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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 09,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Mustafa Orhan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 59 ncu Birle 
simini açıyorum. 

Bütçe müzakerelerine devam ediyoruz efen-
dini. 

II - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı. Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/386; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (Millet Meclisi S. 
sayısı: 257; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
1481) 

A — GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanlığı 1971 
yılı bütçesi üzerimdeki müzakerelere başlıyoruz. 

Grupları ve şahısları adına söz almış olan 
ısayın milletvekillerinin isimlerini arz eidiyorum: 
Demokraitlik Parti Grupu adına Sayın İlhan Da-
rendelioğlu, Millî Güven Partisi Grupu adına 
Sayın. İsmet Kapısız, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Kemal Ataimaiı, Adalet Par
tisi Grupu adına ̂ Saym Barlas Küntay, Sayın 
Çetin Yılmaz, Sayın Hüseyin Yenipımar, Sayın 
Mehmet Arüiamtürk, Sayım Ekrem Kangal, Sa
yın Hasan Tosyalı, Sayın Enver Akova, Sayın 
Vehbi Meşhur, Sayın İbrahim öztürk, Sayın 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Tufan Doğan Av-
şargiil, Sayım Ahmet Buldanlı, Sayın Kemal Ka
ya, Sayın Şemsettin Sönmez ve Saiyım Turgut 
Art aç. 

İlk söz Demokratik Partli Grupu adına Sa
yın İlhan Daretaidelioğlu'numdur. Buyurunuz Sa
yın Darenldeloğlu. Saat 9,07. 

DP. GRUPU ADINA İLHAN DARENDELİ-
OĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, 

Uzum, yıllar ihmale uğramış olan Türk genç
liğinin fikrî ve bedenî eğitimi, bugün üzerinde 
hassasiyetle ve ısrarla durulması lâzımgelen bir 

dâva olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır. 
Bugünün gençleri yarının mesul kişileri olacağı 
için, onlar üzerinde âzami titizliği göstermek, 
milleitimizin kaderini sağlam ellere tevdi eltmek 
ideunektir. It&faf edelim ki, başta eğitimi olmak 
iüzene sosyal ve iktisadi hayaitıımızım bozukluğu, 
bir de milletimizin kaderine hükmeden mesul ki
şilerin tavizci ve istismarcı politikası yüzünden 
gençlerimize lâyık oldukları ehemmiyet ve alâka 
'gösterilememiştir. Bilhassa genç nesilleri hayata 
hazırlayan yüksek tahsil müesseselerinin büyük 
bir başıboşluk içine terk edilmiş oluşu, gemiç di
mağlara telkin edilen fikrin millî ve mânevi de-
ğerlerdlen yoksun oluşu bugünkü buhrain ve 
anarşinin anakaymaklan oümuşjtur. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulurken, itiraf 
edelim ki birtakım klâsik ve umumi şikâyetlere 
artık elveda edeceğimizi düşünıerek teselli bul
muş, hattâ sevinmiştik. Gördük ki, adı Geınçldk 
ve Spor Bakanlığı olan bu müessese gençleri 
ulnutmuş, sadece birkaç futbol kulübünü alâka
dar eiden bir bakanlık haline getirtilmiştir. 

Devlet istatistikleri gösteriyor ki, Türkiye-
mizde 17 ilâ 25 yaş arasında tam 8 milyona ya
kın genç yaşamaktadır. Bunlardan 1 milyonunum 
üstündekiller orta tedrisatta, 200 bine yakın ola
nı da halen yüksek tahsil gençliğidir. Bilmiyo
ruz, Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor 
Bakanlığı arasında bir koordinasyon kurulabil
miş midir, Fakat ne olursa olsun, okuyan genç
ler ile çalışan gençler arasında bir tefrik yap
mak, her hailde mıümkün değildir. Çünkü ğelnçlik 
denince akla her meşrep ve meslekteki gençler 
gelir. Kaldı ki, bu bakanlığım adı Gençlik ve 
Spor Bakanlığı olduğuna göre, genç vekilimi
zin sadece futbolcu gençlere ilgi göstermesi veya 
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sadece onların dertleriyle alâkadar olması dü
şünülemez. Fakat hayret etmemek mümkün de
ğildir ki, Gençlik ve Spor Bakanlığı 1,5 yıldır 
Türk Milletini tehdideden anarşik gençlik olay
ları kadısında âdeita bir mezarlık sükûtuma gö
mülmüştür. Halbulki, İtalya'da bir gazete, ter
tiplediği gençlik sayfasında «mololtıof kokteyli 
nasıl imal edilir» diye bir yazıya başladığı za-
ıman, bundan ik şikâyetçi Adalet Bakanlığı de
ğil, İtalyan gençliğini tedvire memur bir vekil 
olmuştur. Türkiye'de ise, bırakın molo'tof bom
basının najsıl yapıldığını, sabotajların masıl ya
pılacağını anlatan .kitaplar serbestçe saltılmak-
taJdır. Bu kiûaplar Fransa tâa, İtalya'ıda, hattâ 
damıoferasindn beşiği denilen İngiltere'de bile ya-
saJk eldilmliş olmasına rağmen, Türkiye'de her 
anarşist gencin cebimde ve çantasında taşıinmak-
tadır. Gemçlik Bakanımızın hiç değilse bunlar-
ıdar, hajberi var mıdır .. 

