı kanısındayız. Atletizmde de, voley
bolda da, basketbolda da durum iç açıcı değil
dir. 

Sayın milletvekilleri, kanımca, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı bünyesinde kurulan en isabetli 
kuruluşların başında, «Boş Zamanları Değerlen
dirme, İzcilik, Eğitim ve Okuliçi Beden Eğiti
mi, gibi Genel Müdürlürlükler gelir. Bunlar, hiz
met yönüyle, gençliğe en çok hitabeden kuruluş
lardır. Ne var ki, amaca uygun, yurt düzeyinde 
yaygın bir hizmet görebilme olanaklarından 
mahrumdurlar, ödenekleri ve kadroları, bu hiz
meti görebilmelerine engeldir. Bakanlığın, bu 
genel müdürlüklere yeterince yardımcı olmasını 

I temenni ederim. 
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Sayın milletvekilleri, büyük spor tesisleri 
yerine, Beş Yıllık Plânların öngördüğü semt 
spor tesislerinin yapılması gerekir. Bu tesisle
rin, özellikle öğretim kurumlarının yakınında 
bulunması öğrencilere ve halka açık bulundurul
maları şayanı arzudur. Son yıllarda Anadoluya 
sporun sokulması, sadece profesyonel futbol ile 
olmuştur. Biz ise, Anadolu -gençlerinin de atle
tizmden, güreşten, yüzmeden ve kayaktan ya
rarlanma olanaklarına kavuşturulmasını iste
mekteyiz. 

Bu ümitle bütçenin milletimize, asil Türk 
gençliğine ve Bakanlığa hayırlı olmasını diler, 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri gelmiştir, 
üzerinde bir muamele yapmadan önce Sayın 
Bakana söz vereceğim, buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÖÜK (C. Senatosu Kahraman M)araş 
Üyesi) •— Sayın Başkan, pek muhterem millet
vekili arkadaşlarım; 

.10 gibiden beri geceli gündüzlü büyük bir 
mesai göstermek suretiyle çalışan ve bu çalış
malarını takdirle karşılamış olduğum Yüce 
Meclisi, kendi bütçem dolayısıyle pek fazla iş
gal ötmemek kararında idim ve yalnız spesifik 
konularda kıymetli arkadaşlarımın suallerine 
cevap vermek istiyordum. Ama, bunun oldukça 
kolay olmadığının da idraki içerisinde ve bu-

• nun hudutların ne olabileceğini de düşünmek
te idim. Bütçe Karma Komisyonundaki görüş
melerimiz ve keza Senatoda yapmış olduğumuz 
görüşmeler, büyük bir tesadüf ve şans eseri, bu
rada bugün muhterem grupları adına konuşan 
arkadaşlarımız tarafından da dile getirilmiştir. 
Karşılıklı uzun müddet Bütçe Karma Komisyo
nunda, muhterem arkadaşlarımız kendi görüş
lerini, biz de bakanlık olarak görüşlerimizi ar
za çalışmıştık. Yine bu sebeplerle görüşlerimizi 
arza devam edeceğiz. 

Bütçemiz üzerinde, gerek grupları adına ve * 
gerekse son olarak şahsı adına konuşan kıymet
li arık ad aşlarıma şükranlarımı arz ediyorum ve 
gerek Yüce Meclisi ve gerekse konuşma yapan 
arkadaşlarımı, Başıkanlik Divanını saygılarıım-
la selâmlıyorum. 

Bu görüşlerin, bu eleştirilerin, bu fikirlerin 
bize; çalışmalarımızda ve Bakanlığımızın istik
balde alacağı hudutlar ve yapacağı hizmetler 
yönünden çok olumlu katkıları olmaktadır. 
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Bakanlığımızın temel kuruluş amacı, Türk 
gençliğinin ve sporunun sorunlarını millî se
viyede çözümlemek ve süratle çözümlenmesine 
yardımcı olmaktır. Türk gençliğinin sorunları
nı çözümlemek veya çöızümlenımesini kolaylaştır
mada koordinatörlük yapmak gibi çok önemli 
görevlerle yükümlü olduğumuzun idraki ve has
sasiyeti içinde bulunduğumuzu, bu vesile ile 
bir defa daha, huzurunuzda teyit ve tekrar et
mek istiyorum. 

Pek değerli milletvekilleri, Türk kamuoyu 
her zaman olduğu gibi, gençlik ve gençlik so-
runlarıyle, gençliğin temel faaliyet alanı olan 
•spor konuları üzerinde, her geçen gün artan bir. 
hassasiyet göstermektedir. Nitekim, hususiyle 
beyan etmek isterim ki, yurdumuzda 1968'de 
başlayan, bilinen olaylarla sonuçlanan öğrenci 
hareketleri, kamuoyu ile birlikte, bütün yetkili 
ve sorumluların ilgi ve dikkatlerini, önceki yıl-

. lara kıyasla daha büyük bir hassasiyet ve hattâ 
endişe ile gençlik ve gençlik sorunları üzerinde 
toplamıştır. 

Muhterem Cinisli arkadaşımın, bilhassa Büt
çe Karma Komisyonunda vaki konuşmam sıra
sında, kendilerinin tenkid haklarını dahi elin
den alma gibi bir hüviyette konuştuğumu beyan 
ctmieleriyle ilgili kısma geliyorum. 

1972 Münih Olimpiyatları ise, Türk sporu
nun durumunu ve seviyesini, diğer ülkeler ara
sındaki yerini çok açık bir şekilde ortaya koy
muş; bu defa da bütün ilgi, dikkat ve hassasi
yet spor ve spor sorunları üzerinde toplanmış
tır. Devlet hayatımız, millî gurur ve dayanış
mamız yönünden toplu veya ferdî bu hassasiyet 
ç-ok normaldir ve yerindedir. Ayrıca, bu durum 
ve olayların, millî varlığımız, millî şeref ve hay
siyetimiz ile çok sıkı ilgisi bulunan gençlik so
runlarının ve spor sorunlarımızın taşıdığı öne
min, teşkilâtımız dışındaki bütün yetkiler tara
fından da farkına varılmasının sağlanmış olma
sı büyük bir avantaj ve bizim için bir şans ol
muştur. Birkaç ay öncesindeki basın ve yayın 
organlarının, özellikle spor üzerinde yaptıkları 
yayınların başlıklarına balkma'k, bu başlıkları 
yanyana koymak dahi bize kamuoyunun nalbzı-
nı, anlayışını, tepkisini, konuya verdiği önemi 
ve hassasiyeti açıklıkla göstermeye yetmekte
dir ki, bu arada Münih Olimpiyatları sırasında 
ve Münih Olimpiyatlarına tekaddüm eden gün-
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lerde, matbuatta erkan baslıkları sıralamıştım. 
Bu başlılklar malûmunuzdur; fakat birkaç ta
nesini okumakta fayda göi'me'kteyim. 

«Ne bdkliyordük ki!» doğrudur; «Çark bo
zuktur;» «ÎBu hezimetin günaıhmı parada ve 
bütçede aramak yanlıştır;» «Devletin sırtında
ki Kambur; Türk sporu.» 

Bunlar o zamanki matbuatta çıkan başlık-. 
lardır, flâş başlıklardır. «Yapanlar utansın» vs. 
vs.; Bunlara, Türkiye Büyük Millet Meclisinde
ki görüşmeleri, soru ve önergeleri de ilâve et-
tiğimizdeki, nitekim, Münih dönüşünde Sayın 
Aslantür'k'ün gündem dışı konuşmaları; haklı 
olarak biraz evvel konuşmamda bahsetmiş oldu
ğum gibi, Sayın îşgüzar'm ve Sayın Tural'm 
Meclis Araştırmasına ilişkin önergeleri, bu va
dide ve Senatodaki vâıki gerek sual takrirleri 
ve gerekse verilmiş olan Önergeler, hepsi bun
larla ilgili hususlardır. Bütün bunların kamu
oyunun nabzını ve tepkisini daha iyi belirtmiş 
olduğuna kaniim. 

Ook değerli milletvekilleri, yurdumuzda, her 
konudaki olayı objektif olarak değerlendirecek 
ve olayların meydana gelişinden sonra/ki uygu
lama ve tedbirleri inceleyecek olursak, genel
likle şu sonuca varmak mümkündür; millî özel
liklerimizin bir sonucu olarak, olayların, önem
lerine uygun tutumda yetersiz kaldığı, en son-
ki durum ve olayların bir öncesini veya öncıefkd-
ni unutturdu/klan, ihmale uğrattıkları, gölgele
dikleri görülmektedir. Umumiyetle, insan tabi
atı ve özellikleri yönünden bu tutum veya eği
lim, bir noktada haklı görülebilir, savunulabi
lir. Ancalk Dcvleit ve millet hayatımız açısın
dan, özellikle de millî birlik ve bütünlüğümüz 
ile dünya milletleri ailesi içindeki çok önemli 
•stratejik, jeopolitik ve tarihî yer ve durumu
muz bakımından, bu gibi olayların, nerede olur
sa olsun, üzerinden ne kadar zaman geçmiş bu
lunursa bulunsun, hiçbir suretle ihmale uğra
tılmaması, aksine, gerekli her türlü tedbirin 
zamanında ve süraltle alınması zaruridir. 

Devlet idaresinde görev almış olanlar bafkı-
mından ise, bu yönde tutum ve davranış için
de bulunma'k, millî sorumluluk duygusunun 
bir gereği ve sonucudur. Millî hayatımızda mey
dana gelen bütün olaylarla birlikte, 1968 genç
lik hareketlerine ve 1972 Münih Olimpiyatları 
sonuçlarına bu objektif görüş açısından bakıldı
ğında aynı kanaate varma maya imkân yoktur. 

Her ürkede olduğu gibi, gençlik sorunları 
bizde de milletimizin temel sorunudur. Millî 
varlığımız, güvenliğimiz ve geleceğimiz yönle
rinden ise, en başta gelen konularımızdan biri
dir. Ancak, gençlik sorunlarının eğitim, kültür, 
sağlık, beslenme, beden eğitimi, spor, bos za
manları değerlendirme, istihdam, sosyal refah 
gibi konularla çok yalkm ve sıkı ilişkileri bulun
maktadır. Bu kadar çeşitli sektör ve hizmet 
alanlarıyle ilişkileri bulunan gençlik sorunları, 
aslında, sadece Bakanlığımızın sorumluluğumda 
olmayıp, yurt çapında çok yaygın ve geniş bir 
alanı içine almaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, burada yeri gel-
ınişlken şunu ifade etmek isterim; istikbalde, 
gönül arzu eder, zannederim konuşmaların esa
sen havası, ruhu da budur, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tam mânasıyle örgütlenme imkânı bu
lursa, bu sorunlara yalnız başına cevap verebil
mek imkânını bulduğu andan itibaren kendisini, 
en bahtiyar bir kuruluş olarak telâkki edecektir. 
Bunda kimsenin şüphesi olmasın. 

Bundan dolayı da, çeşitli kamu ve özel ku
rum ve kuruluşlarımızı ilgilendirmekte olduğu 
şüphesizdir. Bugün, gençlik sorunları içinde; 
okuyan gençliğin sorunları, okul dışı gençliğin 
sorunları, suçlu gençlerin, çocukların sorunları 
büyük önem ve ağırlık taşımaktadır. Genellik
le bu ayırım, günümüzde, gelişmiş, gelişmekte 
veya geri kalmış ülkeler için de ağırlıkları de
ğişmek suretiyle geçerli olan bir sınıflama ola
rak kabul edilmektedir. 

Özellikle son yıllarda, 1960'lardan sonra ge
lişmiş ülkelerde gençlik sorunlarının, arz etti
ğim bu anlayış içinde ve yönde ele alınması üze
rinde pratik ve teorik çalışmaların büyük bir 
önem, hız ve ciddiyetle artırıldığı görülmekte
dir. Bu ülkeler halen, çeşitli ve çok yönlü 
etüt, araştırma ve deneme çalışmaları yapmak
tadırlar. Bizde ise maalesef, yurt çapında bu 
konuda yaptığımız bilgi toplama, yani envanter 
çalışması sonuçlarına göre, üniversitelerimiz ele 
dahil - pek muhterem arkadaşlarım, lütfen, kar
şınızdaki Bakanı, mümkün olabilir ki tenkit 
edebilirsiniz, bundan çok memnun oluyoruz, bah-
tiyor oluyoruz, samimî olarak meseleleri ortaya 
koymaya çalışan bir insan olarak telâkki etme
nizi istirham ediyorum. Bu benim teşhisimdir; 
fakat samimî olarak, bugüne kadar yapılanların 
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bu olduğunu, elden geldiği kadar objektif kana
atim olarak meydana koymaya çalışıyorum 
olmak üzere gençlik ile ilgili inceleme ve araş-
tirmalarm sayısı yok denecek kadar azdır. Olan
lar da dar bir çerçeve içinde ve özel konularla 
ilgili oldukları için yetersiz kalmaktadırlar. 

Aziz arkadaşlarım, bugün kuruluş amacı do-
layısıylc gençlik politikası ve çalışma alanı hu
susunda sorumlu olan Bakanlığımızın yanında 
ve dışında, bilindiği gibi, Millî Eğitim, Tarım, 
Köy İşleri, Orman, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ça
lışma, İçişleri, Devlet, - Vakıflar ve Diyanet de 
dahil - Sanayi, Millî Savunma bakanlıkları da 
özel kanunları uyarınca gençlik ile ilgili çeşitli 
görev ve sorumluluklar yüklenmişlerdir; halen 
de bu çalışmalarını yürütmektedirler. Bu ge
nel idare kuruluşları dışında üniversiteler ve 
TRT gibi diğer özerk kurum ve kuruluşlar da 
gençlikle ilgili faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 
Ayrıca, yurt çapında yaygın ve dağınık pek çok 
öğrenci kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları. 
gençlik müessese ve ihtisas kulüpleri, kamu ya
rarlı ve mahallî sosyal kuruluşlar vardır. Bütün 
bunlar bilinmekte olmasına rağmen, görev ala
nımızın ne kadar geniş, yaygın ve dağınık oldu
ğunu bir kere daha hatırlatmak, alınacak ve 
alınmakta olan düzenleme ve geliştirme tedbir
lerinin bunlarla ilgili bulunmasından dolayı güç
lüğüne işaret etmek, ciddî ve bilimsel araştırma
lar yapılmaksızın palyatif tedbirlerle ve peşin 
hükümlerle bir düzenlemeye girişmenin isabetli 
olmayacağını belirtmek için Yüce Meclisin bil
gilerine ve takdirlerine sunmak istiyorum. 

İşte bu gerçeklerden dolayı gençlik sorunla
rının bu yönleriyle millî varlığımızın korunması, 
maddî ve manevî kalkınmamızın millî kültürü
müze dayalı olarak sağlanması ve geliştirilmesi 
konusundaki büyük önemi, bugünümüz için ol
duğu kadar, ülkesi ve milletiyle bölünmez olan 
millî bütünlüğümüzle birlikte hayatî ve ciddî 
değerini aynen taşıyacak ve koruyacaktır. 

Çok kıymetli Başkanım, aziz milletvekilleri; 
millî amaçlardan sapmış veya saptırılmış, aziz 
vatanımızın ve asil milletinizin manevî şahsiye
tine ve millî gururuna kastetmeye yönelmiş, çok 
az-da olsa gaflet ve delâlet içinde ihanet plân
ları hazırlayan bâzı kimselerin, dinamik gücü
müz, güvenimiz ve teminatımız olan Türk genç
liği ile ilgi ve münasebetlerinin olmadığını ve 

olamayacağını bu vesile ile Yüce Meclis önünde 
teyit ve tekrar etmek istiyorum. 

Ayrıca beynelmilel komünizm ve anarşizmin, 
maalesef, ağına ve kucağına düşmüş gençlere 
bakarak, Türk gençliği hakkında hüküm vermek 
asla ve kat'a mümkün değildir. Aslında her 
şeyimiz, ümidimiz ve yegâne varlığımız olan asil 
Türk gençliği bu faaliyetleri, gönül rahatlığı ile, 
inançla beyan etmek isterim ki, dışındadır. Ken
dileriyle iftihar etmekte ve gurur duymakta hak
lıyız. Çünkü Türk gençliği, asil milletimizin en 
büyük güven kaynağı ve teminatıdır. 

Her türlü ve daha çok hizmete lâyik olan 
gençlerimize, devlet ve millet olarak sorumlulu
ğumuzun da sınırsız olduğunu, yeri gelmişken 
ifade etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, gençlerin psikolo
jik, sosyal ve fizyolojik, çok yönlü ve karışık 
olan ihtiyaçlarının bir bütün olarak ele alınma
sında zaruret ve mecburiyet vardır. İşte bu 
anlayış içinde spor, ortak ve millî bir toplum 
sonunumuz olan gençlik sorunlarının içinde ve 
başında gelen en önemli hizmet alanlarımızdan 
biridir. Çocukluk ve gençlik çağlarında ağırlık 
taşıyan ve insanın bütün hayatı boyunca geçer
liği bulunan spor, bilindiği gibi, beden ve ruh 
sağlığını geliştirir, fizik ve moral güçleri yük
seltir. Kısacası spor, sosyal yapıda çok önemli 
ve fonksiyonel güçlendirme, kaynaştırma, bir
leştirme ve barış aracı olmaktadır. Batılı 
ve gelişmiş ülkelerde sağlık, başarı, verim ve 
mutluluk için her yaş ve kesimide günlük ha
yatın yemıe, içme, çalışma ve eğlenme gibi en 
zevkli ve zorunlu bir parçası olarak benimsen
miştir. Batılı ülkelerde spor faaliyetleri bu an
lamda ve çoğunun ilgi ,eğilim ve yeteneklerine 
lâıhenkli olarak düzenlenmekte ve yürütülmek
tedir. 

Çeşitli spor faaliyetlerine - ortalama olarak -
başlama yaşı, bu ülkelerde 4 ile 16 yaş arasın
da değişmektedir. Araştırmalar, genellikle bir 
çok spor faaliyetlerinin ilk çocukluk yaş kesi
minde öğrenilip, alışkanlıklar meydana getir
diği gerçeğini ortaya koymuştur. Yine bu araş
tırmalara göre, erkek çocuklarlda, çoğunlukla, 
spor dallarındaki başarı 18 yaşa doğru en yük
sek seviyesine ulaşmaMa, kızlarda ise, bu başa
rı 14 - 15 yaşları civarında olmaktadır. Şüp-
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hesiz, iklim şart ve özellikleri bu yaş sınırlarını 
etkilemektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün 
bu gerçekler karşısında gençlik ve spor sorun
larımıza, bu sorunlarımızın ele almış tarzlarına, 
uygulamalara ve değerlendirmelere objektif 
olarak bakmak ve inceleimeik yerinde ve fay
dalı olacaktır. 

Bu mevzuda herkes tarafından, gençlik so
runları şu ölçüler içerisinde ele alınsın, şu se
kilide çözümlensin şeklinde beyanlar vardır. 
Bunlar mutlak ve muhakkak ki, samimî beyan
lardır. Hakikaten, yarınımız olan bu gençlerin, 
istikalbilimiz olan bu gençlerin bütün sorunla
rını ele almada gerek fert olarak, gerek millet 
olarak, gerekse Devlet olarak zaruret okluğu 
muhakkak olduğuna göre, bunlarda fikirlerin 
herkes tarafından söyleneceği bir noktaya gel
meye de mecbur okluğumuz kanaatinde de bir
leşmeye mecburuz. 

Yalnız, bu kıymetli değerlendirmelerde nok
san bulduğumuz bir husus şahsî kanaatimiz, 
Bakanlık olarak işaret etmek istiyorum. Sorun
ların çözümlenememesini, sorunlara bilimsel şe
kilde, yurt gerçeklerine uygun, modele, plâna 
ve sisteme ilişkin olarak cevaplar verilmemiş 
olmasında bulmaktayız. 

Sorunlara çok yönlü ve temelden çözüm 
yolları getirme şansı ve ihtimali olmayan, ol
madığı da bugüne kadarki uygulamalarla ve 
alman sonuçlarla ispat ve tescil edilmiş bulu
nan bu yanıltıcı tutum ve davranışların benim
senmesinde en büyük olumsuz faktör, genel 
olarak tesadüflerle, millî ve şahsî duygu, he
yecan ve kaabiliy etlerle kazanılan bâzı başarı
ların ve sağlanan rekorların, genelleme yapıla
bilecek objektif başarı ve seviye kriteri olarak 
seçilmiş, değerlendirmelerin de buna göre ya
pılmış olmasıdır. 

Bütün bu gerçekler ve ihtiyaçlar karşısında, 
özellikle kalkınmasını plâna bağlamış bir Dev
let olarak millî varlığımızın ve bekamızın en 
büyük ve dinamik kaynağı, unsuru ve teminatı 
olan Türk gençliğinin sorunlarına, bu sorunlar 
içimde öncelik taşıyan spora ve sporun temel 
ihtiyaç ve problemlerine bilimsel olarak eğilmek: 
ımecıburiyetinde olduğumuzu tekraren arz et
mek istiyorum. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi 
sayın sözcüsü de beyan etti, bunu tekraren, al
tını çize çiae belirtmek istiyorum. 

| Bakanlık olarak, çok güç olan, geniş zaman 
I ve imkân isteyen, gerektiren bu anlayış tutum 

ve yöndeki çalışmalar içinde bulunduğumuzu, 
bâzı konularda olumlu mesafeler aldığımızı arz 
etmek isityorum. Ancak, ekonomik ve sosyal 
gelişme ve denge ilkeleri içinde konunun taşı
dığı çok büyük hayatî, ciddî ve millî önem ve 
değerle tutarlı olarak yapılan tavsiyeleriniz ve 
görüşleriniz bizlere, Türk gençliğinin ve sporu
nun sorunlarını çözmede hız ve güç kazandıra
caktır. Yapılan eleştirileri, konu üzerindeki çok 
değerli görüşlerinizi ve tavsiyelerinizi, sözleri
min başında da belirttiğim gibi, büyük bir mem
nuniyetle aynen paylaşıyor ve bugün nöbet so
rumluluğunu yüklenmiş bir arkadaşınız olarak 
Yüce Meclise teşekkür ve şükranlarımı sunuyo
rum. 

Odk objektif ve samimî olarak yapılan eleşti
rilerin 'birleştikleri ananoktaları genel bir değer-

J lendirme amacı ile tekrar ortaya koymak istt'iyo-
Tiıni. 

Halk Partisinin muihteı emi sözcüsü - buradaki 
vâki 'değerlendirin el ere, karşı - 'benim meseleleri 
objektif olarak ortaya koyma gayretiyle yaptığını 
(konuşmamı, «O halde, 'böyle bir Hükümetin içe-

I risinde neden durursunuz» şeklinde sanki bütün 
sorunların, Ibütün meselelerin -sorumlusu haliha
zırdaki Hükümetmiş gibi bir beyanda bulundu
ğum şeklinde telâkki ettiler ki, müsaade ederse
niz o günkü konuşmamı tekrar edeceğim, û mâ 
nâya gelmediğini lütfen kabul edeceksiniz. 

Gençlik ve .por sorunlarına., Devlet olarak ge
rekli yer ve değer verilmediği 'konusunda görüş 
birliği vardır. Bu görüşe aynen katılıyoruz. İnan-

I cimiz ve kanaatimi odur ki, özellikle, sporun, 
'bir kamu görevi olması gerçeği karşısında dahi 
Devlet politika.! arı içinde en alt sıralarda yer 
alan - burada, gelmiş geçmiş ve kurulmuş olan 

I 'hükümetlerin politikalarını kastediyorum - hattâ 
bâzı dönemlerde <ad\. dahi geçmeyen bir hizmet 

I olarak kabul edilmiştir. Gençlik sorunları ile spo
run ayrı ayrı birer altsektör ve hizmet alanı ola-

I rak, dolay isiyle birer sosyal politika halinde ele 
I alınması İkinci Beş Yıllık Kalkınma. Plânı ile 

anümkün olabilin iştir. 
3530 sayılı Kanuna rağmen, maalesef, spor 

1938'den 'bu .yana, kalkınmanın sosyal muhtevası 
I içindeki zarurî yerini ve ağırlığını, İkinci Plânın 

uygulamaya konduğu 1968 yılma. kadar devamlı 
I olarak kaybetmiştir. 
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İkinci 'husus : 
Spor, 'bir kamu görevi olmasına rağmen, bu 

görev ve yetkilerine gerekti önerriin Verilmediği 
ikonusunda da kanaa't ibirliğî vardır. Maalesef 
bu, genellikle olumsuz ve üzücü bir değerlendir-
ımedir; ama gerçefcti.f. Spor ve sporcu dediğ'Jmiz 
'andan itibaren tahrif ediliyor, üzüntü ile beyan 
ediyoruz. Yine ıbir sualiniz vardır, o vesile ile 
•arza çalışacağını. Bilhassa Sayın Cin'Mi'nin suali 
Mi; «Münih'te neler gördünüz, neler getirebile
ceksiniz?» 'şeklimde idi. 

Bu vesile ile Ibir 'hususu belirteyim 'ki, orada 
spor ve sporcu deyince, bir Gamudi deyince yer 
yelinden oynamaktadır beyler. Onun karşısın
da ıbir Brunclage deyince, o herkes it a rafından 
hürmete lâyık olarak telâkki edilmektedir, -'ama 
realite 'bizde böyle değil, bunu ifade etmek iste
dim. 

Gelişmiş ülkelerde ve asıl maksatları ne olur
sa olsun çeşitli rejimlere sahip ülkelerin çoğunda 
spora,, sporcuya, yöneticilerine verilen çok önemli 
yeri ve değeri sadece hatırlatmakla yetiniyorum. 

Sporun etkili bir eğitilin aracı okluğu, ancak, . 
çalışmaların bu 'anlayış ve gerçek •açısından ele 
alınmadığı konusunda da keza görüş birliği var
dır. Sporun, eğitim konusu olduğu, eğitimin en 
etkili ve 'dinamik aracının metotlarından biri ol
duğu da bir gerçektir, aksini düşünmek dahi 
mümkün değildir. 

Spor, bir eğitim konusu olduğu halde, Tüık 
•eğitiminin ana alt sistemi olan Millî Eğitim Ba
kanlığı içinde dani beden eğitimi ve spor dersle
rine, 'Çağın gerekleri ve ihtiyaçları yönünden, za
manla, imkân ve yer verilememiş: Bu ders, ihti
yaca uygun olarak geliştirilememiş ve öğretmen
leri de yetişti rilemeımiştir. Beden eğitimi ve spor, 
okul çalışmaları içinde en sonda gelen, tâbiri caiz
se, göstermelik bir ders 'olarak 'telâkki edilmiştir. 
Hakikattir (bu, beyefendiler. 

Esasen Gençlik ve Spor Bakanlığının kuru
luş 'amacı da ıbu. Bugüne kadar, (buna lâzım gel
diği şekilde elbemmiyelt verilmemiş olması «sebe
biyle Türk sporunun bu ihalde olduğu görül
müş, gericiliği, daiha fazla (hizmet dımikânlanna 
kavuşturmak için ıbu IGençlük ve (Spor Bakanlı-
ğı kurulmuştur. İştıe fbu gönüşümüzü ifade et
miş bulunmaktayız. 

İşte, böyle bir tutum ve 'anlayışla yetiştiri
len gençliğin ve toplumun spor anlayışının, 
spora verdiği değerin ve neticelerin bugünden 

ıdaiha farildi ve üstün olmasını baklemeıye ve is
temeye de •zannedenim hakkımız yoktur. Görüş 
birliğine varılmış ıbu gerçekler yanında, genç
lik sorunları ve sporda teşkilât, saha, tesis Ye 
'malzeme, ıpersonel, kaymak, beslenime ve sosyal 
güvenlik konularıyle ilgili problemler üzeninde 
ide ımutalbaıkalt vardır. Bunları tekrarlamaktaki 
maksadım, yapılan bu tenkitlerin ve tavsiyelie-
rin, ulaşılan olumlu düşünce, fikir ve seviyenin 
aslında sorunlarımızın hızla çözümlenmesi ba-
ıkımından ıçıoık yeninde Ye isabetli olduğunu bir 
defa daha teyit etmek içimdir. 

Pelk muihterem arkadaşlarım, geçen seneki, 
ıgerek Bütçe Plân Komisyonunda ve gerekse 
iSenato ve Mecliste ve defaatle basma intikâl 
•eden (beyanlarımda da (belirttiğim gibi; Devle
timizin (banisi Büyük Atatürk'ün, her konuda 
olduğu ıgilbii, Spor (konusunda da işaretleri, di
rektifleri yerine getirilebilmiş olsaydı, Ibu (mev
zuda (büyük (bir mesafe ikatedeceğimiz muhaik-
Ikaiktı. Her zaıman liçin bunu telâkki 'etmek lâ
zımdır. 

Yine malûmunuz olmasına rağmen, tescil 
ettirmek bakımından söylüyorum İki, Atatürk 
•aynen şunu söylemiştir: ı«Açık ve k a f i söyle
yeyim ki, sporda muvaffak olmak için her tür
lü muavenetten ziyade, bütün ımilletçe sporun 
ımahiyeti ve kıymeti anlaşılmış olmak ve ona 
kalpten muhablbet ve onu vatanî vazife telakki 
eylemek lâzımdır. Her çeşit spor faaliyetlerini, 
Türk Gençliğinin millî terbiyesinin anaunsur-
larından saymak lâzımdır. Bu işte, Hükümetin 
şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddî ve 
dikkatli davranması, Türlk Gençliğinin, ispor ba
kımından millî heyecan içlinde, itina ile yetişti
rilmesi en önde tutulmalıdır» diye .buyurmuş
lardır. 

(Konuşmamın başında belirtmeye çalıştığım 
Gençlik ve Spor sorunları anlayışına paralel 
olanak, şimdi de özellikle, sporumuzun (temel so
runları ile, 1972 yılında yapılan uygulamala
rın önemli bâzı faaliyetleri 'hakkında da (bilgi
ler arz etmek işitiyorum. 

Kamuoyunun ve siz muhterem arkadaşları
mın yakinen izliyebildikleri ve tarafımdan çe
şitli vesilelerle de ifade edildiği gibi, sporumuz 
bugün, istenilen bir düzeyde bulunmamaktadır. 
Sebebi malum; biraz" evvel izaha çalıştığım 'hu
suslardan. Bütün altyapı yatırımlarını yapma-
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mışız, 'eğitim (haline gelememişiz, eğitimin bir 
bölümü (halinde telâkki etmemişiz, günlük ya
şantımızın İbir bölümü olanak telâkki etmemişiz. 

Bu konuda, çok değerli milletvekili arka
daşlarımın göstermiş oldukları hassasiyeti mem
nuniyetle ve takdirle karşılamaktayım. 1972 
yılımda yurt içinde ve dışında çeşitli spor faali
yetleri yapılmıştır. Bunlardan 19 Mayıs Uluslar
arası Maraltonu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Tu
ru, Balkan Boks Şampiyonası ve Balkan Üîmit 
Millî Takımlar Turnuvası gibi müsabakalarda 
da çeşitli Türkiye rekorları kırılmıştır. Aynı 
dönem içinde çok kötü neticeler aldığımız hu
suslar da vardır. Bunları açıklarken, asla, ye
terli olduğumuzu ifade etim efe istememekteyim. 

Çevre komşularımızın, bizden çok çok kü-
çlülk devletlerin dahi bu mevzuda ayırmış okluk
ları (bütçe imkânlarının ve Ibu mevzua vermiş 
oldukları ehemmiyetin, sorun üzerindeki eğilme 
açısının bizimle değişik .olduğunu telâkki letti-
ğimiz andan itibaren, bizim ibü ımevzuda ne ka
dar geri kaldığımızı üzülerek beyan 'etmenin 
tam yeri geldiğine ide kaniim. 

Pek mıuhterem arkadaşlarım, 1972'nin en 
önlemli olaylarından bir tanesi ide; sportif faali
yetleri ve üzücü olayları ile Münih Olimpiyat
larıdır. Değerli basınımızın, PTT'nin ve TRT 
nin başarılı çalışmaları sayesinde memleketimi
ze tam olarak yansımış olması, kamuoyunda, 
sporumuzun çağdaş uygarlıiklarınkine kıyasla 
yenini açılk ve seçik .'olarak ontaya koymuştur. 

Yeri gelmişken şunu da itiraf 'edeyim ki, 
televizyon marifeti ile 'eğer bu Münih Olimpi-
yatlarındalki spor organizasyon durumları ka
muoyuna aksetmemiş olsa idi, belki bugün o 
pek kıymetli (milletvekili arkadaşlarım konuş
malarında, keza muhterem basımımız ,orayı gör
memiş olanlar yazılarında çok daha ağır sözler 
konuşacaklar ve yazacaklardı. Bu ımevzuda, 
kıymetli arkadaşlarım, Olimpiyatların ruhu ile 
ilgili bir kaç söz söylemek istemekteyim: Mo
dern olimpiyatların kurucusu Baron de Goulber-
tin konuşmalarında; Olimpiyatlarda kazanma
dan çıoık katılmanın önemli olduğunu belirtmek
te, Ulusal ve Uluslararası Olimpiyat komiteleri 
de konuyu bu açıdan dieğerlendinmelkt'edirler. 
Bu oyunlarda ana amaç; dünya gençlerinin bir 
anaya gelmesi, birlbirlerin tanıyıp sevmeleri ve 
aralarında görgü ve kültür alış verişi yapıl-

tmasının sağlanması, dolayısıyle barışın gelişti
rilmesidir. 

Ancak bu iyi düşünceler zamanla yön de
ğiştirmiş ve olimpiyat (oyunları çeşitli ideolo
jik gösteri ve eğilimlere ısahnie olmaya başla
mıştır. Bu sebeple, (bütün dünya devletleri, 
olimpiyatları, spor mıüsalbalkalarınrn andında 
memleketlerini tanıtma, turizmi geliştirerek eko
nomilerine .katkıda bulunma, ideolojik gösteri, 
ekonomik ve teknolojik güçlenin! sergileme ola
nakları ıdarak değerlendirmeye başlamışlardır. 
Kitleye dönük amatör sporu geliştirme amacı
mız yönünden, olimpiyatların gerçek doğuş 
ve yeniden kuruluş amaçlarından saptırılma
dan düzenlenmesi ve sürdürülmesi gereğine 
inanmaktayız. Ancalk ıbu tutumla olimpiyatlar* 
ve dolayısıyle spor, uluslararası barış ve in
sanî niteliğini kazanmış ve 'görevini yerine ge
tirmiş olacaktır. 

Pek Sayın Başkan, sayın üyeler; bizim gibi 
henüz kalkınma döneminde, konuya yeteri ka
dar önem ve imkân vermeyen ülkelerin, bekle
dikleri neticeyi bulamamış olmalarını bu ger
çeklerde aramak gerelkmelktedir. Şayet bu tem
po ile gidersek, itiraf ve (beyan edeyim iki, bü
tün basma ve bütün dünya efkârına önümüz
deki Montreal Olimpiyatlarında - bu defa bir 
gümüş madalya ile geldilk - tahta madalya ile 
gelemeyiz beyefendiler. Bu oyunlar, dünyada 
spor ve organizasyonun ıhangi seviyeye yük
seldiğini, tesis ve -teknik donatımla, tıbbın,, «in-
sangüeünün sonu» dediği yerlerde nasıl rekor
lar kırıldığını göstermek suretiyle spor tarihin
deki yerini bulmuştur. 

Sporumuzun temel sorununun eğitim anlayı
şına ve uygulamasına büyük ölçüde bağlı oldu
ğunu çeşitli vesilelerle daha önceleri de belirt
meye' çalıştım. Bu bakımdan, şimdi de sizlere, 
okula dönük çalışmalarımızın bâzıları hakkında 
bilgiler arz etmek istiyorum. 

Bakanlığımız, Plânın öngördüğü yönde, spo
rumuzun yurt sathına dengeli bir şekilde yayıl
ması ve okullara sokulması için sistemli olarak 
Çalışmaktadır. Okul içi Beden Eğitimi ve Spor 
Genel Müdürlüğümüz kanalı ile yürütülen bu 
faaliyetlere 1971 yılında 605 835 öğrenci katıl
mış, şu anda erişmiş olduğumuz rakam 
932 045'tir. Bu sayının Mart sonuna kadar bir 
milyonu aşacağını memnuniyetle ve sevinçle size 
ifade etmek isterim. 

- m — 
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Okullararası yapılan müsabakalarla yavaş, 

yavaş, istikbal vadeden çocuklarımız ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Okul spor faaliyetlerimizin 
dış ilişkilerinin geliştirilmesine de önem veril
mektedir. Bu cümleden olarak, Dünya Okul 
Spor Federasyonunun toplantısına iştirak edil
miş ve Dünya Okullararası 1973 Basketbol Şam
piyonasının memleketimize alınması sağlanmıştır. 
Tesisleri az, yetersiz veya hiç. olmayan, ayrıca, 
bugüne kadar bu konuya gereken yeri ve öne
mi vermeyen üniversite, akademi, yüksek okul
larla, ilk ve orta dereceli okullarda, yeri gel
mişken, sabrınızı suiistimal etmek pahasına da 
olsa, bundan evvelki bütçelerde de konuştuğum 
üzere, ifade edeyim ki, - üniversiteler de da
hil olmak üzere, bütün okullarımızda spor tesis
leri yetersizdir, spor yapabilenler sayıca azdır. 

Tekrar etmekte fayda görüyorum; 1963 yılın
da Fransa Spor Örgütünün Genel Sekreteri Tür
kiye'ye davet edilerek bir rapor hazırlattırılraış-
tır. Bu raporda, bilhassa üniversitedeki genç
lerden, sporla uğraşanların çok az olduğu; şa
yet sporla uğraşanların yüzdesini artırmazsak, 
önümüzdeki günlerin, gençlik için çok tehlikeli 
olduğu beyan edilmiştir. 