Bu bakanlığımızın mesu'lleri Türk Milletinin 
şjükâyet ettiği, hattâ şikâyet derecesinin nefrete 
ulaışltığı bugünkü Marksist ve anarşistler için bir 
teıdlbir düşünmüş müdür?.. 

27 Mayıs îhtilâllıniden sonra bir aydınlar has
talığı hailinde yayılmaya başlıyan solculuğun, 
genç dimağları hedef ittihaz ettiğini biliyor 
mu?.. Bu mevzuda müspet bir karara varabilmiş
ler midir . Hiç değilse müşevvikleri ve tahrik 
kaynakları hakkımda masum ve vatajnpıcır^er 
gençlerimizi uyarmıya matuf bir davranış içine 
gerebilmişler midir?.. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, taihriklerin 
en yaygın ve ©Ükem, hale geldiği ilâ yıldan beri 
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu mevzularla 
'ilgilen!diği|ne dair hiçbir emareye maalesef rast-
IaimaJk mümkün oillmanuştır. Gençler sokaklarda 
Ibiribirlerini öldürürlerken, anarşist gençler artık 
kır ve şehir gerillaları gibi bombalı ve dinamitli 
sabotajlara başlarken, genç vekilimizin hâlâ 
gazetelerim spor sayfalarından kurtulamamış 
oluşu hayret Vericidir. 

(Biz bugün millet olarak şikâyetçi olduğutnuz 
gençlerin ıslah 'edileceğine, onlara gerçekler an
latıldığı gün doğru yolu seçeceklerine inanıyoruz. 
Eğer Adalet Partisinin bugünkü idareci kadro
su hedef olarak tahrik edilmiş gençlerdea, önce, 
onları tahrik eden kuvvetlerle mücadele etme
sini bilseydi, hem memleket bu nokttaya gel

mez, hem de kendileri bu aczin içine düşmezler
di. 

Düşünün ki; yıllardan beri üniersitelerimi-
zin en muteber kürsülerini işgal etmiş olan 
bir kısım Marksist öğretim üyeleri ders kitapla
rında hattâ ders saatleri haricinde masum genç
lerin vicdanlarındaki millî ve mânevi duygu
yu tahribetmişlerdir. Talebeyi Marksist ve 
anarşist düşüncenin mensubu haline getirmiş
lerdir. Sonra da «Devrim, hareket demektir» 
diye onu sokağa dökmüştür. 

Adalet Partisi iktidarı tahrikçiyi bırakmış, 
talebeyi karşısına almıştır. Bu yanlış metot, 
bu hatalı tedbir yüzündendir ki, tahrikçi 
tahriklerine daha rahat devam etmiş, aldatılmış 
genç ise, tenzir edilemediği için isyancı olmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugünün genci, eğer kalitesi, karakteri ve 