Tahmin ediyorum ki, bu konuşmalarımı tek
rar ederken, grupları adına konuşan muhterem 
arkadaşlarımın temas ettikleri ortak hususlara 
da cevap vermiş oluyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulduktan son
ra, bugüne kadar bu konuya gereken yeri ve 
önemi vermeyen üniversite, akademi, yüksek 
okullarla, ilk ve orta dereceli okullara, spor fa
aliyetleriyle, 19 Mayıs gösterileri için 835 bin * 
lira nakdî yardım yapılabilmiştir. 

Ayrıca Kıbrıs ve Batı Trakyadakilerle bir
likte, çeşitli dereceli okullara 8 749 051 TL. lık 
spor malzemesi yardımı yapılmıştır. 

Bunun büyük miktarı, spor yapmayı sağla
yacak demirbaş malzeme niteliğindedir. 

Okul ve kulüplerde bilinçli olarak spor ya
pılabilmesi için, yeteri kadar beden eğitimi öğ
retmenimizin olmadığı da malûmunuzdur. Bu
gün için Kalkınma Plânımızın öngördüğü ihti
yat miktarı 8 bindir. 1970 yılma kadar Millî 
Eğitim Bakanlığımızca yılda 30 - 40 öğretmen 
yetiştirilirken, 1972 yılında bu miktar 1.30'u bul
muştur. Ancak, hedefimiz yılda en az 500 öğ
retmen yetiştirmektir. 8 000 ihtiyaca mukabil 

800 öğretmenimiz var. Ancak ve ancak, Ba
kanlık kurulduktan sonra bunu 130'a çıkartmı
şız. Asgarî ölçüler içerisinde, 500 tane öğret
men bulamadığınız takdirde; okullara bu sporu 
sokmadığınız, gençliğe bu alışkanlığı veremedi
ğiniz takdirde, «spor yükselecektir» demenizin 
mânası kalmıyor beyefendiler. Onun için, lâ-
zımgclen ehemmiyeti, buna, elbirliğiyle, hep be
raber verelim. 

Bunun için Tıp fakültelerinin bulunduğu yer
lerde üniversitelerimizle işbirliği yaparak, öğ
retmen ve sporumuz için gerekli çeşitli teknik 
eleman yetiştirecek yeni enstitü ve akademi kur
mayı plânlamış bulunmaktayız. Gençlik ve Spor 
Komisyonunda da bununla ilgili teklifler vardır. 
Bakanlık da buna paralel bir çalışma yapacak
tır. Hep beraber bu kanunları çıkardığımız tak
dirde de, Türk sporunun veçhesini inşallah hep 
beraber değiştirmiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Savunma Ba
kanlığından devraldığımız Manisa Spor Okulu
nun onarım işlerinin bu yıl tamamlanarak 1973 
Ekiminde öğrenime açılması için çalışılacaktır. 

Bunu söylerken, Sayın Barlas Küntay'm gül
düğünü görüyorum ve tahmin ediyorum Sayın 
Ataman'da gülüyor; ben de gülüyorum onlarla 
beraber. Yakinen takip ettim, 1 788 000 lira gibi 
bir para konmuş olmasına rağmen - size müjde
leyebilirim; tahmin ederim 1,5 milyon lira civa
rında bir para sarf edilmiştir - ama o güzel 
binada fevkalâde bir yüzme havuzu da vardı. 
Bu seııeki bütçesine de 3 milyon lira. kadar bir 
ödenek konmuştur. Onu da yakında bitircbilir-
sek, hizmete açmanın gayreti içinde olacağız; 
fakat kadrosunu da alamadık, biliyorsunuz. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu ünitede, beden 
eğitimi öğretmenlerine paralel olarak antrenör, 
monitör ve lider yetiştirilmesi öngörülmektedir. 

Bu inşaatın yapımı Bayındırlık Bakanlığı ta
rafından sürdürülmektedir. 

Anadolu Spor Akademisinin 1972 Ekiminde 
hizmete girmesi gerekirken ve bütçesinde de G 
milyon lira varken, inşası çeşitli nedenlerle ak
samış, maalesef gençliğin hizmetine sunulama
mıştır. Bugüne kadar bu akademi için 15 milyon 
lira sarf edilmiştir. Geçen sene bütçesinde 6 mil
yon lira vardı." Beş defa da tarafımdan gezil-
miştir; müteahhit ile ihtilâflar, arazinin teslim 
edilmemesi gibi bâzı sebeplerle bu 6 milyon li-
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rayı harcamak mümkün olmamıştır. Bu seneki 
bütçesinde de 10 milyon lira vardır. Bu para 
harcanabilirse, tahmin ederim, hiç olmazsa kul
lanılabilir hale gelir. 

Biz ancak kontrolünü yapabiliyoruz. Bizzat 
beş defa tarafımdan görülmüştür. 

Sporumuza büyük çapta etkisi olacak olan 
bu tesisin biran önce tanımlanmasına çalışıl
maktadır. Bu akademide ve açmayı plânladığı
mız diğer öğrenim ve eğitim yerlerimizde çağ
daş uygarlıklarmkine benzer öğrenim yapılabil
mesi için 15 öğretmenimiz, halen dış memleket
lerde eğitimlerine devam etmektedirler. 

Yurt içinde, ilkokul öğretmenleri için açtığı
mız beden eğitimi spor kurslarımızda, bugüne 
kadar 448 öğretmen eğitilmiştir. Bunlar bulun
dukları okullarda çok yararlı olmaktadırlar. 

'Sayın Başkan, Millet Meclisinin kıymetli 
üyeleri; diğer önemli bir çalışmamız ise, izciliği
miz yönünden müspet sonuçlar veren 7 nci Av
rupa İzcilik Genel Kurulunun 2G - 29 Eylül ta
rihleri arasında İstanbul'da toplanmış olmasıdır. 
Bu toplantı, Türkiye ve Türk izciliğinin Dünya 
ve Avrupa izcilik otoritelerine gösterilmesi ve 
kabul ettirilmesi; izciliğimize büyük ölçüde kat
kıda bulunması; ülkenizin tarihî ve turistik yön
leriyle tanıtılması bakımından da olumlu bir fa
aliyet olmuştur. Bütün katılanlarca her bakım
dan mükemmel bulunan bu organizasyon, Türk 
izciliğinde yeni ufuk]ar açmıştır. Yeri gelmiş
ken tekrar beyan edeyim, bu mevzuda büyük fa
aliyet gösteren kıymetli arkadaşlarımı da ana
rak, sözü edilen toplantıya 182'si delege olmak 
üzere, Dünya ve Avrupa izcilik teşkilâtlarına 
mensup 300 kişi katılmıştır. 

Bunun dışında, yıl içinde yapılan çeşitli iz
cilik faaliyetlerimize; yavrukurt izci, ergin izci 
ve lider olarak katılmalar olmuş, üye sayısı 
37 478'e yükselmiştir. 

Gençlerimizin, boş zamanlarının değerlendi
rilmesi faaliyetleri cümlesinden olarak, plânla
mış bulunduğumuz yaz kampları, gençlik kültür 
merkezleri ve lokalleri çalışmalarına önem ve 
öncelik verilmektedir. 

1972 yılında yurdumuzun dokuz ayrı yerinde 
açtığımız yaz kamplarında 8 889 genç yararlan
mış; ayrıca kültür merkezlerimiz üye sayısı 
2 000'i bulmuştur. 

Bakanlığımızın sorumluluk kapsamı içinde 
olan yurt ve kredi konularına gelince. 1972 yı

lında, 2 765 yatak ilâvesiyle, yurtlarımızdaki 
yatak kapasitemiz 18 583'e yükselmiştir. Ayrıca, 
1971 sonuna kadar tahsis edilen kredi miktarı 
19 261 iken, bu yıl içinde 2 856 ilâvesiyle bu sa
yı 22 117'yi bulmuştur. Bu miktar krediye, top
lam olarak bugüne kadar 193 milyon TL. öden
miştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğümüzün 
1972 yılı spor faaliyetleri ise; 21 federasyonla 
sağlanan olanaklar nispetinde sürdürülmektedir. 
Ancak, federasyonlarımıza tahsis ettiğimiz yıl
lık ödenekle spor faaliyetlerimizin istenilen se
viyeye çıkarılmasında büyük güçlükler çekmek
te olduğumuzu da bu vesile ile tekraren beyan 
etmek istiyorum. Çok iyi bildiğiniz ve basını
mız tarafından kamuoyuna duyurulduğu gibi, 
1972 yılında bütün spor dalları için 21 federas
yonumuza, yaklaşık olarak 29 milyon Türk lira
sı ayrılabilmiştir. Bu durumu, 9 ilâ 11 milyon 
nüfusu olan komşularımızın sadece üç daldaki 
spor faaliyetlerine misal olmak üzere arz etmek 
istiyorum. Bu, ödeneklerle karşılaştırıldığı tak
dirde ne kadar cüzî olduğunun ispatıdır. 

Atletizm, basketbol ve güreş spesifik konu
lar; dalları itibariyle ele alınmıştır; fakat bü
tün federasyonlar yönlerinden, spor faaliyetle
ri yönlerinden, kıymetli arkadaşlarım böyledir. 
Türkiye, atletizme üç milyon lira ayırabiliyor, 
bütçesi ile. Arz ettiğim gibi, % 10'u da stopaja 
tabi bunun. Geçen seneki bütçeden ise Romanya 
18, Yunanistan 25, Bulgaristan 20, Yugoslavya 
20 milyon ayırmış. Basketbolda, Türkiye 1,6 
milyon lira, Romanya 18, Yunanistan 15, Bul
garistan 19, İtalya 22, Fransa 15. Güreşte ne
den geri kalıyoruzun küçük bir misali; Türki
ye ayırabildiği para 4 milyon, Romanya 18 mil
yon, Yunanistan 22 milyon, Bulgaristan 54 mil
yon. Takdir buyurursunuz ki, 36 milyon nüfusa 
hizmet götürmenin zorluğu ile nasıl karşı kar
şıya bulunmaktadır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 1965 yılında 
çıkarılan 655 sayılı Kanunla, Beden Terbiyesi 
bölge müdürlükleri 35 milyonluk gelirlerinden 
mahrum kalmışlardır. Bunun yerine, maalesef, 
bölge spor faaliyetleri için, 1.971 yılma kadar, 
başka imkân da sağlanamamıştır. 1965 - 1971, 
altı sene müddetle, bölgelerimize, spor faaliyet
leri için imkân verilmemiş. Aslı, oralardan gele
cektir, oralarda sporcu yetiştiremezseniz, Mü-
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nih'e nereden yollayacaksınız, öbür faaliyetleri 
nasıl ayarlayacaksınız? Oraya hiç para ayırama-
mışız. 1965'te bu kanunu, 655 sayılı Kanunu çı
karmışız; ondan sonra bölgelerin sportif faali
yetlerine Devlet bütçesinden bir kuruş dahi ayı-
ramamışız. Haliyle, bunun sonucu olarak da, 
mahallî çalışmalar iptal edilmiştir. Bu durum 
karşısında, genel bütçeden, yeterli olmamakla 
beraber, 1971'de 2 milyon, 1972'de 17 milyon ve
rilerek bu aksaklığın giderilmesine çalışılmış
tır. Ancak, bu miktarlar, hiçbir zaman, kaybe
dileni karşılayamamış ve gelişme yönünden bü
yük zaman kaybına sebebiyet verilmiştir. 

Bölgelerimiz, bilimsel yönden, beden eğitimi 
ve sporun yayılıp, gelişmesini sağlayabilecek, 
hattâ mevcut tesislerin dahi işletilmesini yapa
bilecek personelden yoksundur. Gezmiş oldu
ğum yerlerde, bütün çalışmalara, rağmen, hüs
nüniyetle bütün teşkilâtın gönüllü çalışmalarına 
rağmen, bir odacı, bulunamadığını gördük. Bir 
kapıcı dahi. Hattâ ve hattâ bâzı yerlerde, eğ
lence yapılmış, kapalı salonumuzda, oranın çö
pünü dahi temizleyecek eleman bulmak çok zor 
bir mesele halinde bulunmaktadır. 

Bu asgarî ihtiyaç kadroları dışında, normal 
yıllık spor faaliyetlerimiz için gerekli antrenör, 
monitör, hakem ve yönetici gibi elemanlara da 
zaruret ve ihtiyaç vardı. Diğer yönden, çeşitli 
kuruluşlardaki spor yöneticilerinin ve sporcula
rın spor faaliyetlerine katılabilmeleri için, ça
lıştıkları yerlerden veya okullardan izinli sa
yılmaları da büyük problem olmaktadır. Esa
sen bu elemanlar, genellikle yolluklar nedeniy
le, bu çalışmalara gitmek istememektedirler. 
Bundan dolayı, müsabakalara katılan sporcu ve 
yönetici sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Ver
mekte olduğumuz 24 ve 30 TL. gibi yevmiyeler
le sporcuları otelde yatırmak, maişetlerini te
min etmek, olsa olsa ütopik bir .fikrin etrafında 
koşmaktan başka bir şeye yaramaz. O bakımdan, 
bununla ilgili Bakanlığımızda çalışma vardır, bu 
yevmiyelerin artırılmasiyle ilgili; Maliye Bakan
lığımızın da öngörüsü alınmak suretiyle bir ka
rarname halinde bu sevk edilecektir. 

Pek muhterem Başkan, kıymetli arkadaşla
rım; Yüce Meclisimize, 1972 yılı içinde yapılan 
uygulama çalışmalarımızın bir kısmını böylece 
arz etmiş bulunmaktayım. Genel hatlariyle, ku
ruluşumuzu tamamlayıcı hizmetin etki ve veri

mini artırıcı, faaliyetlerimizi geliştirici düzen
leme ve geliştirme konusundaki çalışmalarımızı 
belirtmeye gayret edeceğim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, grupları adına 
konuşan arkadaşlarımız, Bütçe Komisyonunda
ki konuşmalarında olsun, buradaki konuşmala
rında olsun, bugüne kadar teşkilât kanununun 
çıkartılmamış olmasını tenkid vesilesi yapmış
lardır ve haklıdırlar. Biz de aynı üzüntü içeri
sinde bulunmaktayız. Bakanlığa başladığımız 
zaman, bunun bir an evvel çıkartılması için bü
yük gayret içerisinde bulunduk, samimî gay
retler içerisinde bulunduk. Daha evvel, bu teş
kilât kanununu hazırlayabilmek için Komisyon
da bulunan arkadaşlarımızın fikirlerini aldık, 
anket tanzim ettik, cevaplar aldık; bunu bir 
çerçeve kanunu niteliğinde hazırlayabildik. Bu
nu oluşturmak suretiyle ve bir an evvel Mec
lise takdim edeceğiz, komisyondaki teklifle be
raber görüşülmesi için kanunumuzun yetiştiri
leceğimizi ümidetmekteyiz. Komisyonda bulu
nan kanunla bizim görüşümüz arasında eğer 
farklar varsa, o kanun görüşülmeye başladığı 
andan itibaren, gelip, konuşmak suretiyle, elbir
liği ile bu kanunun çıkartılmasına gayret ede
ceğiz. Samimî kanaatimiz budur ve lüzumludur. 
Arkadaşlarımızın bu konudaki hassasiyetine ay
nen katıldığımızı beyan etmek istiyorum. 

Pek kıymetli arkadaşlarım, Millî Güven Par
tisi Grubu adına konuşan Sayın Kabadayı da 
hassasiyetle değindiler, «351 sayılı Kredi ve 
Yurtlar Kanunu çalışmaları ne fasıldadır?» de
diler. Onun hakkında malûmat arz etmek isti
yorum. Hükümet programlarında da bu yer al
mıştır. Bilhassa, gerek gençlik sorunlarının 
ehemmiyeti yönünden, gerekse her şeyimiz olan 
gençliğimizin sorunlarına eğilmesi bakımından 
ve buraların bir anarşi yuvası olmaktan kurta
rılması bakımından hazırlamış olduğumuz tasa
rı, Millet Meclisinin ve Yüce Meclis Başkanlık 
Divanının kararları gereğince, malûmunuz ol
duğu veçhile, geçici bir komisyona havale edil
miştir. Bu geçici komisyonda tasarımız görüşül
müş ve burada vazife gören kıymetli arkadaşla
rıma bu vesile ile şükranlarımı arz etmek isti
yorum. Genel Kurula tasarı sevk edilmiştir. Bu 
kanun çıktığı takdirde sorunlarımızı daha ko
lay çözümleme imkânını bulacağız. 

Yeri gelmişken, pek muhterem arkadaşlarım, 
yüksek öğrenim gençliğine daha fazla hizmet 
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götürebilmek ve gençlik soranlarının çözümlen
mesine yardım etmek bakımından Bütçe Karma 
Komisyonunun kıymetli üyelerine, bu mevzuda 
takrir vermek suretiyle bugüne kadar verilen 
paranın çok cüzi olduğunu kabul ettiren ve mü
dafaasını yapanlara,, Hükümet adına ben şük
ranlarımı arz etmek istiyorum. İlk defa bu sene 
12 bin gence kredi verme imkânı sağlanmıştır; 
50 milyon lira konulmuş olmasından dolayı. Ve 
yine malûmunuz olduğu gibi, kurum, kurulu
şundan bugüne kadar 22 117 öğrenciye kredi 
vermiştir. Bu durum, 1961 - 1962 öğrenim yılın
dan itibaren ortalama olarak yılda 2 200 civa
rında öğrenciye kredi verilebildiğini göstermek
tedir. Halen, yaklaşık olarak, fiilen kredi öde
mesi yapılan öğrenci sayısı 7 500'dür. 

Bu durum ve gerçekler karşısında, sadece bu 
yıl, Hükümetin ve Yüce Parlâmentomuzun ön
gördüğü ve tahsis ettiği imkânlarla 12 bin civa
rındaki öğrenciye kredi tahsis edilme imkânla
rının sağlanmış olması büyük bir iftihar ve gu
rur vesilesi olacaktır. Bunu samimiyetle ve mem
nuniyetle beyan etmek istiyoruz. Bilhassa, Cum
huriyetimizin 50 nci yıldönümüne rastlamış ol
masının da ayrı bir anlam kazandırdığına bu 
vesile ile işaret etmek istiyorum. Bunu, bütçe 
takdim konuşmamızda da beyan etmiştik. Bu 
kredi müessesesini, mutlaka genişletmek, ekono
mik, günün şartlarına ve gelir durumlarına göre 
ayarlanmak gerektir. Müracaat eden gençleri
mize malî olanaklarımızın elverdiği ölçüde - ki 
bu Anayasamızın 50 nci maddesi gereğidir -
kredi vermenin çok ehemmiyetli bir husus ol
duğunu takdirlerinize arz etmek istiyorum. 

Bakanlığımız, gençlik ve spor sorunlarımızın 
çözümlenmesini sağlamak amaciyle, Gençlik ve 
spor stratejisi, bu stratejiye dayalı gençlik ve spor 
özel plânları hazırlanmasını öngörmüştür. Kıy
metli Cinisli arkadaşım buna dokundu. Oradaki 
konuşmamın mahiyeti de budur. Bu stratejinin 
olgunlaştığı takdirde, çerçeve niteliğinde olaca
ğını beyan etmek istiyorum. O şekilde geçmişse 
özür dilerim. Hep beraber, sizlerle beraber ya
pacağız. Bu mevzua büyük katkısı olacak arka
daşlarıma haliyle danışılaeaktır. Bundan emin 
olmalarını istirham ediyorum. 

Çünkü, pek kıymetli arkadaşlarım, bunlar 
uzmanlık çalışmalarıdır. Bu gibi çalışmalar, ön
ce kemiyet ve keyfiyet yönünden yeterli sayıda 

uzman ve teknik elemana, sonra da çalışmaların 
gerektirdiği zamana bağlıdır. 

Bir 'değerli arkadaşımın da dokunduğu gibi, 
•bu çalışmaları yürütmekle görevli -ive sorumlu 
olan Balkan]iğimizin, kadro ihtiyacını 'belirtmek, 
'durumu objektif olarak değerlendirme yönünden 
faydalı olacaktır. Çok özür 'dilerim, kendileri 
'buradan gittiler, şükranlarımı arz edecek!imi; 
kadro durumumuzu dile getirdiler. Bakanlığımı
zın bugün 1 - 4 neü derecelere giren kadro sayı
sı 18Vlir. 

CELÂL A. SUNGUR (Yozgat) —• 18 çok az, 
çok yazık. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜOÜK (Devamla) — 1 ilâ 4 arasında 
18'dn\ 

Memleket çapında bu derece önemli ve ha
yatî amaçları ve görevleri gerçekleştirmekle yü
kümlü bir Bakanlık olarak, sadece 18 genel yö
neticiye ait bu kadroiarda, buraya kadar arz etti
ğim. hizmetleri, değil plânlamaya, rutin işlerden 
dolayı düşünmeye dahi zaman ayırmanın çok -güç 
Olacağını ve olduğunu takdirlerinize sunuyorum. 
Şu şekilde telâkki edebilirsiniz; «Bir yığın söz ki, 
samimiyeti ancak hüneri; ne tasannu bilirim, çün
kü ne 'sanatkârım.» İşte hadise bu, 18 genel yö
netici kadrosu ile bu Bakanlığı yürütüyorum. 

Yalnız, Bakanlık bünyesi -ufak değil, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün durumu da aynı
dır beyefendiler. Genel Müdürlüğümüzün «mer-
kez ve taşra 'teşkilâtlan için gerekli kadroların te
nlini konusu büyük önem taşımaktadır. Bununla 
ilgili çalışmalarımız vardır. Personel Dairemizin 
büyük anlayışı ile Maliye Bakanlığımızın (büyük 
anlayışı ile kadro sorunumuzu halledeceğimizi 
ümit etmekteyiz. Mevcut imkânlar içinde, bugün 
karşılaşılan önemli problemlerden öncelik alalıla
rın çözümlenmesini, hizmetin etki ve veriminin 
artırılmasını sağlamak amaciyle, yetkili ve teerü-
heli personelden, konuların özelliklerine göre, Ba
kanlık bünyesi içerisinde inceleme ve araştırana 
komisyonları kurulmuştur; bunlar gerekli çalış
malarda hulunmaktadırlar. Daha evvel komis
yonda da arz ettiğim g'Jbi, bu çalışmalarımız için
de spor ve eğitim araçlarının gümrükten muaf 
tutulması hususu da vardır. Bir ^basketbol topu
nun 500 liraya getirildiğini ve nasıl bir zorluk 
içerisinde olduğumuzu bu vesile ile arz etmek is
terim. Burada bir çalışma, yapmışızdır. Bu çalış-
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anayı ilgili ünitelerden geçirip, hiç olmazsa bun
ların 'gümrükten muaf olmalını sağlamaya çalı
şıyoruz, Bir 'bisikletin bize 10 bin liraya mal 
olduğunu sizlere ifade etmek isterini. Bunlarla 
dlgili meselelerde 'büyük anlayış göreceğimizi 
ümidetni'ekteyiz. 

Bakanlık ve Genel Müdürlük bünyesindeki te
sislerimizin ortak kullanılması esası kabul edil
miştir. Tam kapasitedeki tesislerimizin ortak 'kul
lanılması esası kabul 'edilmiştir. Tam kapasiteyle 
•ve devamlı olarak gençliğin hizmetine sunulması 
meselesi ele alınmıştır. Kitle sporumuzun gelişti
rilmesi ve gençliğin boş zamanlarını değerlendi
rilmesi için kamuya ait bütün ite sislerin ortak kul
lanılmasının sağlanması; sporcu 'sigortası ve sağlı
ğı çalışma kiriyle yaşama şartlarının g'elişt irilmesi 
ve 'güvenlik altına 'alınması; sporcu yön eti çilerin 
'izinleri;' amatör sporumuzun kalkınmasını 'büyük 
çapta eitkileyecrik Olan yeni Dernekler Kanununun 
kulüplere yardımı kaldıran 50 ne! maddesine is
tisnai hüküm getirilmesi için -gerekli çalışmalar 
yapılmıştır. Büyük bir samimiyetle Adalet Parti
si Grulbu adına bu mevzuu dile getiren Saym 
Küntay'a şükranlarımı arz etmek istiyorum. Ha
kikaten hepimizin gözünden kaçmış olabilir bu 
50 ncl maddeyle ilgili husus. Bu sebepten dolayı 
hazırlamış olduğumuz tasarı Hükümetimizde i İti 
fat görmüş ve Meclise intikal ettirilmiştir. Elbir
liğiyle bu kanunun biran evvel çıkmasına yardım
cı olalım. Bunun biran önce çıkartılmasında 
büyük fayda vardır. 

Kıymetli arkadaşlarım, her türlü çalışmaların 
vo tedbirin yanında ve hattâ İrasında kaynak so
runu gelmektedir. En 'büyük gelir kaynakları
mızdan biri olan müşterek bahis, yani Spor - To
to gelirleri, muhterem heyetinizce de yakinen bi
lindiği gibi, Finansman Kanunu dolayısıyle azal
mıştır. Vergi uygulamaları gereğince, 2 liradan 
2,5 liraya çıkartılması sebeplerin bir tanesini teş
kil etmektedir Diğer faktörlerin de etkisiyle 
gelirlerimiz devamlı olarak azalmaktadır. 1973 yı
lında,, tatbikine başlayacağımız Spor - Toto ile 
ilgili değişik oyunların gelirleri artıracağını ümit 
ediyoruz. Bunlardan Gol - Toto ve Toto - Bulma
ca oyunları 1973 yılı içerisinde faaliyete geçecek-
tir. 

Yaklaşık olarak % 50 oranındaki düşüşü, 
bunlarla da telâfi etmek mümkün değildir. 
Bu nedenle, halen Bütçe Komisyonunda bu

lunan Spor - Lotto kanun tasarısının biran 
evvel kanunlaştırılmasını beklemekteyiz. Bu 
kanunu komisyona kadar intikal ettiren kıy
metli arkadaşlarıma, -Bakanlık tasarısı ile 
birleşmiştir . Gençlik ve Spor ve Adalet Ko
misyonundan geçirmek suretiyle Bütçe Ko
misyonuna intikal ettiren değerli arkadaşları
ma şükranlarımı arz ederim. 

Bunun biran evvel çıkartılmasında büyük 
yarar vardır. 

Pek kıymetli arkadaşlarım, tekraren üze
rinde duruyorum; görevde bulunduğumuz za
mana raslar veya raslamaz, ama çözülmesin
de büyük yarar olduğuna kani bulunduğum 
kaynak yaratma ve geliştirilmesi konusunda 
mutlak ve muhakkak kurumsal bir düzen
lemeye ihtiyaç var. Bunu Yüce Parlâmen
toya ve kamuoyuna daha evvel arz etmiştim. 
Halen Bakanlığımızda bu konuda da bir çalış
ma vardır. Gençlik sorunlarımızın ve sporu
muzun çözümlenmesinde büyük faydalar sağ
layacağına olan inancımı ve kanaatimi tek
rar huzurunuzda belirtmek isterim. Halkın, 
özel sektörün ve kamunun; bütün organla
rını güçlerinin ve kaynaklarının birleştiril
mesi şarttır. 

iSayın Başkan, pek muhterem üyeler; Ba
kanlık olarak görüşlerimizi, genel ve ortak 
olan sorularınız veya görüşlerinizle ilgili ce
vaplarımızı böylece arz etmeye çalıştım. Grup 
sözcülerin müşterek görüşlerine cevap ver
diğimi zannetmekteyim; verememiş olduğum 
hususlar olabilir. Cevap verememiş olduğum 
spesifik konularda arkadaşlarıma yazılı cevap 
vermeye çalışacağım. Eğer burada derhal ce
vap verilmesi istenirse, cevap vermeye de 
amade olduğumu beyan etmek istiyorum. 

Efendim, muhterem Adalet Partisi Grubu 
adına konuşan kıymetli Küntay arkadaşımız, 
sözlerimin başında da beyan ettiğim gibi, çok 
samimî olarak, her halükârda, gençlik ve spor 
konularını adım adım takibetmek suretiyle, 
komisyonlarda, ve sair yerlerde, bize daima 
katkısı olan bir arkadaşımızdır. Adalet Par
tisi Grupunun görüşlerini büyük bir dikkat, 
hassasiyet ve samimiyetle de beyan etmişler
dir. Yalnız, komisyonda kendilerine vermiş ol
duğum bir cevabı tekrar etmek istiyorum; Sa
yın Küntay tatmin olurlarsa memnun olurum. 
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Nesil yetiştirme politikasının anasorumlu-
luğunun Millî Eğitim Bakanlığına aidolduğunu; 
evet, o konuşmamda ifade ve arz 'etmiştim. 
Şüphesiz bu sorumlulukta, Bakanlar Kurulu
nun bir üyesi olarak kollektif sorumluluk ta
şımaktayız. Ve yine şüphesiz Bakanlığımızın, 
nesil yetiştirme politikasının tespiti, hazır
lanması ve geliştirilmesindeki rolü ve sorum
luluğu diğer bakanlıklardan çok farklı ve 
yüksektir. Bundan dolayıdır ki, gerek Üçüncü 
Plân ve 1973 yılı programlarının hazırlık saf
halarında, gerekse yetkili organlarca hazırla
nan ve yürürlüğe konan «Millî Güvenlik po
litikası esasları» nın tespitinde yetiştirme po 
litikasıyle ilgili büyük gayretlerimiz, katkıları
mız yönlendirmelerimiz olmuştur. Ama, bütün 
bu tutum ve gayret ve çalışmalarımıza rağmen, 
bilidinği gibi, nesil yetiştirme politikasının ana-
sorumluluğu, bu politakanm koordinatörlüğü ve 
yürütme görevi, Bakanlar Kurulu adına Millî 
Eğitim Bakanlığına aittir. Bugünkü mevzuat 
bu yöndedir. Halen Yüce Mecliste bulunan 
Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı da bu yön
de bir anlayışla hazırlanmıştır. iSanırım bu ko
nuda 'Sayın Küntay'la aynı görüşleri paylaş
maktayız. 

Sayın Küntay, Bakanlık, bünyesinde ve Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünde kıymetli 
müfettiş arkadaşlarımızın bulunduğunu ve 
bunların teftişlerinin bölgelere gitmek suretiy
le değerlendirildiğini; ama bunların tam mâ-
nasıyle realize edilemediğini veyahut da de
ğerlendirilmediğini söylemiştir. 

Şundan emin olmalarını hassaten istirham 
etmekteyim ki, bakanlık görevini devraldığı 
ıgünden itibaren, bilhassa bir bakanın gözü ku
lağı, sağ kolu olan bu müesseseye çok ehemmi
yet aitfetmişimdir ve bu görüşümden hiçbir za
man da feragat etmek niyetinde değilim. Elden 
geldiği kadar arkadaşlarımın teftişle ilgili me
selelerini okumaktayım ve yerine getirilmesi 
hususunda emirleri de vermekteyim. Aksayan 
noktalar varsa, bunları da geliştirmeye tabi tu
tacağım Sayın Barlas Küntay tarafından, Ada
let Partisi' muhterem sözcüsü Sayın Küntay ta
rafından bilinmesini istinha.m ediyorum. 

Sayın Küntay'm diğer sorularına cevap ve
remediğim hususlara, noksan kalan hususlara 
ait cevaplarımı ayrıyeten kendilerine yazılı ola
rak arza çalışacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisi sayıiı sözcüsünün 
bâzı görüşlerine gelince : 

Umumî konuşmam arasında, yerleri geldiği 
zaman da ifade ettiğim gibi, bir kısım anlaşıl
mamış olabilir; neden, hangi maksada matuf ol
duğunu beyan etmeye çalıştım. 

Bir kısmı, belki şahsıma taallûk etmez, ve
yahut da o şekilde telâkkisi mümkün olmaz; 
ama, Didi ile Bakanın resim çektirmesi gibi bir 
konuyu dile getirmiş olmalarının manasını an
lamadım. İçtimaî münaseibette takdir edeceği
niz gibi rölasyonlarm çok ehemmiyeti vardır. 
İzmir'de Rahmetli Gazeteci Hasan Tahsin Uz'-
un adına tanzim edilen Galatasaray - Fener
bahçe maçı dolayiısıyle aynı otelde bulunduğu
muz zaman, Fenerbahçe'nin antrenörü Didi, ya
nıma getirilmek suretiyle takdim edildi. Mesele 
budur. Tabiî-, kendisinin lisanını da anlamıyo
rum, tanıdık adam; kendisine muvaffakiyeltler 
diledik, bu kadar. Yoksa başka bir esbap ile 
tutup da Didi ile resim çektirmek... Bu mesele 
değil.. Bakanlığın meselesi, Didi ile veyahut da 
şunun antrenörü ile, bunun antrenörü ile resim 
çektirmek meselesinin çok ötesindedir; hudutla
rını, temellerini, aslını, esasını çizdim. Bu ba
kımdan, bunu başka türlü değerlendirmemeleri
ni rica ederim. Süleyman Demirel'in tutup da 
Didi'yle getirmiş resim çektirmiş.. Onunla hiç
bir alâkası yok. İzmir'e gittiğimde teşkilâtlım, 
sıfatım orada idi; yaikınen bilirler, Didi getiril
miştir, resim çektirilmiştir. Başka bir mânada 
yorumlamamanızı hassaten istirham etmekte
yim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Sayın A,taman'-
m paylaştığımız görüş ve tenkidleri yanında, 
paylaşamadığımız, katılamadığımız görüşlerinin 
de bulunduğunu belirtmek isterim. 

Gençlik sorunlarının önemi ve sporla ilgili 
genel prensipler konusunda, Sayın Ataman ile 
aramızda pek az farklılıklar da olsa, kendilerine 
teşekkür etmekteyim. Yalnız bir noktayı anlama
dım. Sayın Ataman konuşmalarının bir yerin
de, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü; 
«Aşırı sağın da aşırı solun da anarşik olayla
rına karşı olduklarını, bunları benimsemedik
lerini» ifade ederlerken, bir başka yerinde de; 
«•Bu gençlik hareketleri, çeşitli yabancı baskı
lar yanında, sömürü düzeninin çarklarından, 
emperyalizmin boyunduruğundan kurtulmak 
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nedenine dayanır» şeklinde tahsisen bir beyan
da bulunmuşlardır. 

Bunun mânasını anlamadım. Yalnız, gençlik 
sorunlarını, Türkiye'deki sebepleri açısından, 
buna dayamış olmanın ben hatalı olduğuna ka
niim; fakat görüşleri bir parti grubu adına ya
pılmış bir görüşse buna da haliyle ve tabiî hür
met etmek gerekir. Fakat, görüşümüz değişik
tir, paylaşmadığımızı beyan etımielk istiyorum. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Tümü ile 
okursanız Sayın Bakan, zannediyorum, ne denil
mek istendiği anlaşılır efendim. 

OENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Tahsisen bahset
mek istedim. Hayır, o görüşe katılmadığımı bir 
Bakan olaralk beyan etmeye mecbur olduğumu 
ifade etmek istiyorum. Bir partinin sözcüsü ol
duğunuza göre haliyle sizin görüşünüz de ola
caktır; buna hürmet ederim. Ama Bakan ola
ralk, Hükümet olarak, ben bu görüşe katılma
nı aktayım. 

Yine. bu Gençlik ve Spor Bakanlığının yeri 
ve değeri konusundaki görüşlerimi izah etmiş
tim; tahmin ederim ki, tatmin olmuş olabilir. 
Biz Bakanlık olarak görüşümüzü muhafaza ede
ceğiz; haliyle, kendileri tatmin olmamışlarsa, 
görüşlerine devam edecekler. Buradaki kastım, 
her şeyden evvel, tahsisen bu Hükümet değil
dir. Melen Hükümetini kastetmedin!; «bugüne 
kadar» dedim; tâbir budur. «Ancak İkinci Plâ
nın yürürlüğe konmasından sonra bu hadise 
ele alınmıştır.» dedim. Samimî olarak kanaatim 
budur. Yoksa Melen Hükümeti zamanında spo
ra ehemmiyet!.. Yoo.. Tahsisen Melen Hüküme
tinde vçe daJhil olmuş olduğum hükümetlerde, 
daha evvelki Saydın Demirel Hükümetleri sıra
sında gençlik ve spor sorunları üzerine hassa
siyetle eğilinmiiş ve bunun prensipleri, esasları 
çizilmiştir; bilhassa spor hususunda. Eğitim 
bakımından, Millî Eğitim Bakanlığı içerisinde
ki yeri bakımından, sektöre verilen hizmet açı
sı bakımından, öğretmenlerin ders saatleri ba
kımından, falan, lâzımgelen yeri, ehemmiyeti 
bulmadığını beyan etmeye de mecburum ki, 
onu söylemiştim. 

Çok kıymetli zamanlarınızı fazla işgal etme
mek bakımından ve eğer muhterem grup sözcü
sü arkadaşlarım lütfedip kabul ederlerse, öbür 
suallerin hepsinin cevabı olmakla beraber, bun

ları kendilerine yazılı olarak vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, o şekilde lütfe
derseniz biz de zamandan tasarruf etmiş olu
ruz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Evet, o bakım
dan söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütedersiniz. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 

KARAKÜÇÜK (Devamla) — Cumhuriyetçi 
Parti adına konuşan pek kıymetli Arkadaşım 
Hayrettin Hanağası, fevkalâde olumlu öbür ar
kadaşlar gibi - bir konuşma yapmışlardır; ken
dilerine şükranlarımızı arz ediyorum. 

Keza hâdiseye vukufiyetle eğilen Güven 
Partisinin kıymetli Sözcüsü İhsan Kaibadayı'ya 
da huzurlarınızda şükranlarımız arz ediyorum. 
Spesifik konulardaki vâki suallerini de ayrıye-
ten cevaplandıracağım. 

Demokratik Partinin kıymetli sözcüsü Sa
yın Ginisli de - benim için büyük şanstır esas 
itibariyle bu konularla yakından alâkadar olan, 
bizzat içinden gelen arkadaşlarımızın geretk ko
misyonlarda ve gerek burada konuşma almış 
olmaları; hakikaten bir bakan için ancak bu 
şans olabilir - herhalûkârlda samimî beyanlar
da bulunmuşlardır. Görüşlerimizi, biraz evvelki 
takdim konuşmam içerisinde tahmin ediyorum 
ki, açıklamış bulunuyorum. 

Şundan emin olmalarını tekrar istirham 
ediyorum; yalnız bu suali burada cevaplaya
yım, diğerlerine yazılı olarak cevap vermek isti
yorum; Bakanlığın adı «Gençlik ve Spor Ba
kanlığı» dır. Spor, gençlerin sorunlarının bir 
parçasıdır. Gençlik sorunları çok geniş ve 
komplikedir. Bunu, yalnız ve yalnız, Gençlik 
Bakanlığı çözümleye kalkışacağım derse - araş
tırmaya tabi tutmadan, ne olduğunu bilmeden -
mümkün değildir. Yalnız sportif faaliyetleri 
ayarlayan bir bakanlık olarak bu Bakanlığı ka
bul etmenin, telâkki etmenin lütfen kabul bu
yursunlar ki, ben karşısındayım, öyle bir gö
rüntü de yoktur. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
gençlerin bütün sorunlarıyle ilgilidir. Spor 
tabiî ağırlık noktasını teşkil der; hepsiyle alâ
kadar olacaktır. Bu görüntüde olmadığını lüt
fen kabul buyursunlar. 

Bir samimî kanaatimi de beyan edeyim Sa
yın Cinisli; şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı
na bağlı, denetimi bağlı, Kredi ve Yurtlar Ge-
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nel Müdürlüğü vardır, malûmunuz olduğu üze
re. Daha evvel Millî Eğitim Bakanlığında iken, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulduktan sonra 
Bakanlığımıza bunun denetimi verilmiştir. Şim
di yeni çıkartmış olduğumuz kanunla bağlı du
ruma getireceğiz. Senede iki defa Genel Kurul 
toplantısına gider Bakan; bir Başkanlık ya
par, açar; ondan sonra da dinler gelir. Hâdise 
bu. O bakımdan, yetkili organları marifetiyle 
Ve büyük gayretinizle meydana getirilen, çıkar
tılan 50 milyon lirayı, «Şu şekilde taksim ede
ceksiniz» şeklinde bir emir vermem mümkün 
değildir. Kuruluşlara, hukuka riayetkar bir in
san olarak bunu yapmak mümkün değildir. On
lar, kendi normlarına, ölçülerine göre bunun 
nasıl taksim edileceği yolunda karara varmış
lardır. Yalnız gene 351 sayılı Kanun gereğince 
şunu beyan etmek isterim ki, ayrılan tahsisa
tın yarısının yurt yapımına, yarısının da kre
diye verilmesi öngörülmüş olmasına rağmen, 
tahısisen bu yıl için 50 milyon liranın müracaat 
eden ve muayyen normlara göre hakikî ihtiyaç 
sahibi olan gençlere verilmesi hususunu komis
yonumuz karar altına almıştır. Allah Rahmet 
'eylesin, Komisyonumuzun Müteveffa Başkanın
dan da yazılı olarak sormuştum, radyolardaki 
beyanatları da vardır; almış olduğum o beya
natları, yazılı görüşmeleri, benim için çok kıy
metli bir hatıradır; onu Kredi ve Yurtlar Ge
nel Müdürlüğüne tevdi ettim; bunların ışığı al
tında onlar krediyi verebilmek duruma girmiş
lerdir. 

Sayın Cinisli'nin konuşmaları geçenlerde bu 
kanunun görüşmeleri sırasında da beyan edil
di. Hakikaten bu yazıda beslenmıe hususu yer 
almaktadır. Beslenmeye çok ehemmiyet verme
nin lüzumuna kaniiz. Bunun da tedbirleri inşal
lah. alınacaktır. Gün geçtikçe daha fazla sorun
la karşı karşıya kaldığımıza göre, onun da ted
birlerinin alınması lüzumludur, 

Yalnız, her zaman sorarlar ve ben de ken
dilerine beyan delerim, gene burada beyan ede
yim «Türkiye'de halihazırda Devletin elinde 
bulunan yurtlarda yatanlar, kalanlar belli ol
duğuna göre, Devlet yurtlarının dışında özel 
yurtlarda kalanların adedi ne kadardır?» şek
lindeki sualleri yerindedir. Hepimizin ıstırabı
dır. Buralarda ne yapılır; beslenme sorunları 
nasıldır; nasıl çalışılır? Bunları bilmemekteyiz 

aldet itibariyle; samimî kanaatim. Fakat bu 
araştırmaya tabi tutulmaiktadır. Kaç tane yurt 
olduğu meydana çıkartılıyor. Fakat, bir kısım 
talebeler de bakıyorsunuz lojmanlarda kalıyor
lar. Bunların tam mânasiyle çıkartılması müm
kün değil. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Kesin 'ola
rak yurt sayısı ne kadardır? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Bilemiyorum 
beyefendi. Evet, itiraf ediyorum, samimî ola
rak söylüyorum bilemiyoruz. E, bunu söylüyo
ruz. 

RASİM CtNtSLl (Erzurum) — Bir yurt sa
yısını bilemezsiniz nasıl reform yaparsınız?.. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — İşte Sayın Cinis-
li, o gün zatıâliniz tarafından da fevkalâde has
sasiyetle savunulan yeni getirmiş olduğumuz 
kanunla; yeni açılacak yurtların ve bütün yurt
ların denetimini, muayyen normlara göre açıl
masını Bakanlık üzerine almıştır, alacaktır. 
Ondan sonra kapatılmaya kadar tedbirleri ala
caksınız. Dâhiliye Vekâletiniden, ve ilgili yer
lerden almış olduğumuz' dokümanları değerlen
direceğiz. 

RASİM CINİSL1 (Erzurum) — Bir talebe 
başkanı yapar bunu. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim?.. 

RASİM CINİSLİ (Erzurum) — Talebe baş
kanı tespit eder kaç tane olduğunu. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — İşte zamanla... 
Olduğu gibi ben size durumu çiziyorum efen
dim. 

ıSayın Cinisli, Bakanlığımız, Kredi ve Yurt
lar Umum Müdürlüğü marifetiyle kredi veren 
bir müessesedir. 

Türkiye'de millî eğitimin ve öbür müessesele
rin, kurumların ne kadar burs verdikleri husu
sundaki suallerinize yazılı cevaplar vereceğim. 
Biz doğrudan doğruya, tahsisen kredi veririz 
çünkü. 

Kıymetli arkadaşlarım; Sayın Yenipmar'm 
konuşmalarına da bu vesileyle teşekkür etmek 
istiyorum. 

Huzurunuzdan ayrılırken, her türlü sorula
rınıza amade olarak ayrılırken, bütçedeki mevdu 
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tahsisatın her kuruşunun Türk gençliğinin ve • 
sporunun sorunlarına harcanacağından emin ol
mamızı istirham ederim ve beni suhuletle din
lemiş olmak nezâketinizden dolayı da şükran
larımı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular vardır. 
Adıyaman Milletvekili Sayın Mehmet Zeki 

Adıyaman, 3 sual soruyor ve yazılı olarak cevap
landırılmasını istiyor efendim. I 

«I. Adıyaman Beden Terbiyesine ait Genç
lik Parkı Yüzme Havzu su yolları onarılarak 
'bu sene hizmete açılabilecek midir? I 

2. Adıyaman stadı ikmal inşaatı iğin Ba- I 
kanlık 1973 bütçesine konan ödenek miktarı 
nedir? I 

3. Kâhta, Besni ilçemizin stadları inşaatı 
ne merkezdedir?» diyorlar. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, yazılı 
lolarak cevap vereyim Sayın Başkan. Fakat, 
'bizzat gezdim gördüm oradaki hususları cler-
ıhal izahat da verebilirim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak rica ediyorlar 
•efendim. 

Yine Sayın Hüseyin Yenipmar, Tunceli Mil
letvekili, yazılı olarak cevaplandırmanızı tale- | 
bettiği 3 soru soruyor; zabıtlara geçmesi babın
da okuyorum sayın Bakan. i 

«1. Tunceli merkezinde lise, öğretmen oku
lu, yapı sanat enstitüsü ve kız akşam sanat 
enstitüsü gibi okullarda kayıtlı 4 OÖO'e yakın 
genç mevcuttur. .Okul dışındaki genç sayısını 
da nazara alırsak bu miktar 10 bini bulur. 
Buna mukabil, il merkezinde tek spor sahası 
yoktur. Belediyece istimlâk edilen spor sahası
nın bu gençlerin istifadesine arzı için 1973 yılı 
•bütçesinden bir ödenek ayrılması düşünülüyor | 
mu ? I 

2. Tunceli'de Gençlik ve Spor Bakanlığının 
varlığını gösteren tek bir ıtes'is var mıdır? 
Yoksa, Bakanlığın bu konuda çalışma ve tasav
vurları nelerdir?. 

3. Bu ilde kayak sporu içân tedbir ve araş
tırmalar var mıdır ?l»< diyorlar. 

Şimdi de Konya Milletvekili Sayın Baha 
Müderrisoğlu'nun sualini okuyorum efendim. 

«Konya il ve ilçelerinde, 1973'te ne gibi 
sporla ilgili tesislerin kurulması düşünülmek-

I tedir?» deniliyor. Her hakle hemen cevaplan
dırılmasını istiyor Sayın Müderrisoğlu?. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ha
yır, yazılı cevaplandırılabilir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yazılı olarak lütfederseniz da
da münasip olur sayın Bakan. 

Efendim, şimdi iki arkadaşımız sual sormak 
istiyor. Birisi, Sayın Süleyman Çilıoğlu, «Sayın 
Bakandan sorularım olacak.» diyor. 

I Buyurun iSaym Çiloğlu. 
I NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Iben d© siöz istiyorum. 
I BAŞKAN — Tamam efendim. 
j iSÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — iSayın 

Başkan, sayın Balkandan iki sualim 'Oİaıeak. İki 
I husus 'var. Birincisi j 

•Türkiye'de ve bilhassa büyük şehirlerde şe
ref tribünle rinde bir protokol tatbikatı var mı
dır? Bu her zaman karşılaştığımız ve nâiboş mü
nakaşalara vesile olan tatbikatın önlenmesi ye-
ya tatbikatta parlamenterlere şeref tribünlerin
de ayrılmış yer yok ise stadın hanigi kısmında 
no şekilde 'bir tahsis yapılacağını 'öğrenmek iş
itiyorum. 

İkinci sualimi sorayım mı 'efendim? 
BAŞKAN —• Lütfederisiniz «fendim. Büitün 

sualleri sorarsanız, belki yazılı ©evaplamdıraca-
I ğmı derler Saym Bakan. 

I SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Sa
yın Başkan, dış temaslarda, muhterem basını
mızda da sık sık neşredilen, bâzı skandal olarak 
vasıflandıralbifecıeğimlz ve vasıfla'ndınlabilen 
hadiseler .cereyan etmektedir. Dış temaslara 
sporcu adedinden fazla idareci gitmektedir. Sa
yın Bakanımızın, yolluk ve ödeneklerde yeni 
bir ayarlama düşüünldüğü ve mevzuatın kifa
yetsiz olduğu şeklindeki beyanlarını dinledik. 
Acalba bu lâyüsel hareket ve tatbikata ne za-
anana kadar devam 'edilecektir? Bugüne kadar 
yapılmış bu tip harefceltlere karşı bir .tedbir alın
mış mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) —Hemen.. 

BAŞKAN — Nasıl isterseniz Sayın Bakan; 
cdvap verecekseniz buyuran. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, Sayın Çiloğlu'nun sorusunu tamamlayıcı 
bir sorum var. Sayın Bakan bıelki birleştirerek 
cevap vereiceklerdir. 
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BAŞKAN — Tek sual mi efendimi 
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Aynı, Sû

rumun birisi Sayın Çiloğlu'nunkinin aynı, fakat 
onu tamamlayıcı mahiyette. Müsaade •ederseniz 
-belki ıSaym Bakan ikisini birleştirip cevap ve-
irirloı'. 

BAŞKAN — O halde buyurunuz efendim. 
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Efendini, 

Sayın Bakan şeref localarmdaki dağınıklık ve 
intizamsızlıkİMr hakkında daha önce birçok: 
eleştiri ve önerilerde bulundum. Buna rağmen, 
özellikle Parlâmento üyelerini hedef alan bu 
davranışlar devam (etmektedir. Örneğin, dün İs
tanbul'daki İtalya - Türkiye maçında şeref loca
sı belirli ve kasıtlı örgütlerin federasyon ve da
nışma Kurulu üyelerinin özel kartlarıyla kapa
tılmıştır. 600'den fazla üyesi bulunan Yüce Par
lâmento üyelerine de en arka sıralarda, duva
ra bitişik ıl-O - 15 kişilik yer lütfen ayrılmıştır. 

Bu üzücü, çirkin, Parlâmento üyelerini ren
cide «den davranıştan halberiniz var mı- Sayın 
Bakan? Bu kişiler ve yetkililer hakkında ne dü
şünüyorsunuz? Şeref localaırmdaki bu dağınıklı
ğı ve intizamsızlığı gidermek bakımından bir 
davranışınız var mıdır? 

BAŞKAN — Bütün sorularınızı sormuş 'olu
yorsunuz değil nı| Sayın Ataman? 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Hayır, iki 
sorum daha var. 

BAŞKAN — Zaten sıra Sayın Ataman'da, 
lütfederseniz o iki sorusunu da sorsunlar Sayın 
(Bakan; hepsini birden cevaplandırma imkânı 
var mıdır? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Bunlara verelim 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 

İHSAN 'KABADAYI (Konya) — Yazılı ol
sun efendim, yazılı. 

BAŞKAN — Yazılı veya sözlü nasıl isterse
niz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Yazılı olsun. Yal
nız yazılı olmakla beraber kendilerine hemen 
cevap vereyim ki, ârizamik bunlara geniş çap
ta cevap vereceğim. Parlamenter arkadaşları
mın orada rencide olacak bir duruma girmeme
si için, her zaman da beyan ettiğim gibi, bütün 
tedbirler alınacaktır. İstanbul'daki vâki dü

zenleme hakkında da size yazılı olarak malûmat 
arz edeceğim; fakat daha evvel beyan edilmiş
ti ; herhangi bir Parlamenteri küçük düşüre
cek mahiyette olmadığı, ifade edildi. Dünya ça
pındaki bir hâdise olması esbabiyle tanzim edil
miştir. Tetkik edeceğim, eğer bu bahsettiğiniz 
aksaklıklar varsa müsebbipleri hakkında taki
be geçeceğim. Yalnız dış temaslar hakkında bir 
kelime vardı, onu beyan edeyim müsaade eder
seniz iSayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyuru
nuz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Şimdi, kıymetli 
arkadaşlarım, Hariciye Vekâletinden sonra, bel
ki ondan da daha ileri, en fazla dış teması olan 
bakanlıklardan bir tanesi de benim Bakanlığım-
dır. Bunda büyük zaruret vardır. Karşılıklı 
temaslar yapılmadığı müddetçe, gerek eğitici 
ve gerekse sporcu yetiştirmek mümkün değil
dir. iŞayet bu Münih Olimpiyatları murat ise 
Sayın Çiloğlu'nun konuşmasında, onu hemen be
yan edeyim ki, bu doğrudan doğruya bir yö
netmelik ve tüzük icabıdır; ne kadar sporcu
ya ne kadar idareci gider meselesi. Öbür te
maslarda da ilgili Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün turistik seyahat mahiyetinde ele
man yollaması mümkün değildir. Ama buna 
rağmen, getirmiş olduğunuz ve gözden de kaç
mış olan bir husus varsa ki, şu, şu, şunları tu
ristik seyahat olarak telâkki ederiz diyebilirse
niz ; mümkünse, herhalde vardır bir bilginiz; 
lütfen bana veriniz hâkimleri takibata geçire
lim. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Tamam mı Sayın Bakan? 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 

KARAKÜÇÜK (Devamla) — Evet Sayın Baş
kan, gerisini yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN —• Buyurunuz iSayın Ataman, iki 
sualinizi tamamlayınız efendim. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — İkinci so
rumu arz ediyorum Sayın Bakan. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Bur
sa'da bir oteli var ve bu otel devamlı olarak 
zarar etmektedir. Otelde şimdiye değin kimle
rin kalıp kalmadığı da bilinmemektedir. Bu 
husus hakkında (Sayın Bakan ne düşünmekte
dir? Bu otelin kârı veya zararı hakkında bir 
bilgileri var mı? 
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BAŞKAN — Üçüncü sorunuz efendim. 
IKEMAL ATAMAN (Ankara) — Üçüncü so

rum, Makine, Kimya Endüstrisinin 37 yıldır 
amatör sporun enirinde olan ve spora önemli 
katkısı bulunan Ankaragücü stadı, bu maksat
la kullanılmaktadır. Para ve ihmaller sonucu 
Ankaragücü stadı bugün elden çıkmaktadır. 
Şöyle ki, Makine Kimya Enclüstrisiyle Hazine, 
40 yıldır, bu yer yüzünden mailıkemeliktir. Bu 
durumdan (Sayın Bakan haberiniz var mıdır? 
Bu stadın elden çıkmaması için Bakanlık ola
rak ilgililer nezdinde bir çabanız olmuş mu
dur ve stadın geleceği hakkında bir düşünceniz 
var mı? 

OENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK ('Devamla) — ISayın Başkan, 
her iki suali de yazılı olarak cevaplıyayım efen
dim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandıracak
lar Sayın Ataman. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Peki Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN —• ISayın ıCinisli, buyurun efen
dim. 

KASİM OİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Ba
kan lütfedip konuşmamın bir noktasına verdi
ği cevapta, bana göre, Yüce Parlâmentonun 
dikkatlerinin toplanması lâzımgelen son dere
ce önemli bir husus vardır. 

Sayın Bakan, daiha 67 vilâyetimizin kaç tane-
tsinde - üniversite şehirlerinde - mahallî yurtlar 
yaptırıldığının henüz tespit edilme eliğini lütfedip 
'açık bir yürekle, samimî bir beyanla., takdir 'etti
ğim bir iyi niyetle ifade etmişlerdir. 

BAŞKAN — Sorunuz efendim, sorunuz efen
dini; lütfen. 

E AS İM C İNİŞLİ (Erzurum) — Soru sürü
yorum. Bu iş 2 saat içinde Millî Eğitim Müdür
lerinden alınacak cevaba bağlı bir iştir. Bugüne 
kadar, bu zaman içinde, 'yapılacak bir çalışmayı 
yapmamış bir Bakanlığın, gençlik stratejisi bazır-
lamıa iddiasını bu tempoyla nasıl «bağdaştıraca
ğız? Sorumun birisi bu. 

İkincisi; bu büyük iddia ile yola çıkmış in
sanın başarısın1, hangi limit'c göre ölçeceksiniz? 

Henüz burs sayılarının resmî olarak tespit 
edilmediğini de aynı oeıklıkla Sayın Bakan ifade 
buyurdular ve bunu tespit ütmek için gerçekten 
bir teşkilâtın olması lâzımgeldiğiui de ilâve etti-
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ler. O halde, üniversite reform tasarısında üni
versitenin paralı olması lâzımı gekl'iğiiTO dair Ba
kanlar Kurulunun ha zırlamış olduğu tasarıya, ki
min ne kadar para vereceğini bilmeden, böylesi
ne önemli ve yüksek seviyedeki tahsil devresinin 
paralı 'olmasını öneren teklife veya hazırlanan 
Hükümet kararnamesine nasıl imza koydular? 

Bunu öğrenmek •istiyorum. Teşekkür ederim 
•anlayışlarına ve size de Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Yazılı olarak cevaplandırınız 
Sayın Balkan. 

OENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim yalnız 
bir noktayı izah edeyim, öbürlerine yazılı olarak 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN —• Hay hay efendim, buyurun. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANİ ADNAN 
KARAKÜOÜK (Devamla) — Efendim, yüksek 
malûmunuz olduğu üzere, özel yurtlar, 5581 sa
yılı Kanun gereğince Millî Eğitim Bakanlığının 
'denetimine tabi müesseseler ;a.rasurdadır; bu ba
kımdan sajınimî olarak beyan etmek istedim. Yok
sa., üniversite şehirlerimizde şu kadar yurt var... 
Direkt olarak onların 'dene tim ine tabi bir mües
sese olması bakımından ve mütemadiyen açılıyor, 
açılıp nerede okluğu 'da 'belli olmuyor derken, sa
mimî olarak beyanı ediyorum. Direkt olarak bu 
mesuliyet bana değil. Doğrudan doğruya bana, 
351 sayılı Kanunla Yurtlar Kurumu bağlıdır. 
Öbürünün denetimi öbür tarafa alt, Onu beyan 
etmek istiyorum. 

Efendim teşekkür ederim. Başka sorular var
sa yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, var efendim; lüt
fen. 

Sayın Eroğan, buyurun. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sorum daha çok Maliye Bakanlığını ilgilendirir. 

BAŞKAN — O halıle orada sorsanız Sayın 
Eroğan. 

NURİ EROĞAN (Devamla.) — Ama o Ba
lkana sorduğum zaman Oençlik ve Spor Ba'kanm-
dan şüplıe etmiş duruma düşerim; bundan tevak
ki. etmiş oluyorum. 

Soru şu : Bugün Türkiye'de en çok para alan
lar mikrofon yıldızları ve :f,utbol yıldızdandır. 
Dünyanın transfer ücretlerini ödemektedir kulüp
lerimiz; fakat bunun yanında spor idarecileri sık 
sık: Ankara'ya gelirler ve; «Biz şu kadar borç ab 
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tındayız, ya vergilerimizi affediniz yahut da bize 
birtakım imkânlar tanıyınız derler. 

Sayın Bakan, verdiğimiz kanun tasarısıyle 
gümrüklerden şu kadar muafiyet 'sağlanacaktır 
der. Dernekler Kanunununda, bilfiil, arkadaşımı
zın yaptığı teklifle kulüplere birtakım yardımlar 
yapılması imkânı sağlandı. Bir taraftan yardım 
ve ucuna duyguları 'meydana getirilirken, öbür 
taraftan fikrimizdeki yerini muhafaza veya daha 
ileri gitme şeklinde yöneticilerin gayretleri var. 

BAŞKAN —• Sayın Eroğan, lütfen sualinizi 
sorun 'efendim; İzahat veriyorsunuz, konuşma, şek
linde oluyor. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sualimi şimdi bağdaştıracağım. 

Hem transfer ücretleri 'alacaklar 'astronomik 
rakamlar halinde, hem de zavallılara yardım ede
lim, kulüplere yardım edelim filân deniyor. Bu 
kulüplere yardımda profesyonel kulüpler de var 
mıdır"? 

BAŞKAN — Tamam mı •efendim? 
NURÎ EROĞAN (istanbul) — Tamam efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı mı takdim 

edeceksiniz? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, yazılı 
vereyim, yalnız bir anlaşmazlığa •sebebiyet veril
mesin. Bu, başarılı ve yoksul kulüplere, 3530 sa
yılı Kanunun, muvaffakiyetli amatör... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfederseniz ya
zılı olarak... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, yazılı ce
vap vereyim, daha geniş cevap vermiş olurum. 

BAŞKAN — Son suali -okuyorum Sayın Ba
kan. 

Sayın Beyti Arda, Kırklareli Milletvekili, ta
rafından soruluyor. 

«1. Babaeski stadyumunun 1973 yılı prog
ramına alınıp alınmayacağının ve, 

2. Lüleburgaz stadyumunun ikmâl edilmek 
için programa alınıp alınmayacağının bildirilme
sini arz ederim.» diyor. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN KA
RAKÜÇÜK (Devamla) — Yazılı olarak arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN KA, 
RAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, bu vesile ile 
Sayın Başkana, Başkanlık Divanına ve Yüce 
Meclise saygılarımı ve hürmetlerimi tekrar edi
yorum 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Evet, Sayın Tosyalı son söz bu

yurun. 
Sayın Tosyalı, müddetiniz 10 dakikadır, lüt

fen zamanında bitiriniz efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, Sayın Gençlik ve Spor Bakanlığı men
supları; çok kısa olarak 7 madde halinde arz 
edeceğim temennilerimi sıralıyorum. 

1. Gençlik ve Spor Bakanlığının başlıca ga
yesi ve vazifesi, Türk gençliğinin hem bedenini, 
hem de beynini ve maneviyatını terbiye ederek; 
sıhhati, millî maneviyatı, milliyetçiliği ve kül
türü yüksek tek bir Türk gençliği kitlesi yetiş
tirmektir. Esas gaye budur. 

Daha açık bir ifadeyle türkçeleştirirsek; 
Türk gençliğinin, dünya milletleri arasında en 
yüksek vasıf ve asalete sahibolan Türk milleti
nin tarihî, millî ve dinî yüksek vasıflarına ve 
millî menfaatlerine sahip olarak, millî ve dinî 
karakterimizin reddettiği her türlü aşırı sol, 
aşırı sağ ve bilhassa insanlık âleminin, medeni
yet âleminin reddettiği komünizm fikirlerinden 
arınmış olarak, Türk tarihinin ve Türkiye Cum
huriyetinin en büyük evlâdı olan Atatürklünü
zün vatan ve milletimizin geleceğini, Türk İstik
lâl ve Cumhuriyetini ilelebet müdafaa ve muha
faza etme görevi verdiği Türk gençliğimizin, 
Yüce Türk milletinin bütün yüksek vasıflarını 
şahsında sembolize eden Büyük Atatürkümüzün 
yolunda ve idealinde birlik ve beraberlik içinde 
olan tek bir Türk gençliği ülküsü ile yetiştiril
mesidir esas vazifesi. Gayesi, hedefi Bakanlığın 
budur. Gerisi o kadar önemli değil. Bu, beyin 
bakımından. 

2. Orta eğitim ve yüksek eğitim talebelerin
den ihtiyaçlı ve istekli olanlara, yeter miktarda 
yurt ; 500 liradan az olmayacak kadar kısa va
deli kredi; 30 000 liradan daha az olmayacak 
kadar uzun vadeli eğitim kredisi ve bursu veril
mesi lâzımdır. 

Bu maksatla, bir talebe eğitimini destekleme 
yatırım bankası kurulması lâzımdır Türkiye'de. 
Bu bankaya, sermaye olmak üzere, Devlet büt-
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çesi yardımından başka, bütün tekel maddele
rinden ve lüks ithalât maddelerinden % 1 vergi 
alınmasını teklif ediyorum. Zira muhterem ar-
daşlarım, millî kalkınmamız için en mühim ve 
en verimli yatırımın, sıhhatli, milliyetçi ve kül
türlü talebe yetiştirmeye yapılan yatırımlar ol
duğu inancındayım. 

3. En mühim temennilerimden birisini de 
Bakanlıktan, Sayın Başkanlık vasıtasiyle rica 
ediyorum. Bu da, hiç olmazsa, okullarda ki 
gençlerimizin saç, sakal, pantolon, etek giyimi 
ve tavrı hareketlerinin disipline edilerek, oku
yan mert Türk gencine ve talebesine yakışır ha
le getirilmeleridir. Talebe gençlerimizin, şahsî 
ve millî karakter ve maneviyatlarını bozan her 
nevi uyuşturucu maddeden; içki, hap ve iğne 
halindeki zararlılardan, mutlaka uzak tutulma
ları sağlanmalıdır. 

Talebe gençlerimiz, genç yaşta sıhhat ve terbi
yelerini bozan diskotek, bar, umumhane ve kah
vehane gibi yerlerden mutlaka uzak tutulması 
lâzımdır. 

Nihayet muhterem arkadaşlarım, Anayasa
mızın ve kanunlarımızın ilkelerine, gayelerine ve-
hedeflerine aykırı olarak dış düşmanlarımız ta
rafından Türkiye'yi içten yıkmak için, gençli-, 
ğlmizin beynini yıkamak için yapılmakta olan 
aşırı sol, aşırı sağ ve komünizm propagandasını, 
açık ve gizli propagandasını yayan neşriyatın 
mutlaka önlenmesi gerekir. 

jMuhterem arkadaşlarım, hiçbir zaman unut
mamamız lâzımdır ki, dış düşmanlarımız, Tür
kiye'de yalnız bu saydığım maksatlarla, senede 
3 - 4 milyar lira sarf etmektedirler. Türkiyemizi 
içten yıkıcı silâhlarından biri olarak da, bu say
dığım silâhları kullanmakta olduklarını hiç 
unutmamamız lâzımdır. 

4. Sporu ve spor tesislerini yurt sathına 
yaymak hususunda, Sayın Bakanlığa ve Bakan
lığa bağlı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne, 
başlamış oldukları bu mutlu faaliyetten dolayı 
Yüce Meclis huzurunda şükran ve takdirlerimi 
sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir mlilletin her 
'sahada sporca yükselebilmesi, sporun ve spor 
tesislerinin yalnız bir bölgede öbek Öbek yığıl-
masıyle değil, yurt sathına adaletli bir şekilde 
dağılmasıyle, kaynağın genişletilmesiyle müm
kün olacağı aşikârdır. Sayın Bakanın başkan

lığındaki Bakanlığın güzide erkânı bu yola gir
miştir. Bu balkımdan memnuniyetimi beyan 
ediyorum. 

5 — Muhterem arkadaşlarım, bu güzel te
mennilerimin., Yüce Meclisimizin kabul buyur
muş olduğu Bakanlık bütçesiyle ve Beden Ter
biyesi Grenel Müdürlüğü bütçesiyle yapılması
nın mümkün olduğu idraki içinde olmalıyız. 
Çünkü, dış düşmanlarımıza karşı Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesine 8 - 10 milyarı ayır
maktan hiçbir zaman çekinmiyoruz, çekinme
yeceğiz de; fakat yüce Atatürk tarafından 
Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve 
müdafaa etme görevi verilen Türk gençliğimin 
beden terbiyesiyle meşgul olan bu Bakanlığa 
•neden daha fazla bir bütçe imkânı vermiyo
ruz? («Bravo» sesleri) 

Mnlh'terem arkadaşlarım, bu Bakanlığın da 
hakkıdır. Şimdiye kadar olan olmuştur, bunun 
önemi anlaşılmamıştır. Ama bir millet, (genç
liğinin zindeliği, maneviyatı ve milliyetçiliği ile 
yükselir ve devam öder. 

BAŞKAN — Sayun Tosyalı, bir dakikanız 
var, lütfen zamana uymanızı rica «diyorum. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Zama-
mıanmda bitireceğim, Sayın Başkan. 

6 — Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 
üniversiteye girme hususunda dünyanın hiçbir 
yerlinde olmayan adaletsiz bir sistem uygulanı-
yor; Merkezî sistemle üniversiteye giriş imti
hanları... Bu konuda benim teklifim şudur: 
Türkiyemizde il ve ilçelerde bulunan her lise
ye kontenjan ayıralım. Bu liselerden 1 nci iden 
10 uncuya kadar başarıyla mezun olanlar iste
dikleri üniversitelere imtihansız olarak ginsiin-
ler. 10 ncu dereceden sonra mezun olanlara bu
günkü merkezî sistem 'tatbik edilsin. Ancak, bu 
sayede... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, müddetiniz bit
ti, lütfen bağlayınız. Sabahleyin de aynı şekil
de yaptınız, 10 dakika geçirdiniz. Rica edeyim, 
sözünüzü bitiriniz. 

.HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitti efen
dim, bitti. 

Ancak, bu sayede eğitimde adalet teşekkül 
etmiş olur. 

• 7 nci temennim şudur: Tahsis edilen yurt
lardan, verilen kredi ve 'burslardan muayyen 
şehirlerin muayyen çocukları istifade etmekte-
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ddr. Bu bir hakikattir. Bu işin Türkiye satihın-
da adaletli olarak yapılmasını temenni ediyo
rum. 

ıBu temennilerimi arz ettikten sonra, sayın 
Bakanlığın ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün yaptığı iyi hizmetlere teşekkür eder, 'te
mennilerimi dikkat nazarına almalarını diler, 
hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)' 

jDAŞKAN —• Yeterlik önergeleri gelmiştir, 
okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Görüşmelerin yeterli

ğine 'karar verilmesini arz ederim. 
Hatay 

Talât Köseoğlu 

ıSayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Gençlik ve Spor 

Bakanlığı bütçesi üzerinde kifayeti arz ve tek
lif edenim. 

Adiyaman 
Mehmet Zeki Adıyaman 

MUSA DOĞAN (Kars) — S a y ı n Başkan, 
yeterlik aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, buyurun. 
Yalnız yeterliğin aleyhinde olsun. Geçen 

günkü gibi yapmayalım sayun Doğan, lütfen. 

jM'ÜSA DOĞAN (Kars) — «Sayın Başkan, 
Sayın arkadaşlar, geçen gün de arz ettiğim gi-
ıbi, arkadaşlarımız yeterlik önergesü verere'k, 
burada sayın Bakan ve bir sayın arkadaşımız 
konuştuktan sonra, bu işi 'büyük bir tahdit al
tına almak istemektedirler. 

Burada Türk milletinin bütçesi görüşül
mektedir. Her milletvekili Mecliste gece yarıla
rına kadar beklemektedir. Konuşmak ister; 
herkesin kendi bölgesinin ihtiyacı vardır. Onun 
için ıbu önergeye itibar etmemek gerekir. 

Meselâ, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu kredile
rin usulsüz ve iyi organize edilmeden dağıtıldı
ğını dile getirmek lâzımdır. Bu konuda mek
tuplar alıyoruz, bunlarda deniyor (ki; «E'fen
dim, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yuı'tlar Kuru
mu durumumuzu sormuş; muhtarla aramız a-
eı)k, muhtar yanlış malûmat vermiş, şimdi be
nim oğlum perişan, ben de perişanım. Oğlum 

liseyi bitirdi, yüksek tahsil yapacak; ama ba
şını sokacak bir yer bulamıyoruz.» 

Muhterem arkadaşlarım, yeterlik önergesi
zini kaibul etmeyelim M, bu mevzuları dile ge
tirelim. 

Meselâ, yetkililer çok iyi biliyorlar; değer
lendirmede dahi bir usulsüzlük ve noksanlık 
vardır. Bir vatandaş falan ilçeye gidiyor, ora
da bir arzuhalciye, «Benim oğlum için bana şu 
raporu doldur, bunu Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Genel Müdürlüğüne göndereceğim.» 
diyor. Artık iş o arzuhalcinin insafına kalmıştır. 
Oraya, adamın ifade etmek 'istediğinin dışında 
bazı şeyler yazılmıştır ve bu bir belge olarak 
ıgelip Kuruma intikal etmiştir. Tabiî, bunun di
zerine Kurum tekrar mahallen tahkikat yapar, 
adamı çağırırlar, sorarlar. Vatandaşın verdiği 
cevap, arzuhalcinin yazdığını tutmaz. Çünkü, 
arzuhalci evrakı kendi kendisine doldurmuştur. 
Bu yüzden kredi alamayan, okuma olanağın
dan mahrum kalan binlerce talebe vardır. Tür
kiye'mizde bu bir gerçektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Anadolu'
nun her yerinde 'söylerler; adamın birisi vali
ye vermek üzere bir arzuhal yazdırmak istemiş. 
Arzuhalci «Arzuhali kaç kuruşluk yazayım?» 
demiş. Adamcağız, «Bir mıecidiyel'îk olsun.» de
miş. Arzuhalci arzuhali yazıp vermiş. Adam 
da arzuhali valiye götürmüş. Vali okumuş, a-
dam dinlemiş, bakmış kolu kırılmış, bası yarıl
mış; yani adamın başına gelmeyen şeyleri aı% 
zuhalci arzuhale yazmış. Vali bunları okuyun
ca adam hüngür hüngür ağlamaya başlamış. 
Vali, «Neden ağlıyorsun?» deyince.. 

BAŞKAN — Bu, yeterlik önergesinin aley
hinde değil mi sayın Doğan? 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Evet, yeter
lik önergesi aleyhinde.. 

Adam, «Başıma neler gelmiş ele haberim 
yok»1 demiş. 

Şimdi, yeterlik önergesini kabul etmeyelim 
ki, bu Kurumun değerlendirmede tuttuğu yanlış 
yol yüzünden talebelerin ve velilerinin başına 
nelerin geldiğini dile getirelim. 

Arkadaşlar, yeterlik önergesine itibar et
meyelim ki, çok aziz Atamızın yurdun her tara
fına; yani köylere kadar yayılmasını arzu etti
ği sporun buralara neden igötürül mediğini bura
da ariz amik konuşalım. 
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Burada arkadaşlarımız konuştu, kıymetli 
genç arkadaşlarımız gayet ıgüzel 'hazırlanmışlar, 
kendilerine teşekkür ederim; ama (her sene dik
kat ederim, (bütün konuşmalar (büyük şehirle
rin meselelerine hasredilir. Peki, arkadaşlar, ya 
ısayın Hasan Tosyalı arkadaşımızın dediği gi-
ibi, imanlı azimli, dinç, bilgili gençleri nasıl ye
tiştireceğiz' Bunlar kendi 'kendilerine mi yeti
şecek? Evvelâ bir şey vereleksiıniz İd, sioınna 
alasınız. 

iSaym Başkan, son bir hususla yeterlik öner 
gesi aleyhindeki konuşımama ıson vereceğim. 

Meselâ, Doğu Anadolu'nun 7 ay karla kapa
lı yerleri vardır. Buralarda kayaktan başka 
bir spor yapılmamaktadır. Şimdiye ka'dar bu
radan yetişen kayakçılar Türkiye 'birincilik
lerinde hep iyi dereceler almışlardır. Erzurum, 
Kars ve Ağrı illeri, beynelmilel sporcuların ve 
federasyon başkanlarının ifadesine göre, dün
yanın kış sporlarına en müsait yerleridir. Bu
ralarda evinden işyerine, işyerinden evine, şu
raya, buraya hep kayakla gidilir gelinir. Mese
lâ isviçre'de 10Ö km. trenle 'gidiyorlar, TOÖ km. 
kayak yaparak dönüyorlar. Onun gibi, bura
lardaki kayakçılığa da önem verilmeli. Hiç ol-
ımazisa bu mevzuları dile getirmek içjin yeterlik 
önergesine itibar edilmemelidir. 

Arkadaşlar, Doğu Anadolu'da 7 - 8 il, 6 - 7 
ay 'karla kapalıdır; ama bir İğdır ilçesi var ki, 
orada pamuk yetişir, iklimi gayet müsait hır 
yerdir. Sayın Bakanlığa afade «delimki, hiç 'ol
mazsa bu bölgenin ihtiyacına cevap vermek üze
re, buraya 'bir stadın ve diğer spor te'siısleririin 
yapılması gereklidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuları daha 
da uzatmaya ve birçok misaller vermeye imkân 
vardır; ama ben sabrınızı tükeıtmek istemem. 
Onun için yeterlik önergesine itibar letmeıme-
nizi bilhassa rica ederim'. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesin'i oylarınıza 
Sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul (etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

iMadde ve bölümlere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bakanlık bütçesinin bölümlerini takdim edi
yorum. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 3 566 234 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 5 556 447 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Okul içi beden eğitimi ve spor 
faaliyetlerinin geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması 22 288 518 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 izcilik hizmetlerinin düzenle
nerek geliştirilmesi 8 357 693 

- BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

113 Gençlerin boş zamanlarının 
değerlendirilmesi 16 666 234 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

114 Beden eğitimi öğretmeni ve 
spor görevlilerinin yetiştiril 
mesi ve eğitimi 34 009 505 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler /755 079 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kamımı tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/736; Cumhuri
yet Senatosu : 1/134) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
830; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 178) (1) 

(1) 830 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Gfinçlik ve Spor Bakanlığı büt
çesine bağlı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne 1973 malî yılında yapacağı hizmetler için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
321 088 387 lira ödenek verilmiştir. 

ıBAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bölümleri 
okutuyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

Bölüttu 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim 2 084 880 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

102 Destek hizmetleri 59 939 804 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Türk sporunun idamesi ve ge
liştirilmesi hizmetleri 243 699 726 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan trasferler 5 363 977 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi, okunan cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere, 321 088 387 lira oîarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli oku
tuyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 58 515 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13 Özel gelirler 252 573 386 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1973 malî yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur. 

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

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

xBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi gereğince, her çeşit spor, saha ve tesisleri 
vücuda getirmek amacıyle, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelin
de yer alan projelerin, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünce 3530 sayılı Kanun hükümleri 
uyarınca yaplıabilecek işler dışında kalanlara ait 
ödenekleri, Bayındırlık Bakanlığına aynı un
vanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu 
ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısım
lar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine 
devredilebilir. 

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

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Aşağıda gösterilen kaynaklar
dan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin ilgili 
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tertibindeki gelir fazlası ile bunları aşan gelir
leri, gerektiği takdirde hizalarında gösterilen 
tertiplere ödenek kaydetmeye ve maddeler ara
sında yılı içinde aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

I - Futbolda Müşterek Bahis gelirleri : 
111 Türk Sporunun idamesi ve geliştirilmesi 
hizmetleri programında yer alan; 

01 - Sportif faaliyetler alt programının, 
1001 - faaliyetine ve 02 - Spor tesislerinin işle
tilmesi, yapım, bakım ve onarımları alt prog
ramının, 2 001 ve 2 002 faaliyet projelerine, 

II - Spor faaliyetleri gelirleri : 900 hizmet 
programlarına dağıtılamayan transfeler progra
mında yer alan; 

04 - Sosyal transferlere alt programının, 
3004 - faaliyetine, 

Bu ödemelerden yılı içinde harcanmayan, kı
sım ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları da
iresinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu program, alt program ve faaliyetlere, 
projelerden geçen yıllarda tahakkuk edip de 
yılı içinde ödenmeyen borçlar, müteakip yıl 
bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir. 

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

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye, Gençlik ve 
Spor bakanları yürütür. 

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

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi 
aynı zamanda açık oylamaya tabidir; bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

Böylece, Gençlik ve Spor Baaknlığı bütçesi 
üzerindeki müzakereler bitmiş bulunuyor. Ül
kemize, milletimize ve Bakanlığımıza hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum eefndim. 

C. — MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bütçesi üze

rindeki görüşmelere geçiyoruz. 
İlgililer yerlerini almış bulunmaktadır. 
Grupları adına söz alan üyeleri takdim edi

yorum: D. P. Grubu adına Sayın Turgut To-
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i paloğlu, C. H. P. Grubu adına Sayın Sakıp Hiçe-
rimez, A. P. Grubu adına Sayın Şevket Doğan, 

I M. G. P. Grubu adına Sayın Salih Yıldız, C. P. 
Grubu adına Sayın Celâl Sungur. 

Söz sırası Demokratik Parti Grubu adına Sa
yın Turgut Topaloğlu'nda, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA TURGUT TOPAL-
OĞUU '(İısltanlbul) •— ıSayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; »müzakeresine ''başlanan Maliye Ba
kanlığı 1973 ıbütçesi üzerimdeki görüşlerimizi, 
Demokratik Part i Millet Meclisi Grulbu adıma 
Yüce Heyetinize arz ietmek üzene huzurunuza 
Igiekniş /bulunuyorum. iSöz'lerim'e haşlarken hepi
nizi Demokratik Part i Grubu adına saygıyle 
selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım, ibütçenin hazırlanma
sına ilişlkin sistem, Ibu 'defa değiştirilmiş, ilk 
••olarak ,bu yıl program - bütçe sistemine geçil
miştir. Bu konu ile alâlkalı görüşlerimizi arz 
etımeden evvel, Maliye Bakanlığının ekonomik 
ve sosyal hayatımızdaki .görev ve sorumluluk
larını, Devl'et işlerindeki ımühiım rolünü ve 'bâzı 
Ibiılinen realiteleri telkrar etmek istiyorum. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, mıemleektiımi-
zin bilhassa elkomomik bünyesinde ıfrüyük -etkisi 
olan Maliye Bakanlığını, özellikle plânlı kal-
fkımma dönemine girildikten sonra ,artıik sade
ce devlet gelirlerini tahsil '©den, masraflarını 
ödeyen, devlet mallarını idare reden ve yalnız 
para politikası ile meşgul olan bir Bakanlık 
olarak ıgörimeımiz gerekir. Para, ıkredi, döviz, 
fiyat, ücret ve duş ticaret politikalarının yürü
tülmesinde, ellbettefoi -yine 'en ağır vazife Mali
ye Bakanlığına düşmektedir. 

Plânın (gerektirdiği iç ve dış finansman kay
naklarını arayıp bülmaik, içeride ve dışarıda 
Türik Parasının değerini korumak, dolayısıyle 
fiyat istikrarını sağlamak, millî tasarrufların 
artırılması yolunda gereken tedbirleri almak ve 
ıbu suretle d'e tasarrufları plân hedeflerine iste
nilen şekilde kamalize etımefk, kredi politikasını 
tanzim ile kredi kaynaklarını da kontrolde 
tutmak, kamu hizmetlerini 'eksiksiz yürütmek, 
yine hep Maliyemize ıdıüşen vazifeleri eümlesin-
dendir. 

Ayrıca, tekonomik ve malî politikaya para
lel olaralk, kalkınmanın 'getirdiği kaynak artı
şını sağlamak, ekonomiye yön vermek, velhasıl 

I sosyal dengesizliği gidermıelk suretiyle Hükü-
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ımet politikasında da bunlara /müessir «olaibil-
imek görev ve sorumluluğunu taşınmaktadır. 
Esasen bugün, Türkiye'nin içimde (bulunduğu 
kalkınma hareketinin hedefi ide - her (kalkman 
memlekette olduğu ıgilbi - hizmetleri halkın 
•ayağına götürmek, Imıedeniyetin nimetlerini mil
letin önüne sermektir. Ama, bu böyle olmuş 
mudur1? Hayır. Bugünkü durum tam ters bir 
şekilde tezaihür etmiştir. O (bakımdan Maliye 
Bakanlığının biraz evvel belirttiğimiz, bu bir
birinden önemli görevlerini ıçok daha iyi yapa
bilmesi için, yeniden düzenlenmesinde mutlak 
zaruret vardır. Zira, vergi anlayışında, vergi 
denetiminde, vergi yargılamasında köklü deği
şiklikler artık şart olmuştur. 

$ayın (milletvekilleri, Maliye Bakanlığı Büt
çesi üzerinde (görüşülürken, bütçeyi uygulayıcı 
Ibir toaikanlıik olarak, bâzı görüşlerimizi de bu
rada tebarüz ettirmeyi faydalı bulduk. 

Bütçeyi yeni bir sistemle, proıgratm - bütçe 
olarak hazırlamakla; yani ibütçe rakamlarının 
değişik yerlere konulmuş olması ile, arzu edilen 
hedefe varılmış, işler düzelmiş, israf önlenmiş, 
İbütçe açık vermeden denge muhafaza edile-
(bilmiş imidir? Hayır. 

Bugün Türkiye'nin kalkınmasına mani olan 
israf, kanaatimizce daha ziyade insangücü isra
fı olmuştur. Halihazırdaki ımevcut geniş kadro 
ile devletin tam randıman aldığını iddia etmek-
mümkün değildir. Ehliyetsiz ve (kalitesiz ele-
manların sebebıoldukları kaymak israfı da, ayrı
ca üzerinde (durulmaya değer, bir başka israf 
konusu olmuştur. 

Demokratik Parti, yapıcı vasfı ile, Türkiye'-
deki malî ve Ekonomik sıkıntının ıen kusa yoldan 
giderilmesini samimî 'olaralk arzulamaktadır. 
Devletin her sene artan cari masraflarını kar
şılamak için, tasarruf yolu hiç düşünülmeden, 
yeni bâzı kaynaklar «ele alınmadan meseleleri 
realize etmek mümkün değildir. 

Yüee Meclisin değerli üyeleri, bütçenin adl
ına ister 1973 yılı gelir - gider bütçesi deyiniz; 
ister, yeni reformlar diline göre programı büt
çe deyiniz, çocuğun adını ıkoymak lâzımdır. 
Ebediyat 'yapmadan, rakamları hareke ettir
meden, bitaraf olarak konuşalım ve Sayın Ba
kana soralım. Sunduğunuz bütçe denk midir? 

Görebildiğimiz kadarı ile hayli milyarlar 
açıktır. Şimdi, bunu 'kamufle ederek doğruyu 
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söylemiyorsunuz. Yarın siz de selefleriniz gibi, 
bütçe denk olmasa bile, «yatırımları durduru
ruz, bütçeyi denk olarak kaparız» diyeceksi
niz. 

1972 malî yılı konsolide bütçesi 52 milyar 
lira civarında iken, 1973 malî yılı için teklif 
edilen bütçe ödenekleri toplamı, 62 milyar lira
ya yükselmiştir. Bu suretle bütçede yüzde 20 
civarımda, 10 milyar liralık bir artış öngörülü
yor. Bütçedeki bu gelişmeyi, sıhhatli bir geliş
me olarak da kaibul edemiyoruz maalesef. 

1971 bütçesine kadar .yıllık bütçe artışları 
2 . 3 milyar lira civarında kaimken, 1971 yı
lından itibaren bütçeler omar milyar lira yük
selme temayülü .göstermiştir. Dolayısıyle de 
her yıl büyük çapta bütçe açıkları ımıeydana gel
miştir. Bu dıtilbarla, 1973 malî yılı Bütçesi de 
Ibüyük ıbir 'açıkla kapanacağa (benzemektedir. 
Bereket versin ki ^muhtelif Avrupa memleket
lerinde .bir milyona yakın evlâdımız çalışıyor. 
Bu çocuklar her gün Anavatana dönebilmeleri 
için asgari 2 dolar tasarrufta bulunurlar ki, 
günde 2 milyon dolar, senede 730 milyon dolar 
devletin hazinesine para -akıyor demektir. Bun
lar bütçelerimiz içim büyük kaynaktır. Ancak, 
Hükümet, halen bu işlere cevap verecek: yete
nekte değildir ve olamamıştır da maalesef. 

Türkiye'de yaşayan 40 milyona yakın in
sanın .geliri - ıgideri, işi - işsizliği, geçimi dev
let tarafından hizmet arz edecek organizede 
de (değildir. Türk topraklarının üzerinde yaşa- -
yan asil Türik evlâtları, toprağımdan ancak ek
meğini temin eder. Biz, sanayi reformu, maden 
reformu, petrol reformu ıgibi meseleleri Par
lâmentoda konuşuruz sadece; o kadar. Ama 
tatbikatta hiçbir şey yok. 

'Türkiye'yi daha ziyade kalkındıracak olan 
şey, her türlü sanayi ve maden istihsalidir. Bu
gün özel teşebbüs, Türkiye'deki hızlı sanayii 
dünya huzuruna ciddî bir şahsiyet olarak tanıt
mıştır, Hükümetleri nkaitkısı olmadan, başka dev
letlerin ikiyüz senede yaptıkları işleri, biz sa
nayi üretiminde 15 senede meydana getirdik. 
Maliyemizin ibu gibi büyük hâdiselere yardımcı 
olduğunu görmemekle beraber, Maliye için ver-
ıgi alacalk büyük müesseselerde kurulmuştur 
artık. 

Dikkat ^ederseniz bugüne kadar ;hep parasız 
kanunlarla uğraşmışızdır. Devlete, Hükümete 
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teşmil edilecek vazifeler yanında paralı kanun
lar çıkartmak taraflısı olamamışızdır maalesef. 
O bakımdan -bugün, Personel Kanunu espirisi 
Ibile, hedefinden çok ayrı istikamette yaşıyor. 

iSaym milletvekilleri, Personel 'Kanunu Yüce 
Parlâmentonun malûmudur. Bu paralı kanun, 
muhatabına faydalı olacağı yerde, şahısları bir 
ıbdr mutazarrır 'etmiştir. Şimdi, hiç olmazsa dev
let memurlarına ait maaş farklarının biran önce 
ödenmesinin temini hususunda Allah rızası için 
çaba gösteriniz.. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinde çalışan me
murların yan ödemelerle alâkalı son durumları 
ne alemdedir? 

Devlet bütçesine 10 milyardan fazla bir yük 
tahmil etmesine mulkabil hiç kimseyi memnun 
'edemeyen, huzursuzluk kaynağı haline gelen 
ve (ekonomik dengemizi alabora eden personel 
reformu, bütün gayretlere rağmen hâlâ ne za
man düzelebilecektir? 

Bu nasıl bir tatbikattır İki, ufak miktarlar
da dahi olsa, verilen paralar tekrar Hazinece 
ıgeri almıyor. İşte Hüküm etimizin _ gönül alıcı 
tasarruflarından biri de budur. Dünyanın hiç
bir memleketinde ıgörülmüş şey midir ki, mec
lislerin kabul ettiği kanunlar tatbik edilmesin! 
Buyurun, işte size Türk Maliye Bakanlığının, 
tersine müftehir olacağı bir hâdise. 

Aziz arkadaşlarım, günü gün etmek poli
tikası ile çaba ıgösteren Maliye Bakanlığının 
Bütçesi, Ö0 seneden beri gelmekte bulunan büt
çelerden biridir. Usuller, nizamlar, malî imkân
lar bakımından ileri nesillerimize kabul ettire
bileceğimiz müspet malî neticelere doğru git
meliyiz artık. Aksi halde hep beraber üzülü-
lüyoruz. İleri nesillerimizi, çocuklarımızı hüs
rana uğratmayalım. 

ıSayın milletvekilleri, vaktimizin pek az ol
ması sebebiyle mâruzâtımı mümkün mertebe 
kısaltarak ifade etmek mecburiyetindeyim. Bu 
bakımdan Maliye Bakanlığının anamevzuların-
dan. biri olan vergi politikası konusuna hemen 
geçmek istiyorum. 

Ağır vergiler ve fiyat artışları yüzünden, 
bugün, orta sınıfın tamamen ortadan kalkması 
tehlikesi ile ciddî olarak karşı karşıya bulunu
yoruz .Ama, bunu söylerken, her türiü verginin 
de karşısındayız demiyoruz tabiatiyle. 

Elbetteki vergi alınmadan devletin yönetile-
meyeceği görüşüne iştirak ediyoruz, haliyle. 

Ancak diyoruz ki, bugünkü mevcut vergiler, 
vatandaşın her türlü ödeme imkânlarını çok
tan aşmışda da, geçmiştir artık. Ve yine diyoruz 
ki, millet, bu ağır yükün altında ezilmektedir. 

Mevcut vergi sistemi, vergi yükünün âdil 
ve sosyal amaçlara uygun bir şekilde dağılımı
na da imkân vermiyor. Bu yüzdenidir ki, Bakan-
lıik, vergi mevzuatı bakımından daha ciddî gay
retler harcamak mecburiyetindedir. 

Bon birkaç yıldır, Meclislere, bütçe ile bir
likte ağır vergiler de öngören kanun tasarıla
rının sevk edilmesi, bir usul halini almıştır. An
laşılan hükümetler, bundan böyle başları sıkış
tıkça, her bütçe çıkarılışını müteakip, kabarık 
bütçelerinin açıklarını kapatmak maksadı ile 
vergi tasarılarını bir oldu bitti havası içerisin
de Parlâmentodan ıgeçirecelk; yeni vergiler, ver
gi zamları da bu suretle tahakkuk etmiş ola
caktır. Yurt gerçeklerine uymayan ve modern 
vergicilik prensipleriyle de bağdaştırılması 
gayri mümkün bu kabîl vergiler, mevcut verıgi 
sistemimizi de işte bu yüzden bozmaktadır. 

Nedense devlet, kendi bünyesinde tasarruf
lar yapmak yerine, hep kolay yolu tercih etmek
tedir. 1972 yılında getirilen vergilerin, sadece 
malî tarafı düşünülmüş; ekonomimize ve sos
yal hayatımıza vereceği zararlar asla nazarı iti-
bare alınmamıştır. İçinde bulunduğumuz 1973 
yılında da geçtiğimiz senelerin köitü alışkan
lıklarından kurtaramamışızdır kendimizi. 

Melen Hükümetinin Sayın Maliye Bakanı, 
yeni vergilerin .getirilmeyeceğini ifade etmekte; 
ancak mevcut vergilerin nispetlerinin arttırıla
cağı, muafiyet ve istisna sınırlarının daraltıla
cağı, hattâ bir kısmının da kaldırılacağını be-
lirtmefcteler. 

Fiyatların alabildiğine yükselmesi, ©şasen 
muafiyet sınırlarını daraltmak suretiyle, vergi 
ağırlığını artırmaktadır da. Muafiyet ve istisna
ları mükellef aleyhine zaten azamî derecede 
daraltıyorsunuz. Bu arada Kurumlar Vergisi 
nispetinin de % 25'ten, % 50'ye yükseltileceği 
beyan olunmaktadır. Şu halde % 50'ye çıkarı
lacak Kurumlar Vergisi, kalkınma hamleleri
mizi önemli bir potansiyelden de böylece mah
rum bırakacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, faiz hadlerini yeni
den düzenleyen Bakanlar Kurulu kararı, pi
yasada bilhassa sanayiciler arasında kısmen 

334 — 



M. Meclisi B : 69 26 . 2 . 1973 O : 2 

de olsa nıeraınunluk yaratmıştır, önümüzdeki 
Marft ayı başında yürürlüğe girecek olan ka
rarname ile orta ve uzun vâdeleri kredilerde 
faiz haddini % 12'den, % 6'ya indirmek sure
tiyle «sanayicilere az da olsa nefes aldırılmış 
olacaktır. 

Bugüne kadar sanayi sektörü, pahalı para 
politikasının sıkıntı ve sancıları içerisinde, ya
tırımlarını güç şartlarla gerçekleştirebilmekte 
ve bu yüzden de yatırımlar istenilen seviyeye 
ulaşamamakta idi. Yeni ilân edilen faiz hadle
rinden, kısa vadeli kredi faiz nispetinde yapı
lan indirim de hiç tatminkâr olmamıştır. Ya
pılan % 1 indirim, banka ve sigorta muamele
leri vergisi dolayısıyle, sonuca ancak % 1,25 
oranında tesir <etmiştir. Esasen, banka kredisi 
kullanan bir d§ adamı için, kredinin maliyeti -
bunun yan unsurları sebebiyle - zaten hiçbir 
zaman % 10,51ta kalmıyordu. Bu yan unsur
lar, bankanın hakkı müktesebi olan % 2 komis
yon, 1% 25 banka ve sigorta muameleleri vergisi, 
ı% 0,5 damga resmi ve bankalara göre değişen 
ıhalberleşme masraflarıdır. Bunlar da dikkate 
alınacak olursa, kredinin maliyeti 'böylece % 
20*yd bulmuş oluyor demektir. 

O itibarla, kredi maliyetinde, banka ve si
gorta muameleleri vergisi ayrıca büyük bir 
yer tutmaktadır. Bu bakımdan faiz hadleri
nin yanı sıra, vergi nispetinde de behemehal 
indirim yapılmasında 'büyük faydalar mülâ
haza etmekteyiz. Hattâ emlâk işleri ile uğraşan 
(bankaların da bu seviyeye inmeleri gerekir. 

Aynı şekilde orta ve uzun vadeli ihracat 
ve sanayi kredi nispetleri de tabiatiyle bun
dan düşüş kaydedeceklerdir. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ko
nuşmamızın hareket noktası, daha ziyade 
olumsuz ve çekişmeli davranışlar yerine, ger
çekleri belirterek hür demokratik düzenin 
devam etmesine faydalı olabilmek çabasıdır. 
Bu itibarla Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerin
de değinebildiğimiz konuların, lütfen bu açı
dan değerlendirilmesini rica ederim. 

Sözü pahalılık konusuna getirmek istiyo
rum. 

Fiyat artışları ve dolayısıyle hayat pahalılığı 
12 Mart öncesi Hükümetin, onu takiben ge
len 1 nci ve 2 nci Erim ve Melen hükümetle
rinin eseridir. Onlar ihdas etmiştir bunu. 

Bugün pahalılık kasıp kavurmaktadır memle
keti. Devlet bütçesine akisleri nedir? Anla
yışlı tedbirler alınmış mıdır? İhtikârla müca
delede Hükümet ne gibi ciddî kararlar vere
bilmiştir Müsaade ederseniz, 'biraz da bu 
meseleler üzerine eğilelim. 

Türkiye'de hemen herkesin en fazla ve üze
rinde ittifakla durduğu şey, hayat pahalı
lığıdır. Artık gün (geçmiyor ki, memleketli
mizde ekonomik sıkıntıdan, pahalılıktan, fa
kirlikten bahsedilmesin Evet, dünya millet
leri ilerliyor; fakat Türkiye âdeta olduğu 
yerde durmaya mahkûm bırakılmıştır Ancak, 
bu duraklamanın muhtelif nedenleri ve sebep
leri de olsa gerektir. 

Yüce Heyet huzurunda 'geçenlerde de arz 
etmiştim; bir kısım tüccar, elinde speküle et
tiği malın % 20, 30, 40 değil, % 100 veya 
% 200 fiyat ilâve ederek satıyor. Hele şimdi 
devalüasyon da yaptık; sormayın gerisini 
gayri... Bu neden böyle oluyor? Kontrol yok, 
teftiş yok, murakabe yok çünkü. Kimden 
kime, neyi şikâyet edeceğiz? Ne olacaktır bu
nun sonu? Vatandaş soruyor... Elbeteki bu iş
lere bakan vardır diye; tecessüs ile bekle
mektedir herkes. 

Rejime kasdedenler, memleketimizdeki bu 
pahalılıktan da ayrıca istifade etmektedirler. 
Bu husus da unutulmasın. 

Kim ne derse desin, bugün artık pahalılık, 
dayanılmaz ve çekilmez bir dert halinde kar
şımızdadır. Realite Ibudur maalesef. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlayacaklardır. 
Ama bir de bakıyorsunuz, Melen Hüküme

tinin sayın yetkilileri milletle alay edermiş-
cesine değişik, bambaşka ifadelerle, kimi 
hayat pahalılığını sunî buluyor; diğeri «fiyat 
artışlarının katî olarak durdurulucağmdan» 
'bahsediyor; bir başkası «fiyat artışının bu yıl 
yavaşladığını» ileri sürüyor Arkasından üç 
ay geçmeden yine aynı yetkili; «Evet paha
lılık vardır, ancak mücadele kifayetsizdir.» 
buyuruyor bu sefer. ıSaym Başbakan ise «fi
yat artışlarının kontrol altına alındığını, 
ancak anormal artışların da durdurulamadı
ğını açıkça ifade ediyor. 

Her şeyden evvel, Hükümet, vatandaşın 
beğenmediği, istemediği beyanlardan şiddetle 
uzak kalmasını bilmelidir. 
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Kendilerinden ricamız; birbirleriyle isti
şare etmeden, tatbikatlara uymayan beyan
ları ile «fkârı umumiyeyi birtakım düşünce
lere, yeislere sevk etmesinler lütfen. 

Zira, vatandaş bu beyanların üzerinde du
rarak, kendi kendine sonra değerlendirme
sini yapıyor, 

Millet meselelerini işte böyle gayricıiddî şe
kilde poze ettiğimiz içindir ki, huzursuz
luğu da, dolayısıyle bertaraf edemiyoruz. 

Peki pahalılığı kabul ediyorsan, «Evet doğ
rudur, pahalılık vardır» demek yaraya mer
hem mi sürmek demektir? 

Biran evvel çarelerini bulup teddirlerini 
aflisana. 

«Pahalılık vardır.;» diyoruz; «Evet» diyor
lar. 

Peki biz de şimdi elimize sazı alıp halk 
şairi gibi «iSenin bu feryadın, huzuru mah
şerde rivana kaldı» mı diyelim? (D. P. sıra
larından gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu ikinci müd
detinizi kullanmaya başlayalı 2 dakika oldu; 
8 dakikanız var 

TURGUT TOPADO&LU ı( Davamla) — 
Sayın milletvekilleri, 10 Ağustos 1970 deva
lüasyon kararı ile Türk Parasının dış kıy
metinin % B6 oranında düşürülmesi keyfiyeti, 
ekonomimizde maalesef büyük sarsıntıların 
yaratılmasına da seiblelb olmuştu. 

Alman yeni devalüasyon kararı ve düşünü
len tedbirler ne olursa olsun, Türkiye'de ha
yatı daha da pahalılaştıracak'tır. Operasyon 
nedeni ile ithal .mallarının fiyatı çok daha ar
tacak, dolayısıyle ekstra bir yükselime kayde
decektir. 

Ama, bunun yanı sıra işçi dövizinin yur
da gelişi hızlanacak, ihracat belki teşvik edil
miş olacak ve tarım ürünleri de kolaylıkla sa
tılabilecektir. 

iSaym Maliye Bakanı, şimdi, her ne kadar 
yeni alman karar dolayısiyle fiyatların, ge
nel olarak % 1 ilâ 3 oranında etkileneceğinden 
(bahsediyorsa da, 1970 devalüasyonundan 
»sonra Türkiye'de 2 yıl içerisinde hayat pa
halılığının % 45 oranında arttığını da unut
masınlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 30 da
kikalık bir konuşma süresi içerisinde Maliye 

Bakanlığı bütçesi üzerindeki, Demokratik 
Parti Millet Meclisi Grubunum görüşlerini arza 
çalıştım. 

Huzurunuzda ifadeye çalıştığım gerçekler
den de anlaşılıyor 'ki; mıemleket meselelerine 
bihakkın vâkıf, yurt kalkıntaasını sağlaya
cak, millet iradesine dayanan, Türkiye'yi si
yasî ve ekonomik huzura kavuşturacak müs-
tekar hükümetlerin işbaşına gelmelerinde za
ruret vardır. 

Hulâsa olarak şunu ifade edeyim; Hükü
met ve Maliye Bakanlığı malî ve ekonomik ko
nularla alâkalı tasarıların hazırlanması ve 
kanunlaşması bakımından istenilen hassasi
yeti gösterememiştir. 

Hatalı ekonomik politikası yüzünden Me
tten Hükümeti, memleketimizde huzurun 
sağlanması bir tarafa, pahalılığı mütemadiyen 
artırmış ve denge tamamen bozulmuştur. 

Fiyat artışları karşısında köklü ve güçlü 
tedbirler alınamamıştır. Üretimini ve tüketi
mini hesaplamamış 'bir yönetimin açık vermesi, 
memlekete sıkıntı çektirmesi de dolayısıyle 
kaçınılmaz bir akibet olmuştur. 

Vergi yükünü ağırlaştırmak yerine, devamlı 
ve sıhhatli yeni kaynaklar aranmamıştır. 

Döviz imkânlarımız hiçbir devrede bu ka
dar yüksek bir seviyeye çıkımamış iken, piya
sada sıkıntısı olan ve ihtiyaç duyulan malla
rın fazla miktarda ithal edilmesi yolu ile fiyat 
düşürülmesi cihetine de gidilinememiştir. 

Değerli arkadaşlarım , toplum hayatımız 
bakımından zor günler geçirmekteyiz. Yurdu
muzun kalkınmasını süratle temin etmek ve 
sosyal adaleti sağlamak, hür teşebbüs için 
de ayrıca garanti olacaktır. 

Partimiz görüşü olarak daha evvel de be
lirttiğimiz gibi, hür dünya âleminde mille
timizin lâyık olduğu itibarlı yeri almasını 
istiyorsak, ekonomik gelişmemizi biran evvel 
sağlamak ve Ibu ma'ksatla bütün kaynakları-
rımızı dengeli bir kalkınma yönünde seferber 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Demokratik Parti Grubu olarak aziz mil
letimizin sağduyusuna olan engin inancımızı 
bir kere daha belirtir, Maliye Bakanlığı büt
çesinin büyük milletimize hayırlar getirmesini 
diler, şahsım ve grubum adına Sayın Baş
kana ve Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına Sayın Ahmet Sakıp Hiçerimez, 
'buyurun efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA A. SAKIP HİÇ
ERİMEZ (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; ulusal gelir dağılımında 
sosyal adalet ilkesini reddeden, Türkiye'nin 
kalkınmasını büyük iş sahiplerinin kalkınmasın
da arayan ve çağdaş maliyecilik anlayışı ile çe
lişen, 1973 yılı Bütçesinin hazırlayıcısı, Maliye 
Bakanlığının bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına eleştiri ve görüşlerimi su
nuyorum. 

«Sosyal adaleti geniş halk kitlelerine, işçi
lere, köylülere ve memurlara yaymanın kalkın
maya olumsuz etkiler yapacağı, bunun için köy
lü ürünleriyle ilgili taban fiyatlarının,- işçi üc
retleriyle memur aylıklarının artırılmaması; 
buna karşılık gelir artışlarının büyük iş sahip
lerine kaydırılması» gerektiği görüşünde birle
şenlerin düşünceleri, Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında; «Bugün için, bâzı gelir grupları
nın yaşama düzeyini yükseltmek, sermaye biri
kimini yavaşlatarak ülkenin gelişme potansi
yelini sınırlayacaktır. Bunun için uzun dönem
de gelir artışından herkesin asgarî ihtiyaçlarını 
karşılayacak pay alması sağlanacaktır.» cümle
leriyle 'belirlenmiştir. Zengini daha zengin, fa
kiri daha fakir yapan ve sosyal patlamaların 
nedeni olan ; bu dar, bu sakat ve bu çağ dışı 
yöntemi çok önceden benimsemiş bulunan Ma
liye Bakanlığı 1973 yılı Bütçesini hazırlarken 
sosyal hukuk devleti kavramının gereklerinden 
ve Anayasamızın emredici hükümlerinden uzak
laşarak hareket etmiştir. 

1. Bunun için, 1973 yılı Bütçe Kanununun 
19, 22, 30 ve 82 nci maddeleri Anayasaya ay
kırı olarak düzenlenmiştir. 

2. Bunun için, Personel Kanununun yü
rürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar devalü
asyon, enflasyon, zamlar ve artan vergiler ne
deniyle hayat pahalılığı % 55 oranında arttı
ğı halde, memurların aylıkları ile ilgili katsayı 
7'de bırakılmış, artırılmamıştır. 

3. Bunun için, adetleri 300 hine yaklaşan 
emekli, malûl, dul ve yetimin aylıklarını etki
leyecek katsayı 7'de bırakılmış, artırılmamış
tır. 

4. Bunun için, 800 bini aşkm kamu perso
nelinin Personel Kanunundan doğan birikmiş 

alacakları, 9 aylık farklar bugüne kadar öden
memiştir. 

5. Bunun için, Maliye Bakanlığı, Emekli 
Sandığının gelir fazlalarını Hazineye irad kay-
dedegelmiştir. 

6. Bunun için, Maliye Bakanlığı, Memur 
Yardımlaşma Kurumu, MEYAK aidatlarını 
Devlet Yatırım Bankasına aktarmıştır. 

7. Bunun için, Teşvik Tedbirleri tasarısı 
Yüce Meclise sevkedilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı Büt
çesiyle ilgili Yüce Meclise sunulan raporun 
9 ncu sayfasındaki ara başlığa baktığımız za
man, ıbu Bakanlığın yetkilerini aşarak, görevi 
olmayan konulara nasıl el attığını kolaylıkla 
görürüz. «Personel reformu çalşımaları» adı
nı taşıyan bu ara başlık karşısında, 160 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasını oku
madan geçemeyeceğim. Fıkra aynen; «Bu ka
nun şümulüne dâhil kurumların personel reji
mini, memleketin iktisadî, malî ve sosyal şartla
rına ve hukukî esaslara uygun bir şekilde dü
zenlemek ; bu düzeni, değişen şartlara göre ayar
lamak ve idame ettirmek maksadı ile Başba
kanlığı bağlı bir Devlet Personel Dairesi ku
rulmuştur.» demektedir. Görülüyor ki, perso
nel rejimi ile ilgili yasaların ve yasa değişik
liklerinin hazırlanması görevi Maliye Bakanlı
ğına değil, Başbakanlığa bağlı bulunan Devlet 
Personel Dairesine verilmiştir. Yıllardan beri 
bu kürsülerden hatırlatagelmemize rağmen, 
1965 yılından sonra işbaşına gelen hiçbir Mali
ye Bakanı, Başbakanına «Bu görev benim Ba
kanlığımla ilgili değildir, bu alanda yetişmiş uz
manlarım yoktur; bu 'görevi yetkili daireye ve
riniz.» deme cesaretini gösterememiştir. Bunun 
yanısıra 1965 yılından sonra işbaşına gelen tüm 
Başbakanlar da bu görevi üzerlerine almamış
lar, yükü Maliye Bakanlarının sırtına yükle
mişlerdir. O kadar ki, Atatürk ve İnönü'den 
sonra Türkiye'nin en reformcu Başbakanı oldu
ğunu iddia eden Sayın Ferid Melen bile görev 
olarak personel reformuna yanaşmamıştır. 

Bu anlaşılması güç tutum ve davranış, Mali
ye Bakanlığında maliyeciliği bir tarafa itmiş, 
uzmanlar personel rejimi ile ilgili kanun ve ka
rarnamelerin arasında boğulup gitmişlerdir. Bu
na rağmen bu yetki aşması, bu yetki tecavüzü 
sonucunda hazırlanan ve giderek yasalaşan ka
nun ve kararname taslakları gerek kamu perso-
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neline, gerek emekli, malûl, dul ve yetime ve 
gerekse toplumumuza huzursuzluktan başka bir 
şey getirmemiştir. Öyle ki, arslan payını ken
dilerine ayıran maliyeciler bile sonunda kendi 
eserlerinden yakınır hale gelmişlerdir. 

Raporda sözü edilen ve Personel Kanunu
nun getirdiği huzursuzlukları gidermek amacıy-
le çıkarıldığı ileri sürülen kanun hükmündeki 
kararname de huzursuzluğu gideremeyecek, ak
sine tanıdığı haklar için koyduğu sınırlar ve 
getirdiği ayrıcalıklar nedeni ile yeni yeni hu
zursuzlukların kaynağı olacaktır. Anayasaya 
aykırı hükümleri dışında; 

33u kararname, kamu personeline, idarî, sos-
sal ve ekonomik hiçbir güvenlik getirmemiş, 
memurların kaderi yine âmirlerinin ve politi
kacıların dudakları arasında sınırlı kalmıştır. 

Bu kararname, 'hizmetlerin Devlete karşı ta
şıdığı önemi belirleyememiş, hizmet - ücret iliş
kisini kuramamış, kimin, hangi iş için ve ne 
miktar ücret alması gerektiğini ortaya koya
mamıştır. 

Bu kararname tecrübeye ve liyakate bünyesin
de yer vermemiş, atamalarda, nakillerde ve de
rece yükselmelerinde başlıca kıstas yine öğre
nim olmuştur. 

Bu kararname, yükselmelerde öğrenim du
rumlarına göre 1327 sayılı Kanunla konulan 
'barajları kaldıramamış, yüz binlerce memurun 
10 yıl, 15 yıl amaçsız ve verimsiz bir hizmete 
zorlanması önlenememiştir. 

Bu kararname, tek istihdam politikasını ger
çekleştirmek yerine, daha da güçleştirmiştir. 
Yüz binlerce, belediye, özel idare ve İktisadî 
Devlet Teşekkülü personeli yine değişik yasala
ra göre işlem (göreceklerdir. 

Bu kararname, yürüyen merdiven dediğimiz 
Echelle - Mobille sistemini getirememiş ve ağır
laşan hayat pahalılığı karşısında memurların 
perişanlığı önlenememiştir. 

Bu kararname, öğrenimleri aynı, kıdemleri 
aynı ve aynı zamanda aynı işi yapan kamu per
soneli arasında ücret eşitliğini; eşit - işe eşit -
ücret prensibini de getirememiştir. Aksine, 1327 
sayılı Personel Kanununa göre doğan ücret 
eşitsizliğini bir kez daha artırmıştır. 

Bu kararname, kamu personelinin öğrenim 
durumlarına göre giriş derecelerine, âdil bir as
garî ücret getirememiş ve bu yüzden yüz bin

lerce kamu personeli, Batılıların sefalet ücreti 
dediği, asgarî geçim ücretinin altında, 490 - 700 
lira gibi bürüt aylıklarla yaşama uğraşı ile baş-
başa bırakılmıştır. Bu utanç verici bir durum
dur. 

Bu kararname, açık sicil sistemini getireme
miş, zaman zaman hisleri ile hareket eden, ida
recilik alanında bir eğitim görmemiş yönetici
lere karşı memurları koruyamamıştır. . 

Bu kararname, 657 sayılı Personel Kanunu
nun reform niteliğindeki ve bugüne kadar uy
gulanmayan maddelerini yine ertelemiş, memur
ların huzuru bir başka bahara kalmıştır. 

Bu kararname, kayırma müessesesini geniş
leterek, imtiyazlı memuriyetler yaratmış, me
murlar arasında kıskançlık duygularının zalim 
tohumlarını atmıştır. 

Bu kararname Personel Kanununun değer
lendirmediği ıbâzı hizmetleri değerlendirirken, 
ortaya koyduğu süre ve öğrenim barajları ile 
bir elden veren, diğer elden anında verdiğini 
alan nitelik kazanmıştır. Örneğin, adaylıkta 
geçen hizmet süresi kaç yıl olursa olsun, bir 
yılını; eğitmenlikte ıgeçen hizmet süresi kaç yıl 
olursa olsun 6 yılını; kadrosuzluk nedeniyle ay
nı derecede geçen hizmet süresi kaç yıl olursa 
olsun 16 yılını değerlendirmekte; fakat bu süre
lerle elde edilecek dereceler, öğrenim, durum
ları ile yükselebilecekleri dereceyi aşmışsa, dik
kate almamaktadır. 

Bu kararname, türlü nedenlerle öğrenim du
rumlarına göre girebilecekleri derecelerin al
tında hizmet vermiş binlerce kamu personelinin 
bu hizmet sürelerini : değerlendirmemekte, an
cak 3656 sayılı Kanunun 14 ncü derecesinin al
tında geçen, hizmet süresi kaç yıl olursa olsun 
sadece 3 yılını değerlendirmektedir. 

Bu kararname öğrenim üstü kurs ve meslek 
okulu öğrenimi gören kamu personeline tanı
dığı hakkı, aynı süre, hattâ daha fazla öğre
nim görmüş kamu personeline tanımamıştır. 
Örneğin, ortaokul öğrenimi üstüne 3 - 4 yıllık 
bir lise öğrenimi gören kamu personeli ile or
taokul öğrenimi üstüne 2 yıllık bir meslekî kurs 
gören kamu personelini eşit tutmuştur. 

Bu kararname, hizmetlerin birleştirilmesini 
öngören 1214 sayılı Kanunun verdiği hakları 
geri almakta, ihtisas kadrolarını ilgilendiren in
tibak hükümlerini geçersiz saymakta, yüksek 
öğrenim görmüş olan bâzı personelin aylıklarını 

— 338 — 



öVi. Meclisi B : 69 26 . 2 . 1973 O : 2 

elli sürelerle dondurarak kazanılmış hakları 
ortadan kaldırmaktadır. 

Bu kararname, 1327 sayılı Personel Kanunu 
ile küskün hale 'getirilmiş olan, sanayileşmemi
zin bel kemiğini teşkil eden teknik personeli
mize bir yarar sağlayamamış, Devleti bir kez 
daha özel sektöre ve yurt dışına teknik perso
nel ihraceden makine haline getirmiştir. 

Bu kararname, 1327 sayılı Personel Kanu
nunun küskünleştirdiği eğitim ordumuz öğret
menlerimizi de memnun edememiş, öğretmenle
rin işçi olarak yurt dışına gitme yolunu bir 
kez daha açmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kararname, iş
çi - memur ayrımına da Ibir çözüm getirmemiş
tir. Devlet hayatında hizmet gören personelden 
kimin işçi, kimin memur olduğu ayırdedileme-
miştir. Bu yüzden doğan huzursuzluk daha 
uzun yıllar devam edecektir. 

Bize sorarsanız, ister işçi olsun, ister me
mur olsun, Devlet hayatında hizmet gören, çalı
şanlar vardır. Tüm çalışanların Devlet indinde 
eşit işlem görmeleri, .sosyal hukuk devleti an
layışının bir gereğidir. Bir ayırım zorunlu ise, 
Batı ülkelerinde olduğu gibi, bu topluluğu ida
rî alanda eşit, sosyal alanda eşit, ekonomik 
alanda eşit, hukuk alanında eşit iki gruba böl-
tmeik mümlkündür: Fikir işçileri, beden işçileri; 
emlaklerini belli bir ücret karşılığı satan insan
lar topluluğu; tüm çalışanlar, biz inanıyoruz 
ki, yaikm bir gelecekte C. H. P. iktidarı ile bu 
görüşümüz gerçekleşecek, kamu hayatında hiz
met gören insanları kahreden bugünkü adalet
siz ayırım son bulacak, her birinin insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşayış düzeyine ulaşmala
rı sağlanacaktır. 

Yan ödemelere gelince; iş ölçmesi, iş anali
zi ve i§ değerlendirilmesi yapılmadan; hizmet
lerin Devlete karşı taşıdığı önem derecesi sap-
tanmaidan yapılmış bir sözde sınıflandırma için
de, objektif hiçbir kıstasa dayanmadan dağıtı
lan sus payları halini almıştır. 

İşgüçlüğü, iş riski ve temininde güçlüik zanl
ımı dediğimiz bu yan ödemelerin kimlere, ne 
için ve ne miktar verilmesi gereiktiği bilinme-
ımektedir. Maliye Bakanlığına sesini duyura!bi-
len her sınıf ve zümre, yetersiz ve adaletsiz bu 
dağıtımdan yararlanmaktadır. 

Öte yanda, günde 16 - 18, hattâ 21 saat gö
revi başında bulunan, türlü güçlüklerle, türlü 

risklerle karşıkarşıya kalan; Devlet Demiryol
ları, PTT, itfaiye personeli, belediye zabıtası, 
sağlık personeli, bu adaletsiz dağıtımdan bir 
pay alamamaktadır. Memuriyet kademelerinin 
alt basamaklarında namuslu kalabilmenin uğ
raşını veren, yüzıbinleri bulan kamu personeli, 
bu nedenle bir kez daha huzursuz edilradktedir. 
Maliye Bakanlığının bu sakat tutumu yüzün
den Devlet hizüne-tlerini halka götüren Devlet 
memurunun Devlete güveni kalmamıştır. 

Gerok Personel Kanununun, gerekse Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin getirdiği haksızlık
lar nedeniyle bize, imza yerine «küçük memur
lar» deyimini kullanarak mektup gönderen bin
lerce memurun şahsında 800 bin kamu perso
neline sesleniyorum: Küçük memur diye bir şey 
yoiktur; memurları küçük gören, onlara kapı 
kulu zihniyeti ile bakıp halk indinde küçük gös
terme uğraşı içinde olan iktidarlar vardır. O ik
tidarlar bilmezler ki, Devlet kavramının varol
duğu her yerde memur vardır. Memur, Devletin 
somut görüntüsüdür. Memur, ne kadar yüce 
olursa Devlet de o kadar yüce olur. Memurunu 
korumayan, memurunu yüceltmeyen, onu açlık 
ve sefaletin içine iterek, ülkeye rüşvet ve irti
kâbın girmesine neden olan iktidarların varol
duğu her yerde Devlet hastadır. 

•Değerli arkadaşlarımı, bu Bakanlığın bir ta
lihsizliği de, başına getirilen balkanların sık sik 
görüş değiştiren, sosyal hulkük Devleti ve çağ
daş maliyecilik anlayışına ters düşen bir yapı
da olmalarından gelmiştir. Bu Sayın Bakanla
rın beyanları ile icraatları birbirini tutmamış, 
her biri kendisinden önceki arkadaşının icraa
tını aksi yöne çevirmiştir. Bu nedenle Devlete 
olan güven bir kez daha sarsılmıştır. 

•Örneğin, bir Maliye Bakanı gelmiş, 1327 sa
yılı Personel Kanunu için «Bu bir reform kanu
nudur. Aman bütünlüğü bozulmasın» diyerek 
çaba harcamış, kısa bir süre sonra yasalaşan 
eserme karşı yapılan tenkidler karşısında me
muru halka şikâyet ederek: «Biz memura 3,5 
milyar lira dağıtıyoruz. Memnun olmuyorlar. 
O halde bu paraları kimler alıyor?» diyebilmiş, 
daha sonra bütünlüğünün bozulmaması için ça
ba sarf ettiği Personel Kanununun hem ilkele
rini, hem de bütünlüğünü bozan Kanun Kuv
vetindeki Kararnameye imza atmıştır. 

Bir ba-şlka bakan gelmiş, kendisinden önce 
gelen bakanın aksine, Personel Kanunu için 
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«'Bu kanun lüks bir kanundur, bu pahalı bir 
kanundur, Bu kanunun Hazineye külfeti 22,5 
milyar liradır.» diyebilmiştir. 

Aynı baikan, memurların Personel Kanunun
dan doğan birikmiş alacakları, 9 aylık farıklar 
için sorulan bir soruya karşı «Bir yıl mı desem, 
ilki yıl mı desem, üç yıl mı desem, dört yıl mı 
desem; ama beş yıldan önce ödenecektir.» ş'ek-
linde, Devlet yöneticilerine yakışmayacak ha
fiflikte cevaplar vermiş; zamanında ağırlaşan 
hayat pahalılığı ve yoğunlaşan enflâsyon nede
ni ile sorulan bir soruya karşılık, kendisinden 
önceki Maliye Balkanının aksine «Enflâsyon ve 
ih'ayat pahalılığının 6 nedeninden birisi Personel 
.Kanunudur; fakat altıncısını söylemem.» diye
bilmiştir. 

Daha sonra bir bakan gelmiş, Personel Ka
nununun bir huzursuzluk kaynağı . olduğunu 
ikaibul etmiş, aksaklıklarını gidermeye söz ver
miştir. Gelin görünüz ki, Bakanlar Kurulundan 
geçirerek huzurlarınıza getirdiği Kanun Hük
mündeki Kararname ile huzur değil, yeni yeni 
huzursuzlukları da beraberinde getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığına 
bağlı en önemli kuruluşlardan birisi de, kuşku
suz T. C. Emekli Sandığıdır. T. C. Emekli San
dığının, ister Personel Kanununun kapsamı 
içinde olsun, ister kapsamı dışında bulunsun, 
ister genel ve katma bütçeli daireler kadrola
rımdan aylık alsın, ister almasın, 830 bin işti
rakçisi varıdır. 

Bu iştiraklerin, aylıklarından kesilerek bu 
sandığa ödedikleri kesenekler ile, bağlı bulun
dukları kurumların karşılık olarak bu sandığa 
ödedikleri karşılıkların tutarı yılda 4 milyar li
rayı bulmaktadır. 

Bu sandık, 1950 yılında kurulmuş olup amacı, 
bugün 800 bini bulan kamu personeli ile 300 bi
ne yakın emekli, malûl, dul ve yetimin yarınla
rını güvence altına almaktır. Kuruluş Kanu
nuna ve 440 sayılı yasaya göre «Müdebbir bir 
tüccar gibi yönetilmesi» kanunî bir zorunluk 
olan, T. C. Emekli Sandığı, kuruluşundan bugü
ne kadar, iştirakçilerinin yararına çalıştırılma
mış, aksine işbaşında bulunan hükümetlerin si
yasî yatırım politikaları yararına yöneltilmiştir. 
T. C. Emekli Sandığı, bütçe açıklarına ve büyük . 
iş sahiplerinin kalkınmalarına kaynak ' olarak 
kullanılmıştır. 

Bu kötü yönetimin başlıca sorumlusuı kuşku
suz Maliye Bakanlığıdır. Başta T. B. M. M. Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporla
rı olmak üzere, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu raporları, Maliye Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığı raporları ve bizim uyanlarımız 
dikkate alınmamış, bu kötü yönetime dur diye
cek tek sorumlu çıkmamıştır. 

Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere, T. C. 
Emekli Sandığını yönetenler siyasî baskılar ve 
kişisel çıkarlar sonucu, bu sandığı ölü ve lüks 
yatırımlara, özel uzmanlık isteyen işletmecilik
lere sürükleyerek sandık iştirakçilerinin, emekli, 
malûl, dul ve yetimlerin kaderini etkileyen, ak-
tuaryel hesaplara göre gelecek kuşaklara yanşa
yacak milyarlarca zarara sokmuşlardır. 

Türkiye'de turistik tesisler yapmak, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının görev ve uzmanlığına 
girmesine rağmen, bu görev de kuruluş amacı 
ile uzak yakın en ufak bir ilişkisi bulunmayan 
T. C. Emekli Sandığına gördürülmüştür. İşti
rakçilerinden bir tekinin bile birkaç gün için bu 
tesislerde kalma olanağı bulunmayan bu lüks 
yatırımların, yıllarca süren milyarlık zararları 
hariç, kârlı duruma geçenleri bile bekleneni ver
mekten çok uzak olmuştur. 

(Sözlerimin burasında Maliye Bakanlığı büt
çesi ile ilgili olarak Yüce Meclise sunulan rapo
run 19 ncu sayfasındaki «Sandığa isabet eden 
gelirler» bölümündeki rakamlar üzerinde dur
mak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, dikkat edilecek olursa, 
raporda görülen 1972 yılı rakamlarının tümü 
tahminidir, sıhhatli değildir. 1970 ve 1971 yılı 
rakamları ile amortisman, bakım, onarım ve si
gorta giderleri çıkarılmadan gösterilen gelir ra
kamlarıdır ki, sandığın net kârını göstermemek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, 20 dakikalık 
müddetiniz doldu efendim, 2 nci hakkınızı kul
lanacak mısınız ? 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — İkin
ci 10 dakikayı kullanacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — Ma

liye Bakanlığı, böylece gerçekçilik açısından af
fedilmesi güç bir şekilde sandık yatırımlarını 

, göz dolduran kârlılıkta göstermek istemiştir. 
Şimdi elimizdeki belgelere dayanarak sizlere ha
kikî net kâr ve zarar rakamlarını sunacağım. 
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Hilton Oteli için, 105 milyon 456 bin liralık 
yatırım yapılmıştır. Bu yatırımın 1970 yılında 
sandığa getirdiği net kâr, raporda gösterildiği 
gibi, 11 milyon küsur bin lira olmayıp, sadece 
9 120 519 liradır. Bu kârın yatırıma oranı ise, 
'% 8,6'dır. 

Yedi adet işhanı için, 206 milyon 810 bin 
liralık yatırım yapılmıştır. Bu yatırımın 1970 
yılında sandığa getirdiği net kâr, raporda göste
rildiği gibi, 16 milyon küsur bin lira olmayıp, 
sadece 11 644 918 liradır. Bu kârın yatırıma 
oranı % 7'dir. 

Büyük Efes Oteli için, 100 194 000 lira yatı
rım yapılmıştır. Bu yatırımın 1970 yılında san
dığa getirdiği net kâr 4 milyon küsur bin lira 
olmayıp, sadece 1 652 736 liradır. Bu kârın ya
tırıma oranı % 6,5'tur. 

Foça Tatil Köyü için, 24 485 000 liralık yatı
rım yapılmıştır. Bu yatırımın 1970 yılında san
dığa getirdiği net kâr, raporda gösterildiği gibi 
1 milyon küsur bin lira olmayıp, sadece 669 492 
liradır. Bu kârın yatırıma oranı % 4,4'tür. 

İki adet otogar için, 26 milyon liralık yatırım 
yapılmıştır. Bu yatırımın 1970 yılında sandığa 
getirdiği net kâr, raporda gösterildiği gibi 
1 milyon 774 bin küsur lira olmayıp, sadece 
1 070 809 liradır. Bu kârın yatırıma oranı 
% 4'tür. 

Tarabya Oteli için, 105 298 000 liralık yatırım 
yapılmıştır. 1970 yılında bu yatırımın sandığa 
getirdiği net kâr, raporda gösterildiği gibi 2 mil 
yon küsur bin lira olmayıp, sadece 227 589 li
radır. Bu kârın yatırıma oranı ise % 2,1 'dir. 

Kuşadası Tatil Köyü için, 26 milyon lira ya
tırım yapılmıştır. Bu yatırımın sandığa getir
diği net kâr, raporda gösterildiği gibi 2 milyon 
küsur bin lira olmayıp, sadece 1 568 000 liradır. 
Bu kârın yatırıma oranı % 6'dır. 

'Çelikpalas Oteli için, 27 milyon liralık yatı
rım yapılmıştır. Bu yatırımın sandığa getir
diği net kâr, raporda gösterildiği gibi 834 027 
lira olmayıp, sadece 448 466 liradır. Bu kârın ya
tırıma oranı % 1,6'dır. 

Maçka Oteli için, bugüne kadar 38 milyon 
liralık yatırım yapılmış, bu yatırımdan sandık 
henüz gelir 'elde edememiştir. 

Bayramoğlu tatil köyü için, 10 344 000 lira
lık yatırım yapılmıştır. Bu yatırımın sandığa 
(getirdiği tek kuruluş kâr olmayıp 1970 yılın
daki zararı 281 041 liradır. 
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Büyük Ankara Oteli için 94 milyon liralık 
yaitırım yapılmıştır. Bu yatırımın sandığa getir
diği kâr, raporda gösterildiği gibi 2 milyon kü
sur bin lira değil, aksine 393 188 lira zarardır. 

(Stad Oteli için, 44 milyon liralık: yatırım 
yapılmıştır. Bu yatırımdan sandığın bugüne dek 
tek kuruş kârı olmamış, aksine sadece 1970 yılı 
zararı 1 375 584 liradır. 

Yukarıda kârlı görünen tesislerin geçmiş
leri de hiç iç açıcı değildir. Bir örneH'e yeti
neceğim 1970 yılında 1 milyon küsur bin lira 
kârlı (görünen İzmir Efes Otelinin 1964 yılında
ki zararı 1 900 000, 1965 yılındaki zararı 
1 600 000, 1966 yılındaki zararı 1 200 000 lira
dır. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor iki, T. C. 
Emelkli Sandığının 811 milyon lirayı bulan bu 
yatırımlarının iSandığa getirdiği net kâr, rapor
da gösterildiği gibi 43 965 242 lira değildir. 
Sadece 24 628 037 liradır. Bu kârın, bu büyük 
yatırılma oranı ise % 3,3'tür. T. C. Emelkli San
dığının asıl ortakları olan memurlara kıskana
rak verdiği ve 222 milyon lira olarak gösteri
len borç paranın faiz olarak sandığa getirdiği 
kârın oranı bile, yukarıdalki yatırımların getir
diği kâr 'oranından fazladır. 

'T. C. Emekli Sandığını bu duruma sürükle
yen hükümetler ve başlıca sorumlusu olan Ma
liye BaJkanlığı bununla da yetinmemiştir. Emekli 
ıSandığma yıllarca sinemacılık, inşaatçılık, otel, 
plaj ve garaj işletmeciliği de yaptırmışlardır. 
Böylece Aziz Türk memurunun aylMarmdan 
[kesilen paralarla yaşayan bu sandığın, tecrü
besiz ve bilgisiz ellerde milyonlarının batmasına, 
yabancı firmaların elinde bu sandığın milyon
larının, bir daha geri gelm'em«ek üzere yurt dı
şına kaçırılmıasma selbelbolmuşlardır. Emek Film 
ve Taraibya Oteli skandalları bu iddiamızın silin
mez belgeleridir. 

tş bununla da kalmamıştır. 1970 yılı Bütçe 
Kanununa eklenen bir madde ile başlayan ve 
1425 sayılı Kanunun 14 ncü maddesiyle Anaya
saya aykırı olarak yürütülen bir işlemle T. C. 
Emekli Sarıldığının öz geliri olan paralardan, 
«gelir fazlası» diye adlandırılan milyarlar ile 
Maliye Bakanlığının Emekli Sandığına borcu 
olan milyarlar, Hazineye irad kaydedilmiştir. 

Bugün yaklaşık olarak 1,5 milyar lirayı 
bulan Memur Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) 
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'aidatlarının, T. C. Merkez Bankasında bloke 
edilmesi yasal bir zorunluk ilken, Maliye Ba
kanlığınca Devlet Yatırım Bankasına aktarıl
mıştır. Maliye Bakanlığı, Memur Yardımlaşma 
Kurumunu da tıpkı Emekli Sandığı giıbi ken-
diısöıne bağlı bir genel müdürlük biçimine sok
mak ve yönetimine 'el koyabilmek için büyük 
bir uğraş içindedir. 

En sağlıklı vergiyi işçi ve memurlardan ko
layca elde eden Maliye Bakanlığı, askeri ve si-
viliyle 800 bind aşkın kamu personelinin, 300 
Ibine yaJkm emekli, malûl, dul ve yetimin tek 
güvencesi olan bu sosyal sigorta kuruluşlarını, 
(bütçe açıklarını kapatmak ve büyük iş sahiple
rini kalkındırmak için kaynak olarak seçmiştir. 
Bugün Türkiye'de Maliye Bakanlığından yakın
mayan kurum, kuruluş batta bakanlık kalma
mıştır. 

Türk ekonomisi Kondor'un geçenlerde in
giltere ̂ de yurdumuz hakkında verdiği beyanat
ta olduğu gibi, gittikçe sağa yatmakta ve bu 
yüzden ülkemizdeki çalışanlar; ister işçi, ister 
'köylü,, ister memur, ister küçük esnaf olsun, 
hergün biraz daha ezilmekte, sosyal bunalım 
hergün biraz da/ha artmaktadır. Alınan palyastif 
tedbirler yetersiz kalmakta, buna karşılık bir 
avuç büyük iş sahibi hergün biraz daha zen
ginleşerek iç sömürüyü yaratmaktadır. 

Değerli iarkadaşlarım, bugünkü bozuk dü
zen içinde halkın güveninden yoksun Türk ma
liyesini, sık sık değişen, sosyal ve ekonomik 
görüşleri aynı olan bakanlar değil, köklü bir 
(zihniyet, köklü bir mevzuat değişikliği ve kök
lü bir idarî reform; yani teik kelimeyle halka 
dönük, güler yüzlü bir düzen değişikliği kurta
racaktır. 

O ıgünlerin, hergün biraz daha yaklaşmakta 
olduğu inancı ile Yüce Kurulunuzu sayıgıyle se
lâmlar, Bakanlık Bütçesinin memleketimize ha
yırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Şevket Doğan, buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA M. 
ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başka
nım, değerli milletvekili arkadaşlarım; 1973 
yılı Maliye Bakanlığı Bütçe tasarısı üzerinde 
Adalet Partisi G-rulbunun 'görüşlerini sunmak 
üzere huzurunuzda bulunuyor ve partim adına 
hepinizi saygılarımla selâmlıyorum. 

Hepimizce kabul edileceği üzere ıher Dev
let hizmetinin bir malî, daha doğrusu parasal 
yönü. bulunmaktadır. Devlet düzeni içinde her
hangi bir (birimde meydana getirilen bir hiz-
ımetin, karşılığında sarfedilmesi 'gereken tahsi
sattan bağımsız olarak düşünülmesi ve değer
lendirilmesi bugünkü modern toplumun ıgörev 
anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Bu çok çeşitli 
görev 'birimlerinin malî olanaklarını teminle 
.görevli bir Bakanlık olması nedeni ile Maliye 
Bakanlığı, bu birimlerin ayrıca görev ve yetki 
sahaları içine girmesi gerektiği zehabına kapıl
maktadır. Hele huzurunuzda müzakeresi devam 
etmekte bulunan 1973 malî yılı Bütçesinin bu 
yıl ilk defa «program bütçe» esasına göre ha
zırlanmış bulunması bizi bilhassa iki nokta üze
rinde dikkatle durmaya zorlamaktadır. 

Birincisi : 
Bütçenin teknik ve masrafçı yapısı. 
İkincisi : 
Müdahaleci tutumunun bariz bir hale gel

mesidir. 
Birinci nokta olarak; program bütçenin tek

nik yapısı çok karışıktır. Eski devlet muhasebe 
sisteminin zamanında değiştirilemeyişi sebebiy
le yeni bütçe şeklinin bu sisteme intibak etti
rilmesi için genel program bütçe sisteminde in
hiraflara sebebiyet verilmiştir. 

Yani klâsik konvansiyonel sistem ile yeni 
sistemin organik bağlarla yukarıda belirttiği
miz gerekçeden dolayı birbirine monte edileme
yişi ki, edilemezdi de, çünkü sistemler tamamen 
değişikti; 1973 bütçesini oldukça anlaşılmaz 
bir hale getirmiştir. Zira bu bütçe eski ve yeni 
bütçe anlayışının bir kokteyli olup anlaşmaz
lık, müphıemiyet buradan ileri gelmektedir. Esa
sen 1973 yılı Bütçesi bu konuda yan çalışmaları 
yapılmada nve biraz da acele ile getirilmiştir. 

Bu itibarla, işaret ettiğimiz hususlar uy
gulamada büyük zorluklar yaratacağından önü
müzdeki yıl bu karışıklığın bertarafı için kon-
vansiyonel bütçe sistemini ilgilendiren izlerin 
süratle tasfiyesi gerekir. 

Bütçenin bir uygulama ünitesi olan (U) 
cetvelindeki harcama kalemlerinin kabarıklığı 
karşısında Maliye Teşkilâtının bu bütçeyi nasıl 
yürüteceği merakla beklenmıektedir. 

Ayrıca, bütçenin masrafçı özelliğine ge
lince, genel bütçenin cari giderlerinin geçen 
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ve evvelki yıllara nispetle arttığı müşahede 
edilmekte olup, bütün partilerin grup sözcüle
ri bunda adeta ittifak halindedirler. 

1973 bütçesinin bu karakteristiğini Bütçıe 
Plân Komisyonu nispeten telâfiye çalışmış ise 
de tatminkâr olamamıştır. Bu hali ile 1973 büt
çesi bir cari harcamalar (manzumesidir. 

Binaenaleyh buradan şöyle bir netice çıkar
mak daima akla gelebilir. Masrafçı bir bütçe
nin fiyat stabilizasyonu politikasını gerçekleş
tirmesi mümkün değildir. Çünkü, bütçenin mas
raf cı olusundan dolayı, tüketim malları için 
Devlet piyasaya daha fazla nispette iştirak ede
ceğinden, esasen noksan olan üretim ve tüke-
ketim dengesinin bozulmasına bizzat Devlet se
bebiyet verecektir. Bu ise, arz ve talep kanu
nunun talbiî bir sonucu olarak fiyatları hali ile 
artırıp, fiyat staibilizasyonunu bozacaktır. Esa
sen yükselme temayülünde olan fiyatları dur
duracağını .belirten Sayın Maliye Balkanının 
bu hususu bir cari harcamalar manzumesi olan 
böyle bir bütçe ile gerçekleştirmesini büyük 
ve takdire şayan bir başarı olarak karşılaya
cağız. 

Bütçesinin yapısı sebebiyle üzerinde dikkat
le durmamız gereken ikinci noktaya yani, mü
dahaleci tutuma gelince, Bakanlığın diğer ku
ruluşlarla ilişkilerinde yetkilerinin kollarının 
daha neneye kadar uzanacağı konusu oldukça 
önemlidir. Çünkü, bugün Devlet düzeni içeırd-
sinde her daire ve kuruluşa belirli ve sorumlu 
olduğu bir görev sahası ayrılmış bulunmakta
dır. Burada Melen Hükümetine mensup bir sa
yın balkanın bu konudaki serzenişini ve dolayı-
sı-yle ıgerçeği çok güzel yansıtan özel bir" beya
nını kısaca ibelirtmeik isterim. 

Sayın Bakan derki, «Başbakanlık Devlet 
Plânlanma Teşkilâtı ve Maliye Bakanlığı Dev
leti tefe başına yönetmek isteğinıdedirleır». îşte 
diğer bakanlık ve kuruluşların kendilerine büt
çe açısından bu bakanlığa karşı zorunlu bir 
/bağlılık içinde hissetmeleri vazife ve yetkileri
ne sahibolma ve onları muhafaza etme bakımın
dan gerekli hassasiyeti göstermelerine enge'l teş
kil etmektedir. Bu baskı özellikle Melen Hü
kümeti vazifeye başla'dııktan sonra belingin bir 
hal almaya Ibaşlamıştır. 

Biraz önce belirttiğimiz şekilde Maliye Ba
kanlığının diğer bakanlık, daire ve kuruluşla
rın görev ve yetkilerine giderek el atması bu 

Bakanlığın kendi görevlerinin ihmali ile bir
likte yukarıda belirtilen birimlerin .işlerinde de 
'başarısızlıkların meydana gelmesine sebebol-
maktadır. Bunun en belingin örneği Devlet 
Memurları Kanunu yaygın tabiriyle «Personel 
Kanunu» maeerasıdır. 

Bilindiği üzere geçen yılki Adalet Parftisi 
Gruibu adına yaptığımız konuşmada da açıkça 
{belirttiğimiz veçhile, önce Devlet Personel 
Dairesi adı altında Başbakanlığa bağlı olarak 
çalışacak ve devlet memurlarının huıkulkî ve 
malî statülerini modern bir anlayışla günün 
şartlarına uygun hale getirecek ve böylece per
sonel rejiminde köklü refonmlar yapacak bir 
daire kurulmuştur. Konu üzerinde yetişmiş uz
manlarla kadrosu takviye olunan Devlet Perso
nel Dairesi çalışmalarını yürütürken Maliye Ba
kanlığının çok çeşitli müdahalelerine mâruz 
kalmış ve neticede çalışamaz hale gelmiştir. 

Böylece 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununu hazırlamak Maliye Bakanlığının görev
leri arasında sayılmış ve böyle olmuştur, an
cak hepimizin bildiği gibi Personel Kanunu 
bugün memurlar arasında çok çeşitli ve haklı 
şikâyet ve huzursuzluklar yaratmış ve Danıştay-
da binlerce davaya konu teşkil etmiştir. Üstelik 
bu Kanunda lüzum görülen personel ile ilgili 
düzeltmeler idarenin gerekleri açısından perso
nele ve idareye dönük düzenleımelerin tespit ve 
telâfisi amacı ile yine Maliye Bakanlığı ta
rafından hazırlanmış bulunan kanun kuvvetin
deki kararname komisyonda tetkiki sırasında 
çözülmesi güç bir bilmece niteliğinde bulun
muştur. Bunun neticesinde henüz Genel Kurul
da görüşülmeden 200'ü aşkın değişiklik tek
lifi ile karşı karşıya kalmıştır. Aslında kadro 
ve malî yönden Maliye Bakanlığı ile ilişkisinin 
ciddiyetini kabul ettiğimiz böyle bir konuda 
yapılması gereken şey, istenen şekilde çalış
madığı gerekçesi ile bir kuruluşu görevleriyle 
birliıkte vesayet altına almak değil o kuruluşun 
işlemesini sağlayacak tedbirleri almak olma
lıydı. Bu tek misalde dahi Maliye Bakanlığının 
başkalarının görevlerine el atmakta uğradığı 
başarısızlık açıkça görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; içinde bulunduğumuz 
plânlı dönemde Maliye politikasının hedefini 
genel olarak üç bölümde özetleyebiliriz: 

Birincisi : Kalkınmanın gerektirdiği kaynak 
artışını sağlamak; 
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İkincisi: Sosyal dengesizliıkşleri telâfi etmek. 
Üçüncüsü ise: Ekonomik faaliyeti yönlen

dirmek ve istikrarı sağlamaktır. 
Bininci hedef olaraik kaynak artışını sağla

mak: Ülkemiz ekonomisi ve gelir dağıliimi bakı
mından en etken bir rol oynamak mevkiinde 
'bulunan maliye politikası bu durumda kalkınana 
plânınıızdalki hedeflere uygun bir şekilde uy
gulanmalı ve yürütülmelidir. Plânlı Kalkınma 
millî gelinden her yıl arltan nispette sağlanan 
tasarrufun yatırımlara aktarılmasını gerektirir. 
Bunu sağlayacak vasıtaların başında ise ver
giler .gelmektedir. Vergi sisteminin esnek olma-
ısı ve sosyal adaleti zedeleyici bir etki goster-
meimesÜ gerekir. Ayrıca vergilerin iktisadî ge-
lişmelyi izleyecek bir sistemi içinde etlken bir 
şekilde toplanması lâzımdır. Bugün vergilerin 
'etken bir şekilde tahsil edildiğini iddia etme
ye maalesef imıkân yoktur. Vergi kaybını ön
leyici tedbirlerin alınımasını hor yıl teikrarlar 
dururuz, ama bu konuda Maliye Bakanlığının 
aktif bir çalışma yaptığı duyulmamıştır, gö
rülmemiştir. Mal'iye Bakanlığı bu konuda va
tandaşlara yeni verigiler yükleme gibi en ko
lay, fakat ıgerçekte en sakıncalı yolu tercih et-
meJktedır. Aslında Maliye Bakanlığının teşkilâ
tını ıslâh etmesi vengi tarh ve tahsil tekni
ğini geliştirmesi, kaçak noktalan kapatması 
devlete yeni vengi tarhından çok daha fazla ge
lir temin edecektir. 

İkinci hedef olarak; biraz önce maliye poli
tikasının ilkelerinden bahsederken belirttiği
miz soısyal dengesizlikleri önlemek de mühim 
3«)nulardan birisidir. Millî gelirin vatandaşlar 
arasında âdil bir >şe!kilde dağıtılması kesinlikle 
sağlanmalıdır. Bu konuda Maliyeye yapmaktan 
kaçındığı büyük görevler düşmektedir. Örneğin 
dolaylı vengi yükü, dolaysız vergi yüküne na
zaran giderek ağırlaşmaktadır. Dolaylı vergi 
yükü genellikle saJbit ve dar gelirli vatandaş
larla, fakir köylümüzün sımtımda kalmaktadır. 
Modern bir vergi olduğuna inandığımız İşlet
me Vergisi de kalkınma çalbası içinde bulunan 
ülkemizde ters yönde uygulanmakta lüks istih
lâk maddelerine yaygın bir şekilde tatibiki ge
rekirken, dar gelirli vatandaşların zaruri ihti
yaç maddelerine kaydırılmaktadır. 

Netice itibariyle toplam yatırımlara kanali-
ze edilecek toplam tasarrufların giderek artı
rılması ve sosyal dengesizliklerin önlenmesi bu 

amaca göre hazırlanıp uygulanacak bir vergi 
politikası ile mümkündür. Ancak bunun yemi 
vergi yüklemi yaratılarak gerçekleştirilmesi 
yerine mevcut vergilerin verimini artırıcı ted
ibinle r alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi ge
rekmektedir. 

Üçüncü hedef olaraik; sayın arkadaşlarım 
İrer şeyden önce şu hususu açıklığa kavuştur
mak gerektir ki, ekonomik faaliyetlerin önce
den proıgramlanan çerçeveler içinde yürütül
mesi ve geliştirilmesi ekonomik hayatta güven 
ve kararlılık unsurlarının mevcudiyetine bağlı 
'bulunmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin karar
lılık, güven ve istikrar içinde yürütülmesinin 
istikrarın temin ve devamının çeşitli faktörlere 
Ibağlı olduğu ortadadır. Bu istikrarın sağlan
ması için malî yönden alınması gerekli karma
şık tedbirler, başlta Maliye Bakanlığı olmak 
üzere çeşitli bakanlıkların görev sahasına gir
mektedir. Bütün bu tedbirler birbirlerini ta
mamlar ve uyumlu bir şekilde yerine getirilirse 
ekonomide ancak istikrar sağlanabilir. 

Çeşitli ekonomik ve malî tedbirler arasın
da para politikası ekonomide kısa dönemde di
rekt tesirler yaratan bir enstrüman olması ne
deniyle çok dikkatle uygulanması gerekmekte
dir. Maalesef Ağustos 1970 devalüasyonundan 
sonra, özellikle 1971 ve 1972 senelerinde para 
politikası hassasiyetle ve ekonominin ihtiyaç
ları yönünde uygulanmamıştır. Halbuki bir bü
yük devalüasyondan sonra para kredi politika
sının çok ciddî ve hassas bir şekilde takip ve 
uygulanması gerekirdi. Eğer 12 Mart sonrası 
hükümetleri tarafından 1970 devalüasyonu ih-
dasmdaki imâna ve maksadına uygun bir şe
kilde mütalâa ve takip buyurulsa idi, memle
ketimiz birtakım dar boğazlardan daha süratli 
ıgeçeeek genel ekonomi yönünden daha olumlu 
.sonuçlara varılacaktı. Bugün ekonomik bir fe
rahlama mevcutsa bu iyi neticenin sebefbini biraz 
da 1970 devalüasyonunda aramalıyız. 

1971 ve 1972 yıllarında para arzında yapı
lan aşırı yükseltmeler, fiyatlar genel seviyesi 
artışlarında büyük rol oynamış bulunmakta
dır. Merkez Bankası kayıtlarına güre para arzı 
1970 yılı sonuna nazaran 1971 Aralık ayında 
'% 23,6 oranında 1972 yılında ise para arzında-
ki artış bir önceki yıla nazaran % 16 civarında 
olmuştur. Aynı yıllarda fiyatlar genel seviyesin-
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de meydana gelen artışlar ise 1971'de % 23, 
1972 sonumda ise; % 15 civarında olmuştur. Böy
lece yetkililerce 1972 yılında istikrarın sağ
landığı belirtilen fiyatlardaiki yükselme % 15 
ıgilbi yüksek bir orana tekabül etmektedir. 

iSayın Maliye Balkanının beyanlarımda para 
ayarlaması olarak ifadesini bulan ve «paramı
zın değerini dolara karşı salbit tuttuk» şeklin
de kamufle edilmeye çalışılan, fakat aslında 
açık bir şekilde paramızın % 10 pranmda de
valüasyonu olaraık tezahür eden son para ope
rasyonu üzerinde durmak istiyoruz. Büyük 
oranda dış ticarette rakip olduğumuz ülkelerin 
durumları gözönüne alınarak ve ihraç malları-
ımızun ısürüım olanak olanaklarının artırılması ve de 
destelkeleme alımlarınla Ibalbi ürünlerin f iyaıtllıarı göz-
önünde bulundurularalk alınmış bulunan bu ka
rar, tarafımızdan da uygun karşılanmaikfradır. 
Ancak % 10 nispetindeki bu devalüasyonun 
fiyatlara tes'iri hususunda Sayın Maliye Baka
nının teknisyenlerine altfen söylediği % 1 lik 
inikas taraflımızdan aynı iyimser görüş açısı 
içinde değıerleııdirilememefct'edir. 

Yine tekrar ediyoruz; yukarıda bütçenin 
masrafçı yapısı ile ilgili olaraık belirttiğimiz fi
yat ısitafcilizasyıonu politikasının bâzı engellerini 
de hesaba katarak, para arzmdaki artışlara 
ıgerelken önem verilmediği, 'emisyon hacmi pi
yasa şartları dikkatle izlenerek ayarlanmadığı 
takdirde, 'ekonomimizde fiyat artışlarını önle
mek imkânı bulunamayacak ve yapılan bu de
valüasyonun faturasını ödemek yine dar gelirli 
•memur ve işçilere, fakir köylümüze kalacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarım, ülke ve ulusumuzun 
kamu hizmetlerinin yükünü omuzlarında taşı
yan resmî ve İktisadî Devlet Teşebbüsü perso
nelimizin büyük önem arz eden bâzı konuda
nım ve bununla ilgili müesseselere değinmek 
İşitiyoruz: Devlet memurlarıyle ilgili olarak ku
rulan Sosyal Yardımlaşma Kurumunun kurul
ması görevi kanunla Maliye Bakanlığına veril
miş olmakla birlikte bu konuda kanunda müd
detle sınırlı olmasına rağmen zamanında işlem 
yapılmamış bulunması üzünltü vericidir. Kasım 
1970 tarihinde yürürlüğe giren 657 sayılı Ka
nunla bir yıl içinde kurulması öngörülmüş olan 
MEYAK, aradan iki yılı aşkın bir zaman geç
miş olmasına rağmen halen kurulamamıştır; bu
lgun Yüce Meclisimizde müzakere halinde ol

ması sebebiyle sayın milletvekillerinin yüksek 
dikkat ve alâkalarını arz etmek isterim. 

Diğer mühim bir konu ise memur maaşları
na uygulanmakta olan katsayıdır. Ülkenin eko
nomik şartlarına ve konjonktür dalgalanmala
rına ıgöre katsayıda gerekli ayarlanmaların ya
pılması gerekmektedir. Resmî kayıtlar 1970 
devalüasyonundan bu yana fiyatlar genel sevi
yesindeki artışın ,% 52 civarında, Sayın Cum
huriyet Halk Fantisi Grup sözcüsünün beyanı
na göre % 55 civarında olduğunu kaydetmekte, 
buna rağmen maaş katsayısı ilk durumunu mu
hafaza eltmefctediır. Sayın Bakanımız acaba bu 
konuda neler düşünmelktedirler. 

Bu konuda üzerinde hassasiyetle durulması 
gereken bir müessese de Emekli Sandığıdır. 
Memurların sosyal güvenliğinin teminatı du
rumunda olan bu müessese toplanan fonları 
çiok dikkatli, âdeta basiretli bir tüccar gibi kul
lanmak meciburtiyeltindedir. Kaynaklarının çok 
hassas bir tarzda kullanılması, müesseseyi malî 
yönden zayıflatıcı tasarruflarda bulunulma
ması gerekir. 

Ülkemizde çeşitli sosyal güvenlik kurum
ları faaliyette bulunımaiktadır. Aslında amaç, 
vatandaşların topyekûn sosyal güvenlik hizmet
lerinden azamî ölçüde yararlanmasını sağla
mak olduğuna göre, bütün bu kurumların tek 
bir çatı altında toplanması ve Batı ülkelerinde 
olduğu gibi bütün vatandaşları kapsamına al
masını sağlaycalk çalışmalara başlanılması ge
rektiği görüşündeyiz. Bu, aynı zamanda çeşitli 
sosyal kurumlarda ayrı ayrı toplanan fonların 
daha rasyonel, ekonomik ve ahenkli kullanıl-
rnıası sonucunu doğuracak, israfları önleyecek
tir. 

İktisadî Devlet Teşebbüsleri mensuplarının 
yan ödeme konuları yıllardan beri devam ede-
ıgelen ve artık sabrı taşıran uzun bir hikâye 
haline gelmiş olup, kararnamenin kesin bir uy-
ıgulamaya vazedilmesi gerekmektedir. 

iSaıyın arkadaşlarım, memleketin parasal iş
lerini düzenleyen Devletin hazinedarlığını ya
pan ve maliye politikasını günün şartlarına ve 
kalkınma plânı gereklerine göre uygulayan bu 
kıymetli Bakanlığın daha rasyonel bir çalışma 
düzeni içinde bulunmasını gönül arzu ederdi. 
Oysa bugün bu Bakanlık şiddetle ciddî bir re-
organizasyona muhtaç bulunmaktadır. 

345 — 



M. Meclisi B : G9 26 . 2 . 1973 0 : 3 

iSon günlerde uygulanan ve birimlerin kendi 
içinde bölünerek birtakım genel müdürlükler, 
şubeler yaratarak büyümesi nıcselıeyi halledecek 
ıgiibi görünnıemjekitedir. Ayrıca bunun reorga-
nizasyonla da bir ilgisi yoktur. Bu memleketin 
'göstermelik işlemlerle valkit kaybına artık ta
li ammülü kalmamıştır. 

Kurulması düşünülen Maliye Akademisini 
memnunlukla karşılıyoruz. Hizmet içi eğitim 
müosisesıcısi aslında arzuya şayan bir husustur. 
(Bunda başarı gösterilmesi en büyük temenni
mizdir. 

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtının ağır 
bir çalışma temposu içinde bulunması, hâlâ ver
gi tarh ve tahsili işlemlerinde yüz yıl öncesinin 
zihniyetiyle işlem görmesi, görevlerin yerine 
getirilmesini geciktirip aksattığı gibi, vatandaş
larımızı da vatandaşlık görevlerini yerine ge
tirirken âdeta bezdirip usandırmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, yirmi dakikalık 
«ıüddtiriiz bitmiştir, ikinci on dakikalık müdde
tinizi kullanıyorsunuz. 

M. ŞEVKET DOĞAN (Devamla) — Devam 
ediyorum Sayın Başkan. 

Kırtasiyecilik, vergi mevzuat ve işlemlerinin 
-giriftiiği, beyanname doldurmanın âdeta bir 
hıokkaJbazlı'k şeklindeki tecellisi bizim her büt

çe görüşmesinde şikâyet ettiğimiz konulardan 
birisidir. Maliye Bakanlığının artık bütün bu 
'konularda kendisine çekidüzen vermesini te
menni ediyoruz. 

iSözlerime son verirken, Adalet Partisi Gru
bu adına 1973 Maliye Bakanlığı Bütçesinin ülke
mize ve Bakanlığa hayırlı olmasını diler, Yüce 
M'oclisimizi ve Maliye Bakanlığının değerli men
suplarını derin saygılar ve başarı dileklerimiz
le selâmlarız. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, bir husus hakkında 
sayın üyelerin tasviplerini almak mecburiye
tindeyim. 

ProJgrama göre 19,30'da birleşime ara veril
mesi lâziımgeliyordu. Ancak sayın sözcü başla-
ımış bulunduğu için konuşmasını sonuna kadar 
devam ettirdik. Şimdi saat 19,45. Tahmin edi
yorum ki, çok uzun sürmeyecek Sayın Bakanın 
ıbonuşımaları. Bu bakımdan, tasvip buyurulursa 
yarım saat ara verip ondan sonra devam etmek 
istiyoruz. Bu balkımdan yarrm saat sıonra top
lanmak üzere Birleşime ara Vermek istiyoruz. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yarım saat sonra toplanmak üzere Birleşime 
ara veri yorum. 

Kapanına 'Saati : 19,45 

»>•<« 

KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,15 

BAŞKAN : Hakkı Gökç3 

M. Orhan Da/ut (Manisa), Tufan Doğan Avşarg-il (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 69 ncu Birle 
siminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere devam ediyoruz. Söz sırası Mil
li Güven Partisi Grubu adına Sayın Salih Yıl-

C. P. GRUBU ADINA CELÂL AHMET 
'SUNGUR (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekili arkadaşlarım; 

Maliye Bakanlığı 1973 malî yılı bütçesi üze-
dız'da, Sayın Yıldız... Yoklar. Cumhuriyetçi j rinde Cumhuriyetçi Parti Millet Meclisi Grubu 
Parti Grubu adına Sayın Celâl Sungur. Buyu 
runuz Sayın iSungur. 

görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunu-
I yorum. Aziz arkadaşlarım, Anayasamızı tetkik 
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ettiğimiz zaman görmekteyiz ki, Anayasamız, 
iktisadî ve sosyal amaçlara ulaşmada Devlete 
düşen ödevleri iktisadî gelişme il e m ^ î o y 
nakların yeterliliği ölçüsüne dayandırmıştır. 
Maliye Bakanlığına da, ekonomik istikrarı ko
rumak, ulusal gelirin sosyal adalet ilkelerine 
uygun olarak bölüştürülmesini sağlamak ve 
sosyal adalet ilkelerine uygun olarak da gelir 
toplamak, ayrıca vergi sistemi üzerinde devam
lı incelemeler ve araştırmalar yapmak ve ver
gi sistemini geliştirici tedbirler getirmek, bu 
sistemi ekonomik koşullara uygun olarak re
formlara tabi tutmak, âdil ve esnek bir vergi 
düzeni kurmak suretiyle görev verilmiş bulun
maktadır. 

Maliye Bakanlığının diğer bir deyimle, gö
revi; halen meriyette bulunan kanunlara daya
narak memleketimizde gelirleri toplanması ve 
bu gelirlerin toplanmasından sonra harcanması 
ve ödemeleri yapmasıdır. 1973 bütçesi dolayı-
vsiyle; bugüne kadar görüştüğümüz konsolide 
Devlet bütçesinden farklı olarak, Maliye Ba
kanlığının ve değerli Maliye Bakanlığı eleman
larının modern bütçenin tekniği bakımından 
yeni bir bütçe tekniği ile Büyük Meclisin hu
zuruna geldiklerini memnuniyetle müşahede et
mekteyiz. Bu da program ve performans büt
çeyi 1973'e tatbik etmiş olmalarıdır. 

Maliye Bakanlığının çok değerli elemanla
rını, bu meyanda bilhassa bütçe üzerinde çalı
şan bu kıymetli Devlet memurlarım, bu başarı
larından dolayı Cumhuriyetçi Parti olarak teb
rik etmeyi bir vazife sayarız. Ancak, 1050 sa
yılı Mubasebei Umumiye Kanununun değiştiril
meden bu bütçe reformu tatbik edildiğinden, 
bu çok güzel, reformist ve ilerici davranış, ilmî 
hareket ,yeterince değerlendirilememiş ve kıy-
metlendirilememiştir. Ve bu reform hareketi sa
dece, bütçeler d ol ay isiyle fazla kâğıt sarfiyatı 
olduğundan, bütçenin tekniğine inemeyen kişi
lerce hatalı bir şeymiş gibi görülmektedir. An
cak,' gelecek yıllarda İm program ve perfor
mans bütçenin memleketin geleceğinde, plânlı 
kalkınma hamlemizde ne kadar değerli hizmet
leri olacağını bizden sonraki milletvekili arka
daşlarımız müşahede etmiş olacaklardır. Bu 
başarılı hizmeti getirenleri tekrar tebrik etme
yi bir vazife sayarını. 

Sayın arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığının çalışmaları hakkında kısa-

I ca görüşlerimizi şöylece özetlemeye çalışaca
ğım : 

Hükümetçe Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevk edilen 1973 yılı Biitçe kanunu tasarısında 
konsolide gider bütçesi tahmininin 61 milyar 
967 milyon lira olarak bağlandığı görülmekte
dir. Bu rakam 3 ncü Beş Yılluk Plân döneminin 
ilk dilimi olan 1973 yılı programında öngörülen 
60 milyar 850 milyon liralık gider tavanından 
1 milyar 117 milyon lira daha fazla bulunmak
tadır. Cferek Bütçe kanunu tasarısı, gerekse 
tasarıya bağlı olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulan dokümanlardan, gerekse sa
yın Maliye Bakanının bu konudaki beyanların
dan anlaşıldığına göre, bu farkın sebebinin bir 

I yandan, halen yürürlükte bulunan masraf ka
nunlarının öngördüğü ödeneklerin bütçeye ay-

1 nen konulması zaruretinin, diğer yandan ise 
3 ncü Beş Yıllık Plânda ve 1973 yılı programın
da öngörülen temel ekonomik büyüme hedefle
rine ulaşılması gereğinin bir sonucu olduğu an-

! 1 aşılmaktadır. 
Ancak, 1973 yılı gider bütçesi 1972 yılına 

nazaran sadece yüzde 10,72 nispetinde bir faz
lalık ile bağlanmış olmasına rağmen, 1971 malî 
yılı bütçesinin oklukça büyük bir açıkla sonuç
lanmış olduğu ve 1972 yılında da 1971 yılın
daki kadar olmasa bile ekonomimiz açısından 

I önemli sayılabilecek bir bütçe açığının kaçınıl-
j maz bulunduğu da bir gerçek olarak ortada 

bulunmaktadır. Gelir tahminleri iile gider' tah
minleri arasındaki farkın 4 milyar liralık bir 

i istikraz yapılmak suretiyle kapatılması öngö
rüldüğüne ve istikraz miktarı da, bir anlamda 

! bütçe açığı demek olduğuna göre, komisyonu-
| muzda yapılan ve toplam olarak önemli ölçü-
| lere varan ödenek ilâvelerinin de etkisiyle 1973 
j yılı bütçesi bir istikrarlı bütçe olma vasfını 
i kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya bulun-
I maktadır. 
! Ancak, burada hemen teslim etmemiz gere-
| kir ki, Bütçe Karma Komisyonunda, Bütçe Ka-
| mum görüşülürken, sayın Maliye Bakanı istik-
I rarın ve stabilizasyonun muhafazası bakımın-
| dan elinden gelen bütün gayreti göstermiş, 

fakat eski adiyle Muvazenei Maliye Komis-
j yonu olan Karma Bütçe Komisyonu bu vazife

sinde Bakana gereğince yardımcı olamamış
tır. Bu hakikati de teslim etmeyi bir vazifo 

I sayarız. 
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Bu bakımdan, gerek bütçenin Yüce Meclis
lerimizde nihaî olarak bağlanması sırasında, 
gerek 1973 yılı bütçesinin uygulanması sıra
sında önümüzideki yıl içinde bu bütçe açığına 
meydan vermeyecek veya çeşitli nedenlerle 
ortaya çıkabilecek bütçe açığını mümkün olan 
en asgarî seviyede tutacak bir politika izlen
mesini özellikle zarurî görmekteyiz. 

Bilindiği üzere son yıllarda ekonomimiz 
devamlı bir enflasyonist baskının altında bu-
llunmaktadır. 1970 devalüasyonunun ağır ne
ticelerinden sonra sarsılmış olan maliyemiz 
çok sıkıntılı bir döneme girmiş ve memleket 
enflâsyona doğru kaymaya başlamış bulunu
yordu. 12 Marttan sonra toparlanmaya çalı
şan ekonomik durumumuzda bâzı hususları 
Yüksek Meclisin dikkatine arz etmeyi bir 
vazife sayarım. 

Toptan eşya fiyatları 1971 yılının ilk 10 
ayında yüzde 17, 8; 1973 yılının ilk 10 oyın-
da ise yüzde 16,6 oranında artmış bulunmak
tadır. Bunun, hiç şüphe yokki, piyasaya 
vaz'edilen, piyasaya dökülen fazla para ve 
toptan eşya fiyatlarının birdenbire artması 
veya enflâsyona doğru gidişin neticesi olduğu 
meydandadır. Fiyatlarda müşahede edilen ar
tış hızının 1972 yılında 1971'e nezaran önemli 
ölçüde azaltılmış olduğunu, burada takdirle 
zikretmenin lüzumuna inanmakla birilikte mev
cut fiyat artışlarının halihazırda bir istikrar 
ortamını aksettirmemekte olduğunu da be
lirtmekte fayda görüyoruz. Özellikle, sabit 
gelirli vatandaşlar mevcut fiyat hareketle
rinden bariz şekilde mutazarrır olmaktadırlar. 
Bu bakımdan 1973 yılında fiyat artışlarının 
mâkul bir düzeye indirilmesi, gereği üzerin
de önemle durmak isterim. Fiyat artışlarının 
durdurulmasında Sayın Bakanın Bütçe tak
dim nutkunda da belirttikleri gibi, kamu sek
törünün tüm finansmanının sağlam kaynak
lardan karşılanmasının önemi büyüktür. Son 
yıllarda bütçelerin açık vermesinin önüne ge
çilememiş olması, Devletin nakit sıkıntısına 
düşmesine yol açmış ve zaman zaman Dev
lete iş yapmış müteahhitlerin paralarını zama
nında almamaları gibi Devlet itibarı açısından 
arzu edilmeyen şikâyetler yaygınlaşmış bu
lunmaktaydı. Bu sene bu türlü şikâyetlerin 
çok azalmış olduğunu memnuniyetle müşahede 

etmekteyim. Ancak, bu olumlu gelişmenin 
devam etmesini de ayrıca dilemekteyim. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın 
Maliye Bakanının beyanlarından, Kasım sonu 
itibariyle 1971 yılında yüzde 23,6 olan para 
arzmdaki artışın 1972 yılının aynı dönemin
de yüzde 16,2'e indirilmiş bulunduğunu 
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Para 
arzının artış hızındaki bu iyileşmeyi mem
nuniyetle karşılıyoruz. Ancak, fiyat artışla
rında en önemli etken olan para arzında 
halihazırdaki gelişmeler dahi fiyat hareketleri 
açısından tehlikeli durumunu muhafaza et
mektedir. Para arzının ve mevduat ve kredi 
politikasının ekonomik istikrarı mümkün olan 
en kısa zamanda sağlayacak bir şekilde ayar
lanmasının lüzumuna önemle işaret etmek is
tiyoruz. 

Son zamanlarda memnuniyet verici bir şe
kilde artmakta olan döviz stokumuzun 31 Ara
lık 1972 tarihi itibariyle 1 milyar 317 milyon 
dolara ulaştığı anlaşılmaktadır. Yıllarca eko
nomik kalkınmamızın en önemli problemlerin
den biri olan döviz kıtlığının böylece orta
dan kalkması, kalkmış olması iyi bir şey
dir. Ancak, artan döviz stoku gerekli şekil
de kullanılamazsa, yani bu dövizler mobilize 
edilmez, âdeta konserve halinde tutulursa 
bundan beklenen fayda elde edilemez. Bu se
beple bu dövizlerin sınaî yatırımların finans
manında kullanılmasının yollarının aranıp bu
lunmasını Sayın Bakandan bilhassa istirham 
etmekteyim. Bu arada özellikle yabancılar 
tarafından dövize çevrilebilir. Türk Parası 
mevduat hesaplarına yatırılan yabancı parala
rın mevcut döviz stokumuz içinde önemli bir 
yer tuttuğunu, Maliye Bakanlığı bütçe rapo
rundan okumuş bulunuyoruz. Bu dövizler bir 
yandan karşılıkları Türk Lirası olarak piyasa
ya çıktığı için para arzını gereksiz yere artır
makta, diğer yandan da faizlerin dövizle öden
mesi dolayısiyle ekonomimiz açısından zararlı 
olmaktadır. Hükümetin son aldığı bir kararla 
bu türlü mevduatın faiz oranlarını ayarlamak 
ve bu dövizleri menfaatlerimize en uygun şekil
de değerlenıdirm'ek için gerekli imkânı yaratmış 
olması son derece isabetli olmuştur. 

Hükümeti, başta Maliye Bakanı olmak üze
re bu vatanperverane hakcretinden dolayı teb-
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riikl bir borç biliriz, öte yandan Avrupa Para 
Eonunun tasfiyesi dolayısiyle daha önce bu 
fondan borç karşılığı ödenmiş bulunan 10,9 ton 
altının, bu kere karşılığı dolar olarak ödenmek 
suretiyle mevcut serbest altın stokumuz eklen
miş olmasını da olumlu bir davranış olarak de
ğerlendirmekteyiz, 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, özellik-
le son yıllarda fiyatların genel seviyesi önem
li ölçüde yükselmiş olmasına rağmen, tarım 
ürünlerinin talban fiyatları artırılmamıştır. Pi
yasadaki bu fiyat artışlarına rağmen Hükümet 
iki yıldır bu artış hızının eksiltilmesine çalış
makta ve bunda da muvaffak olmaktadır. An
cak, bu fiyat artışlarına rağmen hububat fiyat
larının aynı ölçüde kalması çiftçiyi malî balkım
dan son denece müşkül duruma sokmuş bulun
maktadır. Biz ekonomimizde istikrarı sağlamak 
için alman ve alınacak her türlü tedbirden ya
na olmakla beraiber, tarım ürünleri dışındaki 
malların fiyatları artarken, tarım ürünlerinin 
taban fiyatlarının değiştirilmemiş olmasının 
gelir dağılımını geçimini tarımdan sağlayanlar 
aleyhine bozmuş olduğunu da unutmamak lâ-
zımgeldiğini belirtmek isteriz. 

Özellikle buğday taban fiyatlarının artırıl-
nıamış olması, bu arada masrafları artmış bulu
nan buğday ekicisini müşkül durumda bırak
mıştır. Bugün tarım kesimindeki gelirin çok 
büyük bir kısmının buğday ürününden sağlan
dığı bilinmektedir. Buğday ekicisinin çoğu 
ürününün tamamına yakın kısmını doğrudan 
doğruya piyasaya arz eden geniş toprak sahip
lerinden müteşekkil değildir. En küçük buğday 
eskicisi dahi istihsalinin bir kısmını satmak su
retiyle gazını, tuzunu, giyim eşyasını vesair ih
tiyaçlarını temin etmek durumundadır. 

IBu baikımdan, buğday taban fiyatlarının.ar
tırılmasının, çiftçi kitlesi içinde en önemli yeri 
işgal eden buğday ekicisinin kaderi açısından 
lüzumlu görmekte olduğumuzu arz etmeyi vazi
fe sayarız. Hükümetin bu probleme, ekonomik 
istikrarı da 'zedelemeden olumlu bir çözüm yo
lu bulmasını sabırla beklemekteyiz. 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun uygulanma
sı sırasında ortaya çıkan aksaklıkların ve bu 
•aksaklıkların ortaya çıkardığı huzursuzlukla
rın giderilmesi amacı ile çıkarılan ve 30 Ara

lık 1972 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Ka
nun Kuvveitinjdeki Kararnameyi, Hükümetin 
bu konudaki iyi niyetinin bir tezahürü olarak 
takdirle karşılıyoruz. Ancak, bu kararnamenin 
bir kısım maddelerine ve özellikle daha önce 
verilmiş bâzı halkların bu kere geri alınması im
kânını yaratan hülkimılerine katılmadığımızı da 
burada belirtmekte fayda görüyoruz. 

Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım, bu Ka
nun • Kuvvetindeki Kararnameden bahsettiğim 
şu anda hemen şu hususu arz etmeyi ve Yüksek 
Başkanlığı da harekete geçmek için uyarmayı 
vazife sayarım: Kanun kuvvetindeki kararna
me çıkmış, yürürlüğe girmiş ve halen yürürlük
tedir. Hükümet, kanun kuvvetindeki kararna
meyi Büyük Meclise sevk etmiş bulunmakta
dır. Ancak, Anayasa gereğince bu kararname
nin her şeye takdimen, her şeyden önce Bütçe 
Plân Komisyonunda görüşülmesi ve Genel Ku
rul gündemine alınarak, Genel Kurulda eleş
tirilip, onaylanması veya değiştirilmesi iktiza 
ettiği halde, bu kanun kuvvetindeki kararna
me bugüne kadar Genel Kurula indirme imkân
larına sahibolunamamıştır. 

BA!§KİAJN — Sayın Sungur, 20 dalkikalıfc 
müddetiniz bitti efendim. 10 dakikalık hakkını
zı kullanıyorsunuz. 

CELÂL SUNGUR (Devamla) — Bu bakım
dan bir Anayasal ihmal olduğunu Yüksek Baş
kanlığa ve Genel Kurula arz öder, Anayasanın 
icabının yapılmasını dileriz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 657 sa
yılı Devlet Mamurları Kanunu ve onu tadil eden 
1327 sayılı Kanundan bahsettiğimiz şu anda, bu 
kanunun emrettiği tedavi giderlerine de do
kunmadan geçemeyeceğiz. Çünkü, bu kanuna 
göre bugüne kadar tedavi yönetmeliğinin çık
ması ve Devlet memurlarının bakmakla yüküm
lü oldukları kişilerin de tedavilerinin Devlet 
tarafından karşılanması iktiza ederdi. Bu, bugü
ne kadar yapılmamıştır. Sayın Hükümetin ka
nunun emrettiği bu hususu biran evvel tahak
kuk ettirmesini bilhassa riea etmekteyim. 

Aziz arkadaşlarım, üzerine dokunacağım di
ğer bir mesele de Üniversite Personel Kanunu
dur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çık
tığı zaman Devlet memurları bir ferahlık içeri
sine girmişti. Gerçi bugün artan hayat şartları, 
piyasa fiyatları karşısında 7 kat sayılı Devlet 
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[Mamurları Kanununun geçim imkânları bakı
mından hiçbir değeri kalmamış bulunmaktadır, 
ama o kanuna dahi kavuşamamış olan üniver
site öğretim üyeleri ve yardımcılarının müşkül 
durumda olduğunu, bu sebeple Sayın Hüküme
tin Üniversite Personel Kanunu da biran önce 
[Büyük Meclise getirerek realize etmesi talebin
de olduğumuzu arzı bir vazife sayarız. 

Maliye (Bakanlığı gider bütçesini incelediği
mizde dikkatimizi çeken en önemli hususlardan 
birisi, cari hizmet ödenek tekliflerinin geçen 
yıl bütçesine nazaran artırıimamış olmasıdır. 
Maliye politikasının hazırlayıcısı ve uygulayı
cısı durumunda bulunan bu Bakanlığın cari 
hizmet giderlerini kısıtlı tutmak suretiyle ge
nel ekonomik istikrar hedefine kendi bütçesi ça
pında katıklıda bulunmak yolundaki bu çabasını 
takdir ederken, diğer kuruluşların da bütçele
rini bu anlayış içerisinde uygulamalarını bek
lediğimizi, beklemekte olduğumuzu ifade etmek 
isterdik. Ancak, diğer bakanlık bütçelerinde, 
Maliye Bakanlığı bütçesindeki bu anlayışı gö
rememiş olduğumuzun da üzüntüsü içerisinde
yiz, 

Ancak, konuşmama bu noktada başlamışken, 
uzun süreden beri dikkatimi çeken bir husus 
üzerinde durmak istiyorum Maliye Bakanlığı
nın mevcut binası gözle görülecek derecede es
kimiş ve yıpranmış bulunmaktadır. Ayrıca 
mevcut binanın Bakanlığın ihtiyaçlarına artık 
kâfi gelmediğini de, bâzı nıenkezî kuruluşların 
Ulus civarındaki çeşitli binalara dağılmış olma
sından anlamaktayız. Plânlı kalkınma çabası 
içindeki yeri ve önemi açıkça bilinen diğer bü
tün devlet kuruluşlarının odak noktalarından 
birisi niteliğinde bulunan ve memurları, görev
leri icalbı vok sııkı bir şekilde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gelip gitmek zorunda olan bu 
Bakanlığın, Bakanlıklar semtinde yakın ve iş 
hacmine uygun bir bina edinerek oraya ta
şınmasının zamanı gelmiştir ve hatltâ geçmek
tedir kanaatinde olduğumuzu belirtmek isteriz, 

Maliye Bakanlığının bu yöndeki teşebbüs
lerinin de Yüce Meclisler tarafından anlayışla 
karşılanacağına inanıyoruz. 

Maliye Bakanlığı 1973 yılı Bütçe tasarısı
nı Yüce Meclislere program bütçe sistemi içeri
sinde hasırlayarak getirmiş bulunmaktadır. 
Uzun süreli ve ciddî bir çabanın sonucu oldu-

I ğu anlaşılan bu değişikliği, Devlet kaynakla
rının daha iyi ve daha etkin bir şekilde kulla
nılması yönündeki çabaların olumlu bir başlan
gıcı olarak takdir ettiğimizi yukarda bakset-
miştim. Burada bir kere daha tekrarlamayı va
zife addederim. Ancak, bu değişikliğin ileriki 
yıllarda daha da geliştirilmesini ve bu yenili
ğin en başarılı şekilde uygulanıp yürütülmesi 
için gerekli çalbalarm sürdürülmesini de bekle
mekteyiz. 

Maliye Bakanlığı bütçesindeki transfer öde
neklerine gelince: Elde mevcut bilgilere göre 
İktisadî Devlet Teşekkülleri için ayrılan fonla
rın yıldan yıla artmakta olduğunu ve 1970 yı
lında 1 784 000 000 lira olan bu tür transfer
lerin, 1972 yılında, pul hariç, 3 935 000 000 li
raya yükseldiğini görmekteyiz. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin yatırımları-
I mn finansmanı amaeıyje de olsa, bu türlü zor 
I transferler genel bütçe açısından önemli bir 

yük teşkil etmektedir. Bu kuruluşların en kısa 
zamanda ıslahı için gerekli tedbirlerin alınma
sı ve bunların kaynak yaratan müesseler hali
ne getirilerek Devlet bütçesine yük olmadan 
kurtarılmaları zarurî bulunmaktadır. 

Maliye Bakanlığınca Maliye Bakanlığı büt
çesinden desteklenen bu İktisadî Devlet Teşek
külleri ve diğer kamu kuruluşları finansmanın
da çok dikkatli bir politika takibedilmesi, 1973 
bütçesi için önemli bir husustur. Esasen hızla 
artmakta olan fiyatların sadece hızlarının ke
silmesini kâfi bulmuyoruz. Bunun da üstünde 
kısa devrede bu desteklemenin üretici ve altya
pıya yönelmiş kamu teşebbüslerine yapılmasını 
önemle tavsiye ederiz. Şayet tüketici olarak pi
yasaya iştirak eden kurumlara ve bürokrasiye 

I boğulmuş kuruluşlara öncelik tanınırsa 1973 
yılı Bütçesinin vadettiği fiyat stabilizasyonu 
politikasının hayal olacağı kanaatinde olduğu
muzu belirtmek isteriz, 

Bu arada Sayıştay Genel Kurulunca son 
günlerde ittihaz edilen bir istişarî kararla bü
tün Devlet kuruluşlarının yanısıra Maliye Ba
kanlığı bünyesindeki denetim elemanlarının da 

I Ankara'da yevmiye almalarının engellenmiş ol
duğunu öğrendiğimiz zaman üzüntü duyduk. Bu 
karar bütün denetim elemanlarının kitle halin
de Ankara dışındaki merkezlere taşınmaları 

I sonucunu verebilirdi. Böycce, Hükümet merke-
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zindeki Devlet hizmetleri ve faaliyetleri tü
müyle denetimsiz kalma teklik esiyle karşıkar-
şrya bırakılabilirdi. Devlet merkezindeki kuru
luşların denetimsiz bırakılmaları ileride büyük 
mahzurlar yaratabilecek olduğundan, bu prob
leme bütçe kanunu ile bir çözüm getirilmesini 
isabetli bulduğumuzu belirtiriz. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, 30 dakikanızın 
dolmasına 1 dakikanız var. Lütfen bağlayın 
'efendim. 

ıCELÂL AHMET SUNGUR (Dtevamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

1973 yılı Bütçe kanun tasarısında konsolide 
bütçe gelirlerinin de 61 967 000 000 lira olarak 
tahmin edildiğini görüyoruz. Toplam gelir tah
minleri arasında 4 milyar liralık istikraz hası
latı dalhil bulunmaktadır. Öngörülen gelir he
define ulaşılamaması veya geçen senelere naza
ran oldukça yülkseik görünen istikrarsız istik
raz hasılatının gerçekleştirilememesi halinde 
1973 bütçesinin de açıkla bağlanması ihtimali 
mevcuttur. Bütçe açıklarının ekonomimiz üze
rinde tevlidedeceği olumsuz etkileri herkesin 
malûmudur. 

Hükümetin takdim etmiş olduğu 1973 bütçe
sinde, bütçenin giderleri olarak 61 967 000 000 
lira, geliri -olarak da 59 930 000 000 lira tak
dim eidilmişti, bunun neticesi resmî acık olarak 
da 2 037 000 000 lira' gösterilmişti ve denkliği 
'temrin ötmek için de istikraz olarak'4 milyar li
ralık istikraz öngörülmüştü. Buna göre 6 milyar 
liralık bir resmî açık görünmektedir. 

Halbuki, plânlamanın gelirlerinin tahminiy
le, Maliye Bakanlığımızın gelirlerinin tahmini 
arasında da 1,5 milyar liralık bir fark aleyhte 
mevcudolduğuna göre, bu bütçenin takdimi 7,5 
milyarlıık bir açıkla getirilmiş olmaktadır ve 
maalesef bütçenin müzakeresi esnasında, bütçe -
nin 62 266 000 0O0 liraya yükseltilmiş olduğu
nu da tespit etmiş bulunuyoruz. 

Bu duruma göre aziz arkadaşlarım, bütçe 
açığımız 8 milyara yaklaşmış bulunmaktadır. 
Ümit ederiz ki, bu 1973 'teki 8 - 8,5 milyar ara
sındaki açıkla bağlanan bütçede Hükümet ba
şarılı olabilsin. Zira, mevcut Hükümet 1971 büt
çesini 6 milyar açıkla devralmıştır. 1972 bütçe
si buna yakın açıkla kapanacağı tahmin edil-
•melktedir. 1973 bütçesindeki durum ise budur. 
Gelirlerimiz bu, giderlerimizde kısıntı yapmak, 

Maliye Bakanlığının bütün iyi niyetine, kıy
metli Maliye Bakanının bütün gayretlerine rağ
men imkân bulunamamıştır. Bu realiteyle kar-
şıikarşıyayız. Memleketimiz bu tehlikeyle karşı-
karşıyadır. iStaibiliz'asyon politikasında muvaf
fak olunması Türkiye'yi kurtaracak, aksi, mem
leket için önemli tehlikeler doğuracaktır kanı-
smdayum. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, tam 5 dakika 
geçti; 35 dakika oluyor. 

OELÂL AHMET SUNGUR (Devamla) ~ 
1 dakika içerisinde bağlıyorum Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
CELAL AHMET SUNGUR (Devamla) — 

Bu hedefi gerçıekleştirmök için halen Yüce Mec
lislerde bulunan finansman kanunu değişiklik 
tasarısı ile, Belediye Gelirleri kanun tasarısı
nın en kısa zaımanda kanunlaşmasını gerekli 
görm'dkitleyiz. 

Bu arada mevcut vergiler sosyal adalet il
kesine uygun bir şekilde, en yüksek gelirliler
den daha çok, düşük gelirli vatandaşlardan da
ha az vergi alınacak şekilde ıslah edilmelidir. 

Bu arada Maliye Balkanlığmın, vergi hasıla
tını artırıcı yöndeki yeniden düzenleme çalış
malarını en kısa zamanda sonuçlandırmasında 
fayda görmekteyiz. 

Bunun yanında vergi yargısı müessesesinin 
de, bu müessesenin özerkriğin<e ve özelliğine 
ağırlık vermek suretiyle ve vergi ihtilâfları
nın çözümlenmesinide sürati sağlayacak bir şe
kilde ıslahının gerekli görünmekte olduğunu 
arz eder, doların yeni devalüasyonundan dola
yı dikkatli olmamız gerektiğini, bunun piyasa 
fiyatlarını artırmamasında uyanık bulunmamız 
icabettiğini belirtir, 1973 Maliye Bakanlığı 
bütçesinin millet ve miemleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını Cumhuriyetçi Parti Millet Mec
lisi Gruibu adına temenni ederiz. 

Yülkseik Heyeti saygılarımızla selâmlarız. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi adına Sa
yın Salih Yıldız, buyurun efendim. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 
M. SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Millî Güven Partisi Meclis Grubunun, Mali
ye Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerini arz 
etmeye çalışacağım. 
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Geçmiş yıllarda da temas ettiğimiz gibi, büt
çenin tümü üzerinde yapılan konuşmalar ve 
eleştiriler sebebiyle esasen geniş ölçüde Maliye 
Bakanlığı bütçesi ve Maliye Bakanı muhatabı
mız olmaktadır. Çok defa bâzı bakanlık bütçe
leri vesilesiyle yapılan konuşmalarda yine Mali
ye Bakanlığı bütçesi dolaylı şekilde de olsa kar
gımıza çıkmaktadır. Bu bir bakıma normal sa
yılabilecek bir husustur. Ancak, arz etmek iste
diğim şu ki : Gerek bütçenin tümü üzerinde ya
pılan konuşmalarda ve gerekse diğer vesilelerle 
geniş ölçüde Maliye Bakanlığı bütçesi eleştiril
miş olduğundan imkân nispetinde tekrarlardan 
kaçınarak mâruzâtıma devam etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı bütün dün
yada çok önemli bir bakanlık durumundadır. 
Eskiden olduğu gibi, Maliye Bakanlığı sadece 
Devlet gelirlerini toplamak, masraflarını yap
mak ve Devlet mallarını idare etmek şeklindeki 
klâsik görevler yerine çok farklı ve etkili gö
revlerle teçhiz edilmiştir. Daha doğrusu gittikçe 
gelişen ve değişen şartlar Maliye Bakanlığını 
kaçınılmaz görevlerle karşı karşıya bırakmıştır. 

Türkiye'de plânlı döneme girdiğimiz günden 
itibaren plân hedeflerine uygun olarak finans
man kaynaklarını harekete geçirmek Maliye 
Bakanlığının başta gelen görevi olmuştur. Kal
kınma çabaları içinde bulunan ve gün geçtikçe 
problemleri artan bir ülke olarak bu konuda 
Maliye Bakanlığının isabetli ve dengeli bir po
litika içinde olması gerçekten önem taşımakta
dır. Maliye Bakanlığının takibettiği politikanın 
başarısı veya başarısızlığı zaman içinde bütün 
sektörlerde ve yurt sathında tesirlerini göster
mektedir. 

Devlet ve millet hayatında bu derece önem 
taşıyan bir Bakanlığın başarılı olabilmesi için 
teşkilâtının çok güçlü olması ve tatmin edilmesi 
şarttır. Büyük imkânsızlıklar içinde çalışan çok 
kıymetli teşkilât mensuplarına başarılı olabil
meleri için rahat çalışma imkânlarını sağlayabil
diğimizi iddia edemeyiz. Bu bakımdan Maliye 
Bakanlığı teşkilâtını gerçekten güçlendirmek, 
maddî ve manevî sahada huzur içinde çalışabil
melerini temin etmek şarttır. 

Muhterem milletvekilleri, ilk defa «prog
ram - bütçe» sistemine geçmiş bulunuyoruz. Bu 
sistemin isabetine inandığımızı ifade etmek isti
yoruz. Gittikçe artan ve israf noktasına varan 

kamu harcamalarının kontroluna imkân vere
cek, verimliliği sağlayacak, kamu harcamaları 
ile kalkınma hedefleri arasındaki irtibatı güç
lendirecek nitelikte gördüğümüz «program - büt
çenin» başarılı olmasını dilemekteyiz. 1973 yı
lını bir dönüm noktası olarak kabul eden ve bu 
hedefe varmak için samimî bir gayret içinde bu
lunan Sayın Maliye Bakanına ve teşkilâtına ba
şarılar diliyoruz. 

Kalkınmamızın meyvelerinden geniş halk 
kitlelerini yararlandırırken, giderek artan yatı
rımları gerçekleştirmek zorundayız. Her iki he
defin bir arada ve en iyi şekilde gerçekleştirile
bilmesinin başta gelen şartı, ekonomide nispî 
bir fiyat istikrarının sağlanması yolundaki ça
baları aralıksız devam etmektir. 

Diğer taraftan, korunmaya muhtaç çiftçi ve 
ürün çeşitlerini dikkatli bir şekilde tespit etmek 
gerekir. Çok defa isabetli olmayan destekleme 
politikasının, beklenenin tam aksine en fazla 
desteğe muhtacolan kitlelere zarar verdiği bili
nen bir gerçektir. 

İhracatımız 1972 yılında sevindirici bir geliş
me hızı göstermiştir. Keza işçi dövizlerinin ulaş
tığı seviye memnuniyet vericidir. Dış ticaret 
hacmimiz 1972 yılında, bir önceki yıla kıyasla 
% 32 oranında bir artış kaydetmiştir. Dış borç
larımızı muntazaman ödemek imkânına kavuş
muş bulunuyoruz. 

İktisadî Devlet Teşekkülleri hakkındaki gö
rüşlerimize, gelince, bu teşebbüslerin malî açı
dan yeniden düzenlenmelerini sağlamak, verim
li bir şekilde çalışır hale getirmek, her yıl bu ku
ruluşların büyük zararlarını Devlet maliyesine 
yük olmaktan kurtarmak için İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin reformuna ilişkin olarak çıka
rılmış strateji kararnamesi çok olumlu bir adım
dır. Vakit geçirmeden 440 sayılı Kanunda, re
form stratejisinin ışığında değişiklik yapılarak 
bu reform gerçekleştirilmelidir. 

Vergi sistemi üzerinde" girişilen çalışmaların; 
ülkenin ekonomik şartlarına uygun, hâsılayı ar
tırıcı, âdil bir noktaya ulaşmasını temenni edi
yoruz. Vergi sistemi üzerindeki çalışmaların, 
ekonominin belli dallarını sıkıcı, gelişmeyi önle
yici sonuçlar vermesini önlemek, bilhassa ihra
catın daralması yolunda doğabilecek olumsuz 
etkileri giderecek yönde olmasını temenni edi-
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yoruz. Bu itibarla mevcut sistemin müessiriye-
tini ve verimini artıracak tedbirlere öncelik ve
rilmesinde isabet vardır. 

Sayın Maliye Bakam birçok defalar yeni 
vergiler koymak yoluna gitmeden kalkınmamı
zı sıhhatli kaynaklardan finanse etmek kararın
da olduklarını ifade etmiş bulunuyorlar. Kana
atimizce isabetli bir politikadır. 

Yıllardan beri Devlet hayatında küçümsene
meyecek ölçüde büyük israf olduğunu arz et
mek isteriz. Bu konuda geçen dönemde ve yıl
larda Yüce Meclise verdiğimiz önergeler mev
cuttur. Sayın Maliye Bakanının gayet samimî ve 
gerçekçi bir şekilde bu konuya eğildiklerini 
Devlet hayatını âdeta gizli bir hastalık şeklinde 
tahribeden israfın önlenmesi yolunda ayrıntılı 
bilgi verdiklerini ve mücadeleye kararlı olduk
larını memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyo
ruz. 

Bölgelerarası dengeli gelişmenin sağlanması 
amacıyle girişilen tedbirleri memnuniyetle ve 
sevinçle karşılamaktayız. Özel yatırımların be
lirli bölgelere kaydırılması için düşünülen vergi 
kolaylıkları ile teşvik tedbirlerini samimiyetle 
destekliyoruz ve tasvibediyoruz. 

Keza Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
günden güne ekonomiyi sıkan türlü güçlükleri 
yanında, idarî faaliyetlerin geniş ölçüde aksa
masına sebcboldugundan hazırlanmış olduğu 
söylenen tasarının bir an evvel kanunlaşmasını 
temenni ediyoruz. Devlet hayatındaki israfın bir 
ölçüde önlenmesi bakımından da bu değişikliğe 
ihtiyaç vardır. 

Yurdumuzda sermaye piyasasının kurulma
sı, gerçekten ekonomiye büyük yararlar sağla
yacaktır. Bu yolda girişilen tedbirlerin hızlan
dırılmasını diliyoruz. Böylece yurtdaşı tasarru
fa alıştırmak, bunun sonucu sermaye birikimini 
artırmak ve halka açık anonim şirketlerin ku
rulmasını teşvik etmek yolunda imkânlar aç
mak isabetli bir politika olacaktır. 

Sektörler ve bölgeler arasında âdil ölçüler 
içinde kredi dağılışını temin etmek lâzımdır. 
Faiz hadleri hususunda alman karar bütün 
yurtta olumlu karşılanmıştır. 

Değerli milletvekilleri; 
1970 Ağustosunda ve zarurî sebeplere yapıl

dığını teslime mecbur olduğumuz devalüasyon 
ile bunu takibeden Personel Kanunu tatbikatı, 

sonucu, genel talep hacmında husule gelen 
önemli artış gibi faktörler 1970 yılından itiba
ren Türkiye'de fiyat artışları ile karşı karşıya 
kalmış bulunuyoruz. Zarurî olarak yapılan de
valüasyondan sonra yurt dışından ithal edilen 
malların fiyatlarında artış olduğu gibi, yurt içi 
fiyatlarda da zarurî artışlar olmuş ve fiyat ar
tışları beklenen noktada tutulamamıştır. Şüp
hesiz ki maliyet unsuruna tesir eden bu gelişme
ler fiyat artışlarında başlangıç noktasını teşkil 
etmiştir. Genel bütçe politikasında bu hususlara 
mütedair tedbirler düşünülmüştür. 

Başlangıcında büyük sakıncaları ve haksız
lıkları bünyesinde taşıyarak yürürlüğe giren 
Personel Kanunu ile ilgili dertler, zaman içinde 
gelip Sayın Maliye Bakanının önüne çıkmıştır. 
Birikmiş maaş farkları dâhil, intibaklardan mü
tevellit haksızlıklar, yan ödemeler gibi... Buna 
mukabil Maliye Bakanlığı, Devletin imkânları
nı dikkate alarak bu ölçüler içerisinde haksız
lıkları gidermek yolunda kararlar almıştır, önü
müzdeki yıllarda Türkiye'yi dar boğazlara sok
mamak için bütün antipatiyi üzerinde toplamak 
pahasına bir malî politika takibetmek cesareti 
üzerinde toplamak pahasına bir malî politika 
takibetmek cesareti gösterilmiştir. Bu hususu 
belirtmeyi bir vicdan borcu telâkki etmekteyiz. 

Burada bir noktaya temas etmek istiyorum. 
Personel Kanunu diye artık adlandırılmış bulu
nan kanun, Yüce Meclislerde müzakere edilir
ken katsayı dâhil, bilhassa katsayı konusunda 
Yüce Meclislerde tek bir önerge verilmiş değil
dir. Bugün hep beraber şikâyet ettiğimiz az ma
aşlı memurların durumunu ıslah edici ve âdil 
bir tatbikat getirmeyi hedef alan bir teşebbüste 
bulunmadık. Şöyle ki : 

Az maaşlı memurların katsayıları yüksek, 
yüksek dereceli memurların katsayısı pekâlâ da
ha az bir noktada tutulabilirdi. Bu vesile ile 
özür dileyerek bir hususa da temas etmek isti
yorum. 

Bu husus direkt olarak Maliye Bakanlığını 
ilgilendirmemekle beraber, T. B. M. M. sayın 
üyelerinin yolluk ve ödeneklerinin memurlarla 
olan irtibatı kesilmedikçe, ki bu bir Anayasa 
meselesidir, katsayı hikâyesi zaman zaman Tür
kiye'yi büyük problemlerle karşı karşıya bıra
kabilir. Bu bakımdan katsayı üzerinde çok isa
betli kararlar alabilmek için, bu hususun mut-
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laka tadiline ve bir Anayasa değişikliğine ihti-
yacolduğunu belirtmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başında 
da bahsettiğim gibi her vesile ile Maliye Bakan
lığı bütçesine geniş ölçüde temas edildiği için 
»sözlerimi bitirirken, bütçenin milletimize ve Sa
yın Maliye Bakanına ve mensuplarına hayırlı 
olmasını diler, şahsım ve grubum adına saygıla
rımı arz ederim. (M. G. P. sıralarından, alkış
lar)1 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. Sa
yın Bakana söz veriyorum. Buyurun Sayın Ba
kan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde yapılan 
görüşmeler esnasında, gruplar tarafından Ba
kanlığımız bütçesi üzerinde, Bakanlık bütçesiyle 
ilgili olarak, ileri sürülen tenkidleri ve temen
nileri cevaplandırmak üzere söz almış bulunu
yorum. 

Yapılan konuşmalarda Maliye Bakanlığı büt
çesiyle birlikte bütçenin tümü üzerinde de du
ruldu ve çeşitli açılardan 1973 malî bütçesi ten-
kid edildi. Bütçe tasarısını Yüce Meclise sun
duğum zaman ve tasarının tümü üzerinde yapı
lan görüşmeleri müteakip yaptığım açıklamalar
da konunun bu yönü üzerinde durmuş olmakla 
beraber, doğrudan doğruya Bakanlığımızla ilgili 
hususlardan önce, bu noktaya kısaca tekrar te
mas etmekte fayda görüyorum. 

Parti grupları adına konuşan sayın milletve
killerinden Sayın Topaloğlu, Sayın Sungur; 
özellik 1973 malî yılı bütçesinin program - bütçe 
olarak hazırlanmasına işaretle, bu tutumu bir 
yönüyle tasvip, bir yönüyle de tenkid etmiş bu
lunuyorlar. Sayın Topaloğlu'na göre, bütçenin 
şeklindeki değişiklik aslında beraberinde hiçbir 
şey getirmemektedir. Bütçeyi takdim ederken 
program - bütçe uygulamasiyle getirilen deği
şiklik şeklî bir değişiklik gibi görülmekle bera
ber, bunun aslında bütçe harcamalarında tasar
rufa yönelmiş bir yenilik olduğunu tebarüz et
tirmeye çalışmıştım. 

Hiç. şüphesiz ki 1973 yılında teklif edilen şek
liyle 1)U uygulamada istediğimiz aşamaya ulaş
mış olmaktan uzağız; fakat biz şuna inanıyoruz 
ki, program - bütçe beraberinde getirdiği yeni 
tasnif tekniğiyle hizmet maliyetlerini daha ya

kından hesaplamak ve hizmetler arasında Yüce 
Meclislere mukayeseler yapmak imkânını ver
mek suretiyle kamu sektöründe çok yaygın ol
duğu bilinen israfın önlenmesine yardımcı ola
caktır. Tekrar arz etmek isterim ki, tek başına 
program. - bütçe, hele bu yılki tatbik edilen şek
liyle, bizi bu maksada götürmekten uzaktır. Fa
kat bu uygulamayı geliştirdiğimiz ve buna para
lel olarak bir zihniyet değişikliğine de yöneldi
ğimiz takdirde kamu sektöründe çok yaygın 
olan israfın önlenmesi ve böylece elimizdeki kıt 
kaynakların daha verimli bir şekilde kullanıl
ması mümkün olacaktır. 

Bütçenin tümüyle ilgili olarak üzerinde du
rulan bir başka konu denklik meselesi oldu. Ge
rek Sayın Topaloğlu, gerekse Sayın Sungur ve 
Sayın Doğan; bütçenin denk olmadığını ileri 
sürdüler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu mü
nasebetle her şeyden önce bu noktada bir hu
susu bir kere daha Yüce Meclisin dikkat nazarı
na arz etmek istiyorum. Her bütçe müzakere
sinde her şeyden önce denklik konusu üzerinde 
durulması, artık vaz geçilmez bir gelenek haline 
gelmiş bulunmaktadır. Fakat aslında bugün 
Maliye tatbikatında, özellikle bütçe tatbikatında 
sayısal denklik, eskimiş bir kavram ve eskimiş 
bir uygulama durumundadır. Bütçelerin kendi
lerinden beklenilen fonksiyonu yapacak.durum
da olması lâzımgelir. Bu fonksiyon bazan büt
çenin açık bir bütçe olmasını, bazan da fazla 
veren bütçe olmasını gerektirebilir. Bu itibarla 
sayısal denklik üzerine bütün kıymetlendirmeyi 
bina etmenin her halükârda en isabetli yol olma
dığını tekrar açıklamakta fayda görüyorum. 
1973 bütçesinin her halükârda bu açıdan değer
lendirilmesi yapılmak gerekirse, onunla ilgili 
olarak, müsaadenizle ben şunu arz etmek iste
rim : 

1973 bütçesi gerek gelirler gerekse ödenek
ler bakımından elde mevcut gideriler tam bir 
değerlendirmeye tabi tutulmak suretiyle hazır
lanmıştır. Bir başka ifadeyle, bütçe samimî bir 
bütçedir. Bütçede, tetkikinden de görülmüş 
olduğu üzere açık olarak görülen ödeneklerle 
gelirler arasında fark olarak görülen 4 milya
rın istikrazla kapatılması öngörülmüş bulunmak
tadır. Binaenaleyh, bütçeyi bu haliyle denk bir 
bütçe olarak kabul etmek mümkün olduğu gibi, 
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istikraz açık olarak kabul edildiği takdirde, bu
nun üzerinde bir başka değerlendirme yapıla
rak, bunun 4 milyar açığı ihtiva eden bir bütçe 
olduğu da söylenebilir. Fakat şunu unutmamak 
gerekir ki, istikraz Devlet gelirlerinin bir çeşi
dinden ibarettir ve bütçemizde öngörülen ve 
gerçekleştirilmesi mümkün olan 4 milyarlık bir 
istikrazla bu bütçenin denk bir bütçe olması 
sağlanmış bulunmaktadı r. 

ıGelir ve gider tahminlerinin, özellikle gelir 
tahminlerinin üzerinde yarın tekrar durulaca
ğını tahmin ettiğim daha teferruata inmek is
temiyorum; fakat elimizde mevcut rakamlar, 
bu bakımdan, bütçenin hazırlandığı sırada için
de bulunduğumuz şartların bugün biraz daha 
iyileşmiş olduğunu, ilk şekliyle gelirlerde bek
lenen artış yüzde 22,4 olduğu halde, bütçe 
gelirlerinin bugün ulaştığı seviyeye göre "yüzde 
18,4 seviyesindeki bir gelir artışının bütçenin 
denkliğini vergi 'gelirleri bakımından sağlama
ya yeter olduğunu ortaya koymaktadır. 

(Bütçe üzerinde yapılan eleştiriler arasında 
Sayın Topaloğlu 1973 yılı «Bütçesinin 1972 yılı
na nazaran yüzde 20 oranında bir artış ihti
va ettiğini ve bu haliyle beraberinde getirece
ği talep artışıylc birlikte fiyat artışlarına yeni 
bir unsur ekleyeceğini ileri sürdüler. Öyle sanı
yorum ki ıbu noktada 'bir maddî hata ile karşı 
karşıyayız. Çünkü gerekçede de arz edildiği 
rzere, 1973 malî yılı Bütçesinde, 1972 yılma na

zaran öngörülen artış, bütçe tasarısında yüzde 
10,72'den ibarettir. Bütçe Karma Komisyonun
da yapılan ilâvelerden son^a bu fark yüzde 
11,15'e yükselmiştir. Binaenaleyh, Sayın Topal-
oğlu'nun ileri sürdükleri gibi yüzde 20 oranın
da bir artış söz konusu değildir. Aradaki far
kın 1972 yılı Bütçesinde, bütçenin kenarında 
bir gelir ve mekanizma olarak düşünülmüş ol
duğundan İktisadî Devlet Teşekküllerinin fi-
nansmaniyle ilgili fonun nazarı dikkate alın
mamasından ileri geldiğini sanıyorum. Oysa, bu 
fon bu sene bütçe içine alınmış olduğundan, 
iki bütçe arasında mukayese yaparken ikisini 
de aynı zamanda gözönünde tutmak gerekmek
ledir. 

Bütçenin tümüyle ilgili bu hususlar dışında 
ayrıca fiyat hareketleri de, sayın milletvekille
ri tarafından en çok üzerinde durulan kullular
dan biri oldu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1973 ma
lî yılı Bütçesini takdim ederken de arz ettiğim 
gibi, son senelerde zaman zaman ciddî mesele
lerle karşılaşmış olmasına, rağmen, gelişmesini 
devanı ettirerek bugün büyük bir potansiyel 
iktisabetmiş bulunan ekonomimizin karşı karşı
ya bulunduğu en müstacel ve en önemli mesele 
fiyat hareketleriyle ilgilidir. Bu sebepledir ki, 
31.73 malî yılı Bütçesini, fiyat hareketlerini ar
tırmayacak, aksine bunları önümüzdeki yıl için
de Türkiye'nin şartlarına uygun bir istikrara 
dönüştürecek boyutlar içinde hazırlamaya özel 
bir itina gösterdik. 

1971 yılında toptan eşya fiyatlarında kay
dedilen '% 23 oranındaki artıştan sonra, 1972 
yılında fiyatları istikrara yöneltmek için alın
ması gerekli ilk tedbir bunların artış hızını kes
mek oluyordu. Bu sebepledir ki, evvelce de arz 
ettiğim üzere, Hükümetiniz 1972 yılında bir ta
raftan harcamaları sınırlamak, öte yandan ban
kalardaki mevduatın Merkez Bankasındaki kar
şılıklarım artırmak ve nihayet dövize çevrile
bilir mevduat hesaplarını kontrol altına almak 
suretiyle talebi tahdidetmek yoluna gitmiş ve 
bunun neticesinde fiyatların artış hızı kesilmiş 
bulunmaktadır. Nitekim, 1972 yılı sonu itiba
riyle istatistikler, kaydedilen fiyat artışının 
% 12,9 olduğunu göstermektedir. 

Şimdi, karşı karşıya bulunduğumuz mesele, 
1973 'bütçe uygulamasıyle birlikte hızı kesilmiş 
olan fiyat artışlarını Türkiye'nin ortamına ve 
şartlarına uygun bir istikrara çevirmek olarak 
kendini göstermektedir. Bütçenin boyutları bu 
anlayış içinde hazırlandığı gibi, buna paralel 
olarak politikalar da uygulanması, yine büt
çeyle birlikte ele alınmış bulunmaktadır. Pa
ra - kredi ve dış ticaret politikası bu yönde ve 
bu anlayış içinde uygulanacaktır. Ancak, itiraf 
etmek lâzımgelir ki, Türkiye'deki fiyat hareket
lerinin oluşmasında talep yanında arzda zaman 
zaman ortaya çıkan tıkanıklıklar ve bunun ya
nında yapısal nedenler de önemli ölçüde rol 
oynadığından, 1973 yılı içinde fiyatlardaki ar
tışın tamamen durdurulmasını beklemek müm
kün değildir. Talep yönünden ve arzı artırmak 
yönünden alınacak tedbirler hiç, şüphesiz ki, 
etkisini gösterecektir; fakat ekonomimizin ya
pısından ileri gelen nedenleri, özellikle aracıla
rın çokluğunu bertaraf etmek süratle mümkün 
olmadığı için fiyatlardaki artışı bir mânada 
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kaçınılmaz görmek gerekmektedir. Fakat her 
halükârda şunu tekrar açıklamak isterim ki, 
alınan tedbirler hu artışı Türkiye'nin koşulla
rına uygun hir istikrar seviyesinde tutacak ni
telikte ve etkinliktedir. 

'Bütçenin tümüyle ilgili olarak ileri sürülen 
hususları hu şekilde kısaca heyetinize arz ettik
ten sonra, bunun dışında üzerinde durulan di
ğer konuları da aynı şekilde belirtmekte fayda 
görüyorum. 

Parti grupları adına yapılan konuşmalarda 
en çok üzerinde durulan bir başka konu Devlet 
Personel Kanunu uygulaması oldu. 

'Sayın 'Topaloğlu, Sayın Doğan ve Sayın Hiç
erimez özellikle bu konuyu çeşitli yönleriyle 
eleştirmiş bulunyorlar. 

Devlet (Personel Kanunu ile uygulamaya ko
nulan rejimin bir reform olup olmadığı ileri 
sürüldü. Bunun tatminkâr olmadığı belirtildi. 
Son defa kanun kuvvetinde kararname ile bu 
rejimde öngörülen düzeltmelerin yetersizliği 
üzerinde duruldu ve nihayet yan ödemelerle 
•maaş farklarının şimdiye kadar askıda kalmış 
olmasından şikâyet edildi. 

Personel reformunda kısa süreli uygulama 
dönemi içinde tespit edilmiş bulunan başlıca 
aksaklıkları gidermek ve memurlar arasında bu 
yüzden ortaya çıkmış olan huzursuzluğu yok 
etmek amacıyle hazırlanmış bulunan kanun kuv
vetindeki kararname Hükümet tarafından Yüce 
Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Komisyon ça
lışmaları tamamlanır tamamlanmaz hiç şüphesiz 
ki, Yüce iMecliste de bu tasarı çeşitli yönleriyle 
müzakere mevzuu olacaktır. Bu itibarla, tasa
rının hükümlerine girmeden, sadece beraberin
de getirdiği bâzı yenilikleri veya ıbu uygulama
nın memurlara sağladığı imkânları belirtmekle 
yetinmek istiyorum. , 

Kanun kuvvetindeki kararname uygulama
sı 400 000 memuru ilgilendirmektedir. Bunun 
200 000'i öğretmendir, 50 OOO'i emniyet memu
rudur. Devlet teşkilâtında, elimizdeki rakamla
ra göre, halen vazife gören memur sayısı 
800 000 civarında olduğuna göre, bu kanunun 
getirdiği hükümlerle aşağı - yukarı memurla
rın yarısının, şimdiye kadar şikâyet mevzuu 
olan konularda, eskisine nazaran daha iyi bir 
rejime kavuşmuş olacakları söylenebilir. 

Bu arada, memurların birikmiş maaş farkla
rının ödenmesi için 1973 yılı Bütçesinde de ilk 

defa bir uygulama yoluna gidilmiş olduğunu 
öyle sanıyorum ki, tekrar Yüce Heyetinize arz 
etmekte fayda vardır. Bilindiği gibi 1972 yılı 
Bütçesinde bu maksatla bir ödenek öngörülme
miş olması dolayısıyle memurların birikmiş ala
caklarının âkibeti bir bakıma muallakta kalmış 
bulunuyordu. Bu defa, bütçe içinde iki aylık 
bir ödemeyi karşılayacak bir miktarı öngörmüş 
bulunuyoruz ve böylece uygulama, ödeme fiilen 
başlamış olacaktır. 

Yan ödemelere 'gelince; yan ödemelerin ge
nel ve katma 'bütçeyle ilgili dairelerle ilgili kıs
mı Ağustos ayından itibaren yürürlüğe konul
muştur, İktisadî Devlet Teşekkülleriyle ilgili ça
lışmalar da 'tamamlanmış gibidir. ,Bu teşekküller
de vazife 'gören, özellikle teknik elemanlarla 
ilgili ödemelerin de önümüzdeki günler içinde 
yürürlüğe konması takarrür etmiş bulunmakta
dır. Bu münasebetle bir noktaya da temas et
meden geçemiyorum. 

Sayın Hiçerimez, yan ödemeleri, kime ne 
miktar ve nasıl verildiği belli olmayan ödeme
ler ve sus payı olarak tavsif ettiler. Öyle sanı
yorum ki, kararnameler tektik edildiği zaman 
bunun böyle olmadığı açıkça görülecektir. 

ISayırı Başkan, sayın milletvekilleri, bu eleş
tirilerde üzerinde durulan bir başka konu, 
Emekli Sandığı ve emeklilerle ilgili meseleler 
oldu. Bu konuda da özellikle Sayın Hiçerimez 
bu sandığın - ki önemi herkesçe de malûm
dur - fonlarının siyasî baskılar ve çıkarcı iş 
çevrelerinin menfaatine göre yöneltildiğinden 
bahsetti. Öyle zannediyorum ki, bununla, sandı
ğın kanununda öngörülen faaliyeti dışında veya 
onu taşan hâdiselerden bahsedilmek isteniyor. 
Vazife zamanımda, hu sandığın fonlarının kul
lanılmasında siyasî baskı hiçbir zaman söz ko
nusu olmadığı gibi, iş çevrelerinin çıkarma göre 
bu fonların yönetilmesi de söz konusu değildir. 
Bu itibarla, daha önceki devrelere aidolduğunu 
tahmin ettiğim bu ithamla ilgili olarak gerekli 
tetkikat ve tahkikatı yapmak üzere eldeki bil
gileri «Bakanlığıma tevdi etmesini Sayın Hiçeri
mez'den rica ediyorum. 

Sandık Kanunu, bilindiği gibi sandık fon
larının yüzde 40'ını geçmeyecek bir miktarının 
gayrimenkul satmalınmasında veya gayrimen-
kullere yatırılmasında kullanılmasını öngörmek
tedir. Sandık, bu hüküm çerevesinde şimdiye 
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kadar bilindiği üzere, bâzı işhanları yaptırmış 
veya oteller inşa ettirerek bunları işletmek yo
luna gitmiştir. Bu işletmelerin neticesiyle ilgili 
olarak} Maliye Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak 
Komisyonca hazırlanan metinde yer alan rakam
lar, sandığın yıllık bilançolarından alınmış olan 
rakamlardır ve bu rakamlar aynı zamanda Yük
sek Murakabe Heyetince de kabul edilmiş olan 
rakamlardır. 

Söz konusu bilançolar hazırlanırken, gerçek
ten Sayın Hiçerimez'in işaret ettiği gibi, ayrıca 
bina amortismanı hesaplanmamaktadır. Bu, san
dığın şimdiye kadar yaptığı mukavelelerde «ha
sılat türü» esasını kabul etmiş olmasından gelen 
bir husustur ve bu esasa göre işletme hasılatın
dan, yenileme fonu adı altında yüzde 4 ilâ 10 
oranında bir indirim yapılmaktadır. Halen bu 
fonun miktarı, Emek İnşaat tarafından işletilen 
bütün otellere şâmil olmak üzere yüzde 10'a 

.çıkarılmıştır. Ayrıca, emlâk vergisinde yapılan 
son tadilâttan sonra, sandığın bina vergisi mev
zuuna girdiği gözönünde tutulmak suretiyle iş
letme mukavelelerinde mevcut esaslar bu açıdan 
gözden geçirilerek, Emlâk Vergisinin işletme ha
sılatından indirilmesi yoluna gidildiği gibi, ay
rıca bina amortismanının da Sandık kârların
dan, işletme kârından indirilmesi için yine ça
lışmalar yapılmak yoluna gidilmiştir. Buna gö
re, bu çalışmalar neticelendiği zaman Sandığın 
doğrudan doğruya işlettiği otellerde olduğu gi
bi, bir işletmeci eliyle işlettiği otellerde de ay
rıcı amortisman indirimi sağlanması temin edil
miş olacaktır, ki bunun Sandığın kârlılık duru
mu için doğrudan doğruya etkili olması bile, 
işletici bakımından etkili olacağı ve dışarıya 
transfer edilecek kârları zaltma yanında, San
dığın amortisman imkânlarını da artıracağı şüp
hesizdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, tenkitler
de üzerinde durulan bir başka konu, bizzat Ma
liye Bakanlığının kuruluşu ve işlemesi ol
du. Bu arada, Sayın Hiçerimez, Maliye Ba
kanlığının çağdaş maliye anlayışından uzak 
olduuğndan bahsetti. Sayın Doğan da Ma
liye Bakanlığının, başka bakanlıkların görev sa
hasına müdahalelerinden bahsederek, bunların 
normal çerçeveler içinde getirilmesi ihtiyacı 
üzerinde durdu. 

Çağdaş maliye anlayışından ne anlamak lâ-
zımgelir; şüphesiz ki bu husus, üzerinde duru

lacak bir konudur, fakat Heyetinize şunu arz 
etmek isterim ki, tümüyle Türk Devlet teşkilâ
tının bugün çağdaş bir teşkilât olup olmadığı 
tartışılırken, bunların arasında Maliye Bakan
lığı öyle sanıyorum ki, kuruluş şekliyle olduğu 
kadar, vazife anlayış ve tatbikatiyle de bu yön
de en ileri safta yer alacak kuruluşlardan biri 
olarak gösterilebilir. Maliye Bakanlığı, kendisi 
çok muhafazakâr olarak tanınmakla beraber, 
şimdiye kadar daima Türk Devlet teşkilâtında 
reformun öncülülğünü yapmıştır. Bununla bera
ber, bütün Devlet teşkilâtımızda olduğu gibi, 
Maliye teşiklâtınm da reorganizasyona ihtiyacı 
olduğuna hiç şüphe yoktur. Bir müddet, önce 
başlamış olan bu çalışmalar, kısa bir müd
det içinde tamamlanabilecek safhaya gel
miştir. Bu çalışmalar, özellikle Maliye Ba
kanlığı taşra teşkilâtını ilgilendirmektedir ve 
bunun başında da gelir idaresinin yeniden orga
nize edilmesi yer almaktadır. Ayrıca, vergi 
yargısının yeniden düzenlenmesi ve Maliye Ba
kanlığı merkez teşkilâtının günün ihtiyaçlarına 
göre takviyesi de bu program içinde düşünül
müştür. Bütün bunların yanında, önemli bir 
husus olarak Maliye Bakanlığı gerek merkez 
teşkilâtında, gerekse taşra teşkilâtında hizmet 
içi eğitimi geliştirmek ve teş'kilâtı günün ihti
yaçlarına göre daima teçıhiz etme imkânını 'sağ
lamak için bir maliye akademisi 'kurulmadı da 
kararlaştırılmıştır. Biz şuna inanıyoruz ki, prog
ram giderek tatbik edildiği takdirde, Maliye 
Bakanlığı günümüzün gittikçe artan ve çeşit
lenen ihtiyaçlarına cevap verebilecek (bir bün-. 
yeye isahip olabilecektir. Maliye Bakanlığının 
baş'ka (bakanlıklarla ilişlkisi ve özellikle Devlet 
Personel Dairesiyle olan ilişkisine gelince; - ki 
bunun üzerinde hem 'sayın Hiçerimez, hem de 
sayın Doğan durdular - Bununla ilgili ola-
raJk da şunu kısaca 'belirtmek isterim': Maliye 
Bakanlığı, bütün ülkelerde olduğu gibi malî di
siplinin tesiscisi ve takipçisidir. Malî disiplin, 
devlet teşkilâtının en önemli unsurlarından bi
rini teşkil >eder ve özellikle Türkiye gibi kay
nakları kıt olan .memleketlerde alım bir önem 
taşır. Maliye Bakanlığı Teşkilât Kanunu İm an
layış içinde hazırlanmıştır ve bu anlayış için
de de uygulanmaya çalışılmaktadır. 

Devlet Personel Dairesinin ilişkisine gelin
ce; öyle zannediyorum ki, burada da bir yan-
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lış anlayış ısöz konusu olmak gerekir. Maliye 
Bakanlığı, Devlet Personel Dairesinin yerine 
'kaim olmayı yahut onun vazifelerine sahip çı'k-
anayı, yetkilerine sahip çıkmayı 'düşünme mis
tir. 

Devlet Personel Dairesinden önce; personel 
reformuyla ilgili tasarıların bizzat Maliye Ba
kanlığı tarafından hazırlanmış olduğu ve yü
rürlüğe konulduğu Yüce Heyetin malûmudur. 
Ayrıca, Devlet Memurları Kanunu, bizzat Yü
ce Meclislerde kabul edilmiş olan kanunun için
de hemen hemen her alanda 'daima Maliye Ba
kanlığına yetki ve görev vermektedir. Maliye 
Bakanlığı Teşkilât Kanununun 8 nci imaddeisin-
de yer alan bu husustan .başka,'Devlet Mamur
ları Kanunun 2 - 4 - 83 - 34 - 65 - 123 -1,54 -165 -
478 - 190 - 194... 

AHMET ıSAKIP HlÇEBılMEZ (Ankara) — 
Bunları da maliyeciler yazdı sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA M Ü E Z Z Î N D G L U 
(Devamla) -— Yüce Meclisler kabul buyurdu 
zannediyorum. 

AHMET $AKIP HİOE'RİMEZ (Ankara) — 
160 sayılı Kanuna giriyor. Bunları da Meclis 
İka bul >etti. 

BAŞKAN — Sayın Hiçeriraez, lütfen .müda
hale ^etmeyiniz efendim. 

Buyurun sayın Bakan. 

MALİYİ] BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Binaenaleyh, bugünkü uygula
mada Maliye Bakanlığını, Devlet personel -reji
mi içerisinde kendine ait yetkiyi aşmış ve 'bir 
haşka kuruluşa ait yetki ve görevlere tecavüz 
etmiş olarak göstermek veya görmek yanlıştır. 

Sayın Başkan, ısaym milletvekilleri, Maliye 
Bakanlığı 'bütçesi üzerinde yapılan eleştirilerde 
vergi reformu üzerinde de duruldu. Gerek sa
yın Topaloğilu, gerekse ısaym 'Sungur ve sayın 
Yıldız bu konuya temas ettiler. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer 
alan vergi reformunun uygulanmasını hazırla
mak hiç şüphesiz ki, Maliye Bakanlığına tered-
düp eder görevlerin başında gelmektedir. Bu 
çerçeve içinde yapılan çalışmalar tamamlan
mış olup, vergi Usûl Kanunu ile Gelir ve Ku
rumlar Vergileri Kanunlarında yapılacak deği-
işikliklerlo ilgili tasarılar, öyle sanıyorum ki, 
çok kısa bir zamanda Yüce Meclise sunulmuş o-
'lacaktır. 

26 . 2 . 1973 O : 3 

Bu kanunlarda vergi reformu anlayışı için-
do öngörülen değişikliklerin ana hatları, 1973 
Malî yılı bütçe gerekçesinde açıklanımıştır. Bun 
lan, !hiç şüphesiz ki, burada tekrar 'etmeye ma
hal yoktur. Fakat, hu konuda yapılan (eleştiri
lerle ilgili olarak bir hususu bilhassa tekrar be
yan etmekte fayda görüyorum. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında ön
görülen vergi reformu, •gümrükteki vergi ka-

' ılımlarının boşluklarını doldurmak suretiyle 
otolvontrol mekanizmasını işler İhale getirmek ve 
bu suretle vergi kayıplarını önlemek. Aynı za
manda, yine bu suretle gümrükteki vergi sis
teminin sosyal adalet ilkesine d alı a ziyade yak
laştırmak noktasında toplanmaktadır. Hiç. şüp
hesiz ki, bu amaca ulaşmak için ilgili vergi ka
nunlarında, uygulamada teshil edilen hoşluklar 
yanında, aynı neticeyi vermek bakımından istis
na ve muafiyetlerin gözden geçirilmesine de ih
tiyaç vardı. Vergi reformu çalışmaları bu anla
yış içinde yürütülmiiş ve arz ettiğim gibi, bir ta
raftan Gelir Vergisi Kanununda, onun yanın
da Kurumlar Vergisi Kanununda yapılacak de
ğişiklikler tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

İstisna ve muafiyetlerin yeniden gözden ge
çirilmesini ve bıı arada Kurumlar vergisinde ol
duğu gibi vergi nispetlerinin değiştirilmesini, 
yeni vergi getirilmeyeceği anlayışıyla hağdaş-
şamayacağmı söylemek zannediyorum ki, konu
nun bütün yönleriyle açıklanmamış olmasından 
ileri gelmektedir. Zira, tasarılar sunulduğu ve 
Yüce Heyetçe tetkik edildiği zaman görüle
cektir ki, Kurumlar Vergisinde yapılan nispet 
değişikliği aslında, sadece dağıtılmayan kazancı 
lamı vergilendirilmesini istihdaf .etmektedir. 
Öteki kurumlarda artırılan nispet, gelir vergi
sinin mahsubu suretiyle esasen karşılanmakta
dır. 

Vergi Usûl Kanununda yapılan değişiklik
lerde ise, vergi kaybının başlıca nedeni oldu
ğuna şüphe, bulunmayan belge sisteminin yeni
den düzenlenmesi suretiyle, vergi kayıplarının 
önlenmesi fikrine hakim olmuştur. Biz şuna ina
nıyoruz ki, vergi reformu çerçevesinde öngörü
len bu değişiklikler 'kanunlaştığı takdirde, ot'o-
'kontrol 'mekanizmasının işlemesi suretiyle ver
gi kayıplarının önleımek mümkün olacağı gibi, 
aynı, zamanda mevcut vergi kayıplarından do
ğan haksız rakabet de önlenmiş olacaktır. 
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Sayın Başkan, son olarak bir başka konuya 
temas etmek istiyorum. O da, Sayın Sungur'un 
üzerinde durduğu döviz rezervlerimizle ilgili. 

'Sayın Sungur, döviz rezervlerimizdeki ar
tışa işaretle; bu, büyük bir gelişme olmakla be
raber, sadece döviz rezervlerini artırmanın bir 
poolitika olarak beninısenmemesmi, rezervlerin 
en etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilme
line ve kullanılmasına yönelmesini önerdi. 

Hiç şüphesiz ki, takibcdilmesi gereken bir 
döviz rezerv politikasının, o memleketin ihti
yaçlarına göre tespit edilmesi gerekir. Türkiye, 
döviz rezervleriyle ilgili olarak böyle bir politi
ka tespit ederken, bir taraftan ithalât ve ihra-
catiyle dış ticaretindeki açığı ve onun yanında 
Devlet borçlarının beraberinde getirdiği külfe
ti düşünmek zorundadır. 

1972 yılında dış ticaretimiz 650 milyon do-
lorlık bir açıkla kapanmıştır. Önümüzdeki ve 
bulunduğumuz yıl içinde de aynı seviyelerde 
bir açık söz konusu olabilir. Ayrıca Türkiye, 
daha önceki yıllardaki borçlanmaları dolayısiyle 
her yıl 250 milyon dolar raddesinde bir anapara 
ve faiz ödemesiyle karşı karşıyadır. 

Bütün bunlar dikkate alındığı takdirde bu
gün 1 400 000 000 dolara ulaşmış olan döviz 
rezervinin, ihtiyaçlarımızın çok üstün bir birik
me içinde bulunmadığı anlaşılacaktır. Kaldı ki, 
'bu rezervin içinde dövize çevrilebilir mevduat 
hesabı şeklinde gelmiş olan ve yekûnu 462 mil
yon dolara baliğ olan dövizler vardır ki, bun
lar da aslında net rezerv hesabı yapılırken 
onun dışında bırakılmak gerekir. Bu sebepledir ki, 
döviz rezerv politikamızı tespiit ederken bir taraf-, 
tan lüzumsuz birikimleri önlemek yanında, bu
nu acele bir kullanma ile eritmekten de ka
çınmaya itina edilmiştir. Döviz rezervlerimiz 
bu haliyle dış ticaretimizin arızasız şekilde iş
lemesinin ve muhtemel tıkanıklıkların zamanın
da önlenmesinin teminatını teşkil etmektedir. 

Doların devalüasyonunu müteakip Türk 
parası ile ilgili olarak alman karara gelince; 
Sayın Doğan ve Topaloğlu, bu arada yapılan 
operasyon aslında bir devalüasyon olduğu hal
de bunun gizlenmesi gibi bir yola gidilmiş ol
duğundan bahsettiler; bütçeyi Yüce Heyetinize 
takdim ederken de arz ettiğim gibi, aslında son 
operasyonla Türk parası bâzı paralara karşı 
kıymetini korumuş, bâzı paralara karşı ve al

tına karşı da devalüe edilmiş bulunmaktadır. 
Bu bir gerçeğin ifadesidir. 

Bilindiği gibi dolarla birlikte bâzı paralar 
altına nazaran devalüe edilmiştir, Türk parası 
da bunlar arasında yer almaktadır. Fakat mil
letlerarası bir para birimi olarak dolar - Türk 
Lirası paritesi aynı kaldığı için, Türk Lirası 
dolara nazaran kıymetini korumuş olmaktadır. 
Buna karşılık doların hareketini ta.kiibetme.yen 
paralar muvacehesinde ise Türk parası devalüe 
edilmiş olmaktadır. Bu operasyonun fiyatlar 
üzerindeki etkisine gelince; ithalâtın gayrisâfi 
millî hâsılamız içindeki payı ve bu operasyon 
•dolayısiyle dolar sahası dışında yapılacak mem
leketlerden olan ithalâtta yalnız fiyat farkı 
teşekkül edeceği nazarı dikkate alınarak yapı
lan hesaplar yüzde bir ölçüsünde bir fiyat artı
şının söz konusu olduğunu göstermektedir. He
men ilâve etme kisterim ki; bu, bahsettiğim 
açıdan yapılmış bir hesaptır, dış ticaretimiz ve 
döviz rezervlerimizin seviyesi ithalâtımıza, daha 
müsait pazarlara yönelmek imkânını verdiği 
için bu mekanizma işlediği takdirde pahalı it
halât miktarı azalacağı için buna paralel olarak 
bu nispet, bu oran düşebileceği gibi aksi oldu
ğu takdirde artması da tabiatiyle beklenebilir. 

ISaym Başkan, sayın milletvekilleri, bu su
retle Maliye Bakanlığı, bütçesi üzerinde yapılan 
görüşmeler sırasında sayın milletvekilleri tara
fından ileri sürülen tenkitleri cevaplamış ve 
üzerinde durulan noiktaları açıklamış bulunuyo
rum. Eleştiride bulunmak suretiyle Maliye Ba
kanlığının bütçesinin daha ziyade geliştirilmesi 
yönünde katkıda bulunan bütün konuşmacılara 
teşekkürlemizi arz eder, Yüce Heyetinizi saygı
larla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular vardır, 
lütfen.. Antalya Milletvekili iSayın Süleyman 
Ç-iloğlu, buyurun efendim sorularınızı sorunuz. 

SÜLEYMAN ÇİLOĞLU (Antalya) — Sayın 
Başkan, Türkiye'de hayat pahalılığı ve fiyat 
artışları hepimizce malûmdur. Adetâ etiketli 
bir soygun nizamı getirilmiş durumdadır. Piya
sadaki satış ve alışları, üreticiden tüketiciye in
tikal eden ve gerekse sanayi dallarında imal 
edilen malların alım ve satışları arasındaki 
'muvazenenin meşru kazancı kontrol eden bir 
sistemi yoktur. 
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Gerek belediyeler, gerekse diğer kuruluşlar 
pasif durumda ve müessir bir mücadele yap-

' mamamaktadırlar. İkinci Dünya Harbi sırasında 
bile, Millî Korunma Kanunu ile birtakım spe
külatif hareketlere, gayrimeşru kazanç temin 
edenlere mâni olma tedbirleri alındığı halde, 
memleketimizdeki bugünkü şartlar muvacehe
sinde bu veya buna benzer bir kontrol sistemi, 
bir tedbir, bir kanun düşünülmekte midir? Alın
mış bir tedbir var mıdır? 

İkinci sualimi de sorayım mı efendim, yok
sa?... 

BAŞKAN — Evet efendim, hepsini sorun 
da Sayın Bakan belki yazılı cevap vermek is
terler, belki de hepsine hirden cevap verirler. 

ISÜLEYMAN ÇttLOĞLU (Antalya) — Sa
yın Başkan, Türkiye'de sermaye piyasası ku
rulamamıştır. ıSermaye Piyasası Kanununun ne 
zaman gerçekleşeceğini öğrenmek istiyorum?... 

Üçüncü sualim; Ziraî Gelir Vergisi konu
sundadır: Ziraî Gelir Vergisinde 30 0OÛ liralık 
bir muafiyet tanınmaktadır. Bu senelerden beri 
yapılan bir tatbikattır. Bugün için ziraî işlet
melerin girdi masrafları fevkalâde kazanç yö-, 
nünden bir mâna ifade etmemektedir. Acaba 
Sayın Bakan ve bakanlık tarafından Ziraî Ge-

- lir Vergisi diliminin artan masraflar muvacehe
sinde genişletilmesi düşünülmekte midir? 

Ayrıca, Ziraî Gelir Vergisinde gerçek usule 
tabi olan çiftçilerin zararı Maliyece tanınmadı
ğına göre asgarî gelir sistemi üzerinde yine ger-

, çek usulde yapılan sistemle, müterakki sistem
le, yapılan bu tahsilatla çiftçi tabakasının zara
ra uğradığı, zarar ettiği seneler dahi vergi öde
mek mecburiyetinde kaldığı gerçeği karşısında 
acaba mahsullerin maliyet fiyatları nazarı iti
bara alınarak ticaret kasdiyle yapılmış olan 
ziraî ürünlerin götürü sistemle vergilendirilme
si yolu düşünülmekte midir? Çeşitli yollardan 
vergi ödeyen çiftçilerin ürettiği ihracat ürün
leri kur farkından dolayı çiftçi yönünden bü
yük zararı mucibolmaktadır. Bu yolun terkedil-
mesi ve çiftçimizin bir nebze ağır şartlar altın
da geçimine yardımcı olunması düşünülmekte 
midir? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Sayın Başkan, sıra ile arz ediyo
rum; önce fiyatlarla ilgili olarak şunu söyle

mek isterim; fiyat hareketleri normal denebi
lecek düzeyi aştığı zaman, fiyatların ekonomi 
üzerindeki baskısını ve hayat pahalılığını ön
lemek için alınacak tedbirler; ya fiyat dondur
ması olabilir, yahut arz ve talebe dönük tedbir
ler olabilir. Fiyatların dondurulması şeklinde
ki tatbikat, bilindiği üzere birçok memleketler
de uygulanmaktadır. Hükümetimiz, fiyat hare
ketlerini tetkik ederken, bu imkân üzerinde de 
durmakla beraber, 'Türk ekonomisi buna hazır 
olmadığı için 'fiyat dondurması yoluna gitme
miş; arz ve taleple ilgili olarak tedbirler al
mak suretiyle fiyat hareketlerini normale çevir
meyi kabul etmiştir. Bu tedbirler, bir taraftan 
talebi kontrol altında tutmayı, yani para hac
mini ve, iştira gücünü kontrol etmeyi hedef 
alan bir yandan da, arzı artırmayı, piyasadaki 
mal arzını artırmayı istihsal ve ithalât suretiyle 
ve arzda zaman zaman ortaya çıkan tıkanıkla
rı gidermeyi istihsad eden tedbirlerdir. 

Eakat, bu tedbirlerin yeter olmadığını 'he
men ilâve etmek lâzımgelir: Spekülâsyon imkâ
nı daima ortaya çıktığı görülmektedir ve çık
masını da beklemek zaman zaman mümkündür. 
Bunun içindir ki; bu tedbirleri bir kontrol me
kanizması ile birlikte yürütmekte fayda görül
mektedir. Belediyeler Kanunu, belediyeler için 
bu yetkiyi tanımıştır. Ayrıca, Sanayi Bakanlı
ğı Kanunu, Ticaret Bakanlığı Kanunu da bu 
konuda ilgili bakanlıklara fiyatların oluşumu 
sırasında bâzı yetkiler tanımış ve görevler ver
miş bulunmaktadır. Hükümet fiyatları normal 
düzeyine indirmeye çalışırken, arz ve talebe 
dönük tedbirler yanında, bu son tedbirlerden 
de faydalanmayı ve bunları etkili şekilde uygu
lamayı kararlaştırmıştır. Fakat, eğer sualden 
maksat; Millî Korunma Kanunu rejimini cari 
olduğu dönemde olduğu gibi -bir fiyat muraka
besi ise, bu düşünülmemektedir. 

İkinci suale cevap arz ediyorum: Sermaye 
Piyasası Kanunu, Karma Komisyonda tamamla
narak Yüce Meclise sunulmuş bulunmaktadır 
ve Yüce Meclisin 'gündemindedir. Öteki kanun
ların arasında zaman bulunup kabul buyurul-
duğu takdirde, son senelerde büyük potansiyel 
haline 'gelmiş bulunan küçük tasarrufların bu 
çerçeve içinde oluşturulması ve halka dönük, 
halka açık ortaklıkların geliştirilmesi mümkün 
olacaktır. 
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Ziraî Gelir Vergisi ile ilgili olarak sorulan 
soru, birkaç şıkkı ihtiva ediyor. Öyle zannediyo
rum ki, evvelâ 30 000 liralık haddin değiştiri
lip değiştirilmeyeceğinden bahsediliyor. Bu 
üzerinde durulan noktalardan biridir tasarı çer
çevesi içinde; fakat gerçek usulde tarımda za
rarın kabul edilmemesi gibi bir hususu müp
hem buldum. Eğer müsaade buyururlursa, buna 
ayrıca cevap arz etmek istiyorum. 

Son olarak, kur farklariyle ilgili soruya ce
vap arz etmek istiyorum Sayın Başkan. Doların 
değerinde yapılan değişiklikten sonra, Türk pa
rası ile ilgili olarak alman tedbirler arasında 
malûm olduğu üzere bu mesele halledilmiş bu
lunmaktadır. Resmî Gazete ile ilân edilen kara
ra göre, 31 Temmuz 1973 tarihinden itibaren 
bugün dolar kuru 13 lira olarak uygulanan 
ürünlerde de, kur 14 lira olarak uygulanacak
tır. Bu vesile ile şunu arz etmek isterim ki; son 
kararın alınamsmda bilhassa şunu arz etmek 
isterim ki ; son kararın alınmasında bilhassa 
üreticiler ve onların ürünleri için ellerine daha 
çok para geçmesi ve aym zamanda ihracatımı
zın artırılması başlıca gözönünde tutulan hu
suslardan olmuştur. 

BAŞKAN — Evet Sayın (Bakan, 4 sualden 
3 ncü cevaplandırmış; birisi yazılı olarak ce
vaplandırılacaktır Sayın Çiloğlu. 

iSaym Mustafa Ok, buyurunuz, sorunuzu so
runuz. 

MUSTAFA OK (Manisa) — (Sayın Başkan; 
Sayın Bakanımızdan cevaplandırılmasını rica 
ettiğim bir sorum var:. 

Deprem bölgesi olduğu için Bingöl ve Bur-
dur'da görev yapan memurlara, 9 aylık maaş 
farkları toptan ödenmiştir. Bu arada, yine dep
rem bölgesi olan Manisadakilere 9 aylık maaş 
farkları toptan maaş farkları ödenmiyor. Büt
çe Plân Komisyonunda bir sorumuz üzerine, 
iSaym Maliye Bakanlığı temsilcisi değerli ar
kadaşımıza hatırlatıldı ve Maliye Bakanının ya
pıcı tutumu ile Manisa'da görev yapan memur
lara da 9 aylık maaş farklarının ödenmesine 
başlanmıştır. Ancak, bu bölgelerde bulunan 
emeklilere de, 9 aylık maaş farklarının öden
mediği hususunda müracaatlar almaktayız. 
Acaba, kararnamede emeklilere de 9 aylık maaş 
farklarının ödenmesi konusunda kayıt var mı
dır? Yoksa, eşitliği sağlamak bakımından, da-
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ha önceki yapıcı tutumuyle ıbıı istikamette bir 
kararname çıkarmayı düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

(Devamla) — Sayın Başkan; deprem ve ona 
benzer âfetler nedeniyle memurların 9 aylık 
maaş farklarının ödenmesinin kabul edildiği 
bölgelerde, emeklilik için de aynı esas uygulan
maktadır. Arkadaşım bana gönderdiği notta da 
teyit ediyor. Kararname bu anlayış içinde çık
mıştır ve orada emekliler için de ödeme yapıla
caktır. 

BAŞKAN — Evet, soru cevaplandırılmış
tır. 

Sayın Nakiboğlu, buyurunuz sorunuzu so
runuz. 

HAYRETTİN NAKÜBOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan; 1664 sayılı Kanun 11 iŞubat 1973 
tarihindeki Resmî ıGazete ile yayınlanmış ve 
yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen bu kanun ma
lûm olduğu üzere, 1402 sayılı 'Sıkıyönetim Ka
nununun 26 ncı maddesine ek t>ir fıkra, bir ilâ
ve madde getirmiştir. Bu kanunun Meclisimiz
de müzakeresi sırasında, bendeniz sayın Ko
misyondan sordum: <«Kanun gereğince, Örfi 
İdare Komutanlığı emrinde çalışan personel, 
bir sıkıyönetim zammı alıyor; jandarma subay
ları, jandarma personeli ve emniyet mensupları 
bu kanunun şümulüne dâhil midir» dedim. Ko
misyon da olumlu cevap verdiler. Bugüne ka
dar Maliye Bakanlığı ibu konuda sarih bir ka
rara varmamıştır; bunu da öğrenmiş bulunuyo
rum. Acaba, Sayın Bakan bu konuda ne düşü
nüyorlar? Bu zamlar emniyet mensuplarına da 
verilecek midir? 

BAŞKAN — Buyurunuz iSaym Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYYA ZÜZZÎNOĞLÜ 
(Devamla) — Sayın Başkan; söz konusu ka
nun tasarısı, aslında sıkıyönetim hizmetinde 
çalışan ve bu çerçeve içinde yer alan Devlet 
memurları için hazırlanmıştır. Bu çerçeveyi arz 
ettim; Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları
nın girip ıgirmediği konusu, kanun metninde 
açıklanmadığı gibi, gerekçesinde de yer alma
mış bulunmaktadır. Bu durum karşısında, uy
gulamanın hangi çerçeve içinde yürütüleceği 
konusu, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Maliye 
Bakanlığı arasında yapılacak tetkikattan sonra 
karara bağlanmış olacaktır. 
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M. Meclisi B : 69 26 . 2 . 1973 O : 3 

ıSaym Nakiboğlu'nım, kanunun müzakeresi 
sırasında yönetmiş olduğu soru ve bu soruya ve
rilen cevap, hiç şüphesiz ki; uygulama alanına 
tatbik edilirken gözönünde tutulacaktır. 

BAŞKAN — Evet efendim, soru cevaplan
mıştır. 

Sayın Kemal Önder; buyurunuz, sorunuzu 
sorunuz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan; 
Sayın Bakan bir lütııfta bulundular, bilgi ver
diler; Doları 1,3 liradan 14 liraya çıkararak ih
racatta hesabedileceğini söylediler, yanlış an
lamadıysam. 1971 tütün mahsulünün ihracatın
da, 1 dolar 14 lira olarak mı ödenecektir ? 

BAŞKAN — Sayın Önder'in de sorusuna 
lütfen cevap buyurunuz Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan; bu hususta yayın
lanan kararnamede; tütün ile ilgili olarak ayrı 
bir rejim öngörülmüştür. Bu tütün mahsulünün 
yıllar itibariyle ayrı rejimlere tâbi olmasından 
ileri gelmektedir. Bahsettiğim husus, tütün 
dışındaki öteki ürünleri kapsamaktadır. Tütü
nün ayrı rejimi vardır, kararnamede açıklanmış
tır. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. Te
şekkür ederiz Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Ben de teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinden önce son 
söz ki, Sayın Mevlût Ocakçıoğlu'nun iken sırası
nı .Sayın Hiçerimez'e takdim etmiş bulunuyor. 
Buyurun Sayın Hiçerimez, şahsınız adına ve 
müddetiniz 10 dakika. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Ba
kanı çok dikkatle dinledim ve bu arada bana da 
1 - 2 görev verdiler, o görevi de şimdi yerine 
getirmeğe çalışacağım. 

ünce T. C. Emekli Sandığının birtakım para
larının fuzuli yere harcandığı ve battığı ve bir 
kısım parasının da yurt dışına kaçırılır hale gel
diğini burada dile getirmiştim, bunu belgele
memi istediler. Şimdi belgeliyorum. 

Birinci belge, Başbakalık Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporları. İkinci belge, Maliye Ba
kanlığı Hukuk İşleri Bürosunda Tarabya Oteliy-

le ilgili, 100 milyonluk bir transferin na

sıl yapıldığı ve ilgili olan, dosya. Sayın 
Bakan bu dosyaya eğilecek olursa sözü
müzün ne kadar haklı olduuğnu görecek 
ve belki de bugüue kadar ortaya çıkmayan bir 
meseleyi de ortaya çıkartmak şansına sahibola-
caktır. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Hangi tarihte olduğunu lütfen açıklayınız. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Sizin Bakanlığınız zamanına ait olduğunu id
dia etmedim Sayın Bakan. Karşılıklı oluyor 
özür dilerim, Sayın Başkan. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Lütfen tarihini söyleyin. 

AHMET SAKİP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Sayın Bakan bundan 9 gün önce bütçenin 
tümü üzerindeki tenkitlere cevap verirken, Ka
nun Hükmündeki Kararnameden bahisle 300 bin 
kamu personelini ilgilendirir müspet mânada de
mişlerdi, bugün 9 gün sonra, 400 bine çıktı. Bu 
hayretimizi mucip oldu. İşaret etmek isterim. 
(«Süreli lisan olabilir.» sesleri) 

Ben ikaz ettiğim halde ısrarla 400 bin dedi
ler, bilerek söylüyorum Beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim siz konuşmanıza de
vam ediniz lütfen. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Personel Kanunu ile ilgili görevin, ısrarla, 
1969 yılından beri Grubumuz adına yapılan ko
nuşmalarda ve şahsım adına yaptığım konuşma
larda da 160 sayılı Kanun gereğince Başbakan
lığa bağlı Devlet Personel Dairesine ait olduğu
nu söyleye gelmiş kimseyim ve Grubumuz da 
bunu söylemiştir. Personel Kanunu buna rağ
men, yani Sayın Maliye Bakanının sığındığı Per
sonel Kanunu buna rağmen, bir Başbakanın 
şifahi direktifi ile Maliye Bakanlığına görev ola
rak verilmiş ve ondan sonra da Maliye Bakan
larının üzerinde yük olarak kalmıştır. Sayın 
Bakanı korumak için söylemiştim bu cümleyi, 
ama onlar kendilerine karşı söylenmiş söz ola
rak-telâkki ettiler. Yalnız, Personel Kanununun 
içinde bulunan maddelerin hiç birisini 160 sa
yılı Kanun içinde göremedim. 

Maliye Komisyonunda, bir kanun dolayısıyîe, 
Anayasaya aykırı hükümler taşıyan kanun met
ni getirildiğinden şikâyet etmiştim. Sayın Ma
liye Bakanımız da verdikleri cevapta, «Hükü
metler bilerek Anayasaya aykırı kanunlar getir-
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mezler» buyurmuşlardı. Doğrudur. Şimdi, bi
lerek Anayasaya aykırı bir kanun getirmişler
dir; Bütçe Kanununun 19, 22, 30, 31 ve 82 nci 
maddeleri Anayasaya aykırıdır ve ellerinde tah
min ediyorum ki, Anayasa Mahkemesinin bu ko
nuda verilmiş bir kararı da vardır. Birisi, 1101 
sayılı Kanunun ertelenmesiyle ilgili Anayasa 
Mahkemesi kararı, bir tanesi de Personel Kanu
nunun malî hükümlerinin ertelenmesiyle ilgili 
Anayasa Mahkemesi kararı. Binaenaleyh, say
dığım bu maddeler, birisi Harcırah Kanununun 
bâzı hükümlerini ertelemektedir; bir tanesi Kad
ro Kanununu ertelemektedir; bu kadarı biraz 
ters de düşmektedir; Kadro Kanunu her sene 
gelecek idi, Kadro Kanununu ertelemektedir. 
Diğerlerini saymıyorum vakti doldurmamak 
için, ama Anayasaya aykırı kanun maddelerini 
Hükümet ve özellikle bunu tanzim eden, hazır
layan Maliye Bakanlığı getirmiştir. 

Kamu personelinin 9 aylık fark alacaklarının 
ödendiği, ödenmediği konusuna bir başka husu
su ilâve etmek istiyorum. Emekli Sandığı ar
tış farkları kesilmesi suretiyle, MEYAK kesin
tilerinin de bunun içinden kesilmesi suretiyle 
200 bine yakın kamu personeli alacaklı değil, 
borçlu duruma gelmektedirler, ama Sayın Mali
ye Bakanı buna da hiç temas etmemektedirler; 
basın geniş çapta buna yer verdiği halde bunu 
cevaplamak lütfunda bulunmamışlardır. 

Verdiğim rakamların hiç birisi tarafımdan 
bulunmuş, aranmış, taranmış rakamlar değildir; 
yani, hata yapmış olabilir insan, ama burada be
nim hatam da söz konusu değil. Çünkü, kendi
lerini denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulunun 1970 yılı T. C. Emekli Sandığı 
raporundan rakamları almış ve vermişimdir. Bi
ze gösterilen Emekli Sandığının genel rakamları 
maalesef Sayın Maliye Bakanının burada ısrarla 
doğru rakam verdim diye söylediklerinin tersi
nedir ve Türk kamu personelinin, 800 bin kamu 
personelinin ve 300 bine yakın emekli, malûl, 
dul ve yetimin aleyhinedir. 

Bir şeyi daha ilâve ederek yüksek huzurla
rınızdan ayrılacağım. Emekli Sandığının sine
macılık yaptığını söylemiştim. Emek - Film. 
Neler götürdüğünü ve Emek - Filmin, yani Tüık 
memurunun paraları ile bir Rum kişiye ne ka
dar para kaptırıldığmı Sayın Maliye Bakanı tet
kik ederse, kendi devrelerine ait değil, hâlâ, onu 

da bulup çıkartacaklardır hiç şüphe yok. Böy
lece filmcilik, oto - gar işletmeciliği, plaj iş
letmeciliği, otel işletmeciliği, lüks otel yatırım
ları ve bunların sonucu olarak her yıl milyonları 
bulan ve birike birike milyarları bulan büyük 
bir zarara Türk emeklisini, Türk malûlünü, 
Türk dulunu, Türk yetimini bırakmışlardır. Şim
di, dönüp dolaşıp bâzı işletmelerin verimli ha
le geçtiği, bâzı otellerin kârlılık durumuna geç
tiği ileri sürülmektedir; ben biraz evvel Grup 
adına yaptığım konuşmada ne durumda olduğu
nu da ortaya koydum, döktüm. Fakat, geçmiş 
zamandaki bu büyük zararlar, kârlılığa geçince 
o insanların, yani 300 bin emekli, dul, malûl ve 
yetimin zarar hanesinde kayıtlı kaldığı gözden 
kaçırılmak istenmektedir ve yine zannedersem 

burada anti - parantez hatâ yapabilirim, çünkü 
basından okudum, henüz kati olarak Anayasa 
Mahkemesi kararının gerekçesini okumadım. 
1425 sayılı Kanuna ilâve edilen 14 ncü madde ile 
Emekli Sandığının gelir fazlalarının Hazineye 
irat kaydedilmesinin de, o zaman burada biz 
söylemiştik, Anayasaya aykırı diye, Anayasa 
Mahkemesi Anayasaya aykırı olduğunu görerek 
iptal etmiş, yine sahiplerine paranın verilmesi 
öngörülmüştür. Ama, bu madde de Anayasaya 
aykırı olduğu biline biline getirilip buradan ge
çirildiği için, bundan önceki, yani bugün 10 lâ 
15 milyarı bulan Emekli Sandığının parası Ha
zinenin irat kaydedilen kısmında yerini almış
tır. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez bağlıyalım lüt
fen efendim, rica ediyorum. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Demek oluyor ki, genel mahiyetteki yaptı
ğım konuşmada Üçüncü Beş Yıllık Plânın bir 
fıkrasını da okumak suretiyle, Türk maliyesinin 
geniş halk topluluklarına, işçilere, köylülere, me
murlara, küçük esnafa dönük değil, ama büyük 
iş sahiplerine dönük bir çalışma düzeyi içinde 
bulunduğu için böylesi birtakım Anayasaya ay
kırı olduğu biline, biline maddelerle yüce huzu
runuza gelindiğini ve bazen bâzı grupları yan
larına almak suretiyle de maksatlarına nail ol
duklarını bir kez daha ifade eder hepinize say
gılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini takdim edi
yorum. 
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BURHANETTIN ASUTAY (İzmir) — Aley
hinde. 

BAŞKAN -r- Okutayım da ondan sonra Sa
yın Asutay. 

Sayın Başkanlığa 
• IGörüşülmekte olan Maliye Bakanlığı bütçesi 

aydınlanmıştır. Kifayeti arz ve teklif ederim. 
Kars 

Ismal Hakkı Alaca 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTIN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde tüm ar

kadaşlarımız yeterli eleştiri ile bir sonuca var
dılar ve görüşmelerin sona ermesini öneren ar
kadaşlarımızın bu önerisini kabul etme zorunlu-
ğu var iken, bu önergenin kabul edilmemesini 
ben önermek zorunda kaldım. 

Bu yeterlik önergesi eğer kabul edilmemiş 
olsaydı Yüce Meclisimizde şu anda mevcut ar
kadaşlarımızın % 95'i söz almış, grupları adına 
ve kişisel görüşlerini ifade etmiş olmaları kar
şısında ancak bir veya iki arkadaşımız daha söz 
alacaklardı. Bu yeterlik önergesi verilmemiş 
olsaydı iki arkadaşımız onar dakikadan yirmi 
dakika daha Meclisi işgal edeceklerdi. Şrnıdi 
yeterlik önergesi verilince bu iki arkadaş gece
nin bu saatinde, içlerinden taşmış veya ayar
lamış oldukları veya dengeledikleri, görüşlerini 
ortaya koymak imkânını belki bulamayacaklar. 

Eğer bu yeterlik önergesi olmasaydı ben Yü
ce Divandan söz alarak «Sayın Hiçerimez'in gö
rüşlerinin muayyen bir noktası yerinde ve ye
terli olmakla beraber, Emekli Sandığının otel, 
lokanta, sinema ve emsali yerlere parasını yatır
ması Emekli Sandığı için büyük kazanç» diye
cektim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Diyemeyecektin % 3 getiriyor. 

BURHANETTIN ASUTAY (Devamla) — 
Eğer bu yeterlik önergesi olmasaydı şöyle bir 
örnek verecektim. Diyecektim ki; Sosyal Sigor
talar Kurumu kurulduğu tarihten bugüne ka
dar «Aman efendim siz gayrimenkule para ya-
tırmaymız, bina yapmayınız, umum müdürlük 
yapmayınız» diye büyük mücadeleler vardı. O 
devre içinde muhtelif arkadaşlarımız diyordu ki, 
«Para, iştira kabiliyetini her gün kaybetmekte
dir. Bugün elimizde mevcut parayı eğer bir 
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yatırıma, bir otele veya başka bir yere bağlar
sak, Kurum büyük fayda sağlar» Meselâ 1952 
senesinde İşçi Sigortaları Kurumunun 1 200 0Ö0 
liraya almış olduğu üç katlı bir bina bugün tam 
bir milyar lira. Meselâ «Emekli Sandığının 
Ankara Oteli, Stad Oteli veya Türkiye'nin şu 
veya bu vilâyetinde yapılmış olan bir otelin ya
pıldığı günkü bedeli ile bugünkü değeri arasın
da asgarî olarak '% 80 Emekli Sandığı lehine bir 
netice vardır.» diyecektim Sayın Başkan, eğer 
bu yeterlik önergesi kabul edilmemiş olsaydı. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Daha kabul edilmedi, telâşlanma. 

BURHANETTIN ASUTAY (Devamla) — 
Çok teşekkür ederim. Ben telâş etmiyorum. Si
zin telâş içinde olmamanız için ben böyle söylü
yorum. Tabiî böyle söyledikçe de gayet güzel 
oluyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. Ye
terlik önergesi aleyhinde konuşuyorsunuz Sayın 
Asutay. 

BURHANETTIN ASUTAY (Devamla) — 
Sayın Başkan, ben bir şey söylemiyorum. 

BAŞKAN — Arzu ettiğinizi söylüyorsunuz, 
buna bir şey de demiyorum; ama sataşmayın 
birbirinize, güzelce konuşun efendim. 

BURHANETTIN ASUTAY (Devamla) — 
Ben sataşmadım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam efendim, konuşun. Bir
birinize cevap vermeyin. 

BURHANETTIN ASUTAY (Devamla) — 
Eğer bu yeterlik önergesi kabul edilmemiş ol
saydı Sayın Bakanımız şu mikrofon başından bir 
arkadaşımızın emniyet mensuplarıyle ilgili soru
suna «Komisyon Başkanından şu cevabı almış
tık, acaba bu cevap ne dereceye kadar yeterli 
idi» demesi yerine, «Asker veya örfî idare cep
hesinde olan kişilere verilen para kadar, Emni
yet mensuplarının da hakkı vardır, belki kanun
da bu yetersiz olarak gelmiştir. Hele hele Ko
misyon Başkanı böyle yeterli bir cevap vermiş 
olmasaydı siz bir önerge verirdiniz, bu hatayı 
da tashih ederdik; ama Komisyon Başkanının, 
sorulan suali teyideder mahiyette vereceği ce
vap, kanunun maddesine açıklık getirebilen bir 
husustur. . Binaenaleyh bu açıklığı nazarı dik
kate almak suretiyle bu maddelerle biz yeterli 
bir netice alacağız» diye bir vaatte bulunmasının 
yerinde olacağını ifade edecektim. 
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Sayın milletvekilleri, muayyen bir meselede 
10 - 15 dakika içinde söylemek istediklerimi za
ten söyledim. Bu vesile ile hepinize saygılarımı 
arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı bütçesinin bölümlerini tak
dim ediyorum efendim. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 

102 

111 

112 

113 

114 

Genel yönetim 60 887 993 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Destek hizmetleri 123 412 346 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Bütçe politikasının hazırlan
ması, yürütülmesi, Devlet 
Bütçesinin düzenlenmesi ıvy-
lanması ve malî kontrol 19 040 972 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Vergi politikasının hazırlan
ması, yürütülmesi ve Devlet 
gelirlerinin tarh, tahakkuk, 
tahsil ve takibi 476 101 943 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet harcama ve Devlet 
muhasebesi hizmetlerinin yü
rütülmesi 158 358 567 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kafbııl edilmiştir. 
Devlet mallarının satmalm-
ması, yönetimi ve elden çıka
rılmasına ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesi 148 330 131 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüım 
(Prog.) Lira 

115 

116 

910 

920 

930 

940 

950 

Hazine politikası ve genel 
ekonomi politikasının mali
yeye ilişkin yönlerinin hazır
lanması ve yürütülmesi 39 487 477 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Devlet hukuk danışmanlığı 
ve muhakemat hizmetlerinin 
yürütülmesi 49 224 034 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 4 508 500 000 
BAŞKAN -^ Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İktisadî transferler ve yar
dımlar 1 271 700 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Malî transferler 10 436 484 533 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Sosyal transferler 950 878 464 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Borç ödemeleri 6 322 826 945 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Böylece Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edil
miştir. Ülkemize, milletimize ve Maliye Bakan
lığına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Bugünkü programımız burada bitmiş bulu
nuyor. Yarın 27 Şubat 1973 Şalı günü saat \ 
9,00'da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

(Kapanma saati : 22,20) 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

69 NCU BİRLEŞİM 

26 . 2 . 1973 Pazartesi 

Saat : 09,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
IX 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi : 1/749; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/125) (Millet Meclisi S. Sayısı : 824; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 168) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/735; Cumhuriyet Senatosu : 
1/131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 826; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 176) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 3. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/740; Cumhuriyet Senatosu : 
1/130) (Millet Meclisi S. Sayısı : 834; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi : 1/743; Cumhuriyet Senatosu : 1/128) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 843; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi : 1/744; Cumhuriyet Se
natosu : 1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 182) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/741; Cumhuriyet Senato
su : 1/132) (Millet Meclisi S. Sayısı : 832; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 177) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/745; Cum
huriyet Senatosu : 1/133) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 833; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 183) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

.X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi : 1/746; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/126) (Millet Meclisi S. Sayısı : 828; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 172) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/742; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/127) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 829; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı-
yısı : 171) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. (Devamı Arkada) 
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X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : .1/748; Cumhuriyet Senato
su : 1/139) (Millet Meclisi S. Sayısı : 823; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe,Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 1/739; 
Cumhuriyet Senatosu : 136) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 837; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/737; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/135) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 835; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
179) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 13. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi : İ /738; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/137) (Millet Meclisi S. Sayısı : 831; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 169) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 14. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/750; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/138) (Millet Meclisi S. Sayısı : 836; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 175) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

ıX 1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi : 1/734; Cumhuriyet Senatosu : 1/124) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

X 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve; 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/747; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/140). (Millet Meclisi S. Sayısı : 827; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 173) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/736; Cumhu
riyet Senatosu : İ/134) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 830; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 178) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - iKiNCi GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

...<..« 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 827 
Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/747; 

C. Senatosu : 1/140) 
(Not : 0. Senatosu S. Sayisı : 173) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1051 

5 . 2 . 1973 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 11 . 1 . 1973 gün ve 1/747 - 229 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet 'Senatosu Grenel Kurulunun 4 . 2 - 1973 tarihli 26 ncı Birleşiminde aynen kabul 

olunan Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı bütçesi lilişük olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumlıuriydl! Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi (119) 

Kabul : 117 
Eet : 1 
Cekinser : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyo7iu 

Esas No. : 1/747 S. C. 1/140 
No. : 284 

Millet Meclisi Başkanlığına 

12 1973 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1973 tarihli 26 ncı Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğlu 

»•... »•-« 
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Dönem : 3 OOft 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ö ü U 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 

1/736; C. Senatosu : 1/134) 
(Not : C. Senatosu S. Sayisı : 178) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5 . 2 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1025 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 12 . 1 . 1973 gün ve 1/736 - 230 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 1973 tarilhli 26 ncı Birleşiminde Bütçe Karma 

Komisyonunun raporuna uygun tashih yönünde ve aynen kabul olunan Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arîburun 
Cumıhuriyeît Senatosu Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/736 C. S. 1/13-1 

No. : 273 

Açık oy 

Kabul 
Ret 
Çekin ser 

neticesi (117 

: 115 
: 1 
: 1 

12 . 2 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . 3973 tarihli 26 ncı Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 