terbiyesi bozulmuş, memleket vazife ve mesuli-
- yetini idrakten âciz bir varlık haline gelmiş ise, 
asıl suçlu onlar değil, onları bu hale getiren-, 
lerdir ki -tenzih ederiz, her genç için bun
lar elbette düşünülemez - geçlerdeki kusur ve 
eksiklikleri görmeden önce kendi ihmallerimizi 
idrak edebilseydik, bu dahi bir tedbir sayılabi
lirdi. Kaldı ki, bir milletin gençliğini o mille
tin bünyesinden ayrı farzetmek de mümkün de
ğildir. Eğer o kütle bozulmuşsa, milletin bün
yesine bir hastalık arız olmuş demektir. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye'de birkaç 
yıldır devam eden gençlik olayları, gerçekten 
üzerinde durulmaya, hem de ısrarla durulmaya 
değerdi. Fakat bu demek değildir ki, bu na
hoş olaylar istisnasız her Türk genci tarafın
dan tasvip görmektedir. Hayır.. Geniş kütle 
sessiz, daha doğrusu kanun ve nizamlara saygı
lı olduğu için sessizdir. Gençlerin bu sükûtu 
biz3 öyle geliyor ki, biraz da onların Hükümete 
olan güven ve itimadını yitirmesinden mütevel
littir. Çünkü, anarşiye yönelmiş olan hâdise
ler öteden beri mesuller tarafından küçümsen-
mekte; bunlar için tedbir düşünmek şöyle dur
sun, bunları ileride bir vahamete varacağı bile 
düşünülememekte idi. Öyle ki, memleketimizin 
içinde bulunduğu buhran ve anarşinin sebeple
ri, demokratik nizamın icabı sayılmaktadır. He
le, sıkışıldığı zamanlarda bu anarşi sebeplerinin 
Anayasaya yüklenmek istenmesi ise korkunç 
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bir hamıakatin neticesidir. Böyle bir iddia, şüp
hesiz anarşistleri zımnen tasvibetmek demek
tir ki, zaten onlar da sürdürdükleri anarşiyi 
bugünkü Anayasa hakkının kullanılması şeklin
de göstermektedirler. Halbuki dünyanın hiç
bir yerinde hiçbir anayasa anarşiye imkân ve 
cevaz vermez. Aslında bizde de bugünkü yıkı
cı ve tahribedici hareketlerin sebebi Anayasa 
değil, Anayasa hükümlerini tatbikten âciz or
gan ve müesseselerdir. 

Bugün bir kısım gençlerin ceplerinde ve 
çantalarında Marks, tenin, Mao, Castro, Che 
Guevera gibi kızıl ihtilâlcilerin kitapları vardır. 
Bunlar kitapçı vitrinlerinde de rahatlıkla müş
teri bulmaktadırlar. Anayasamız, Türk Ceza 
Kanunundaki 141 ve 142 nci maddeleriyle çe
lişme halinde midir ki komünist eserler serbest
çe satılabilmektedir? 

Demek istediğimiz şudur İri, Devlet ve re
jim düşmanlarına (karşı haklı çıkmak mühim 
değildir. Aslolan, Devlet düşmanlarını mağ-
lûbetmektir, ortadan kaldırmaktır. 

ISon günlerdeki sabotaj, patlamalar ve birta
kım nâlhoş hâdiseler için bir Meclis tahkikatı 
açılmıştır. Ben şimdi huzurunuzda iki tane ve
sika göstermek istiyorum. Bu hâdiselerin ger
çek kaynaklarının neler olduğunu, kimlerden 
geldiğini bu vesikaları gördükten sonra biraz 
daha iyi idrak etmiş olacağız. Elimde gençlerin 
cebinde ve kütaphanelerinde rahatlıkla bulu
nan iki tane kitap var. Bir tanesinin adı «Ge
rilla nedir», ikincisinin adı «Şehir Gerillası» 
dır. «Gerilla Nedir» ki kitabının, «sabotajlar» 
bahsini açtığımız zaman göreceğiz ki, «Molotof 
kokteyli nasıl yapılır?» «El bombası nasıl yapı
lır?» «Ayarlı yangın bombası nasıl yapılır?» 
«(Demiryolları nasıl dinamitlenir?» «Elekt
rik santrallarına nasıl sobataj yapılır?» «Köp
rüler nasıl havaya uçurulur?» «Askerî birlikler 
ve zırhlı birliklere karşı nasıl sabotaj yapılır?» 
Bunların hepsi bu kitapta resimleriyle izah edil
miştir,. 

ikinci kitap olan Şehir Gerillası, yani bugün 
istanbul ve Ankara'daki gerilla tatbikatı. Bu 
kitabın da 1 nci sayfasında şu ibare vardır: 
«Magehella'nm görüşlerinin kitap halinde ya
yınlanması Fransa'da büyük yankı yaratmış ve 
Hükümet kitabın dağıtımını yasaklamıştır.» 

Muhterem arkadaşlarım, Fransa'da bu kitap 
yasaklanmıştır. Fransa'da bir komünist partisi 

vardır. Fakat, komünizmin serbest olduğu bir 
memlekette sabotajları öğreten böyle bir kitap 
yasaktır. Türkiye gibi komünizme en hassas ol
ması lâzimgelen bir memlekette ise, bu kitap 
rahatlıkla satılıyor. Bu kitabın «Şehir geril
lası» kısmında şunlar var; «Şehir gerillasının 
teknik hazırlığı.» «Şehir gerillasının silâhları.» 
«Şehir gerillasının eylemlerinin hedefleri. «Şe
hir gerillasında banka soymak.» «Şehir gerilla
sında baskınlar ve işgaller.» «Şehir gerillasın
da grev ve boykotlar.» «Şehir gerillasında adam 
öldürmek, adam kaçırmak ve sabotajlar.» işte 
bugün Türkiye'de yapılanlar da bunlardır ve 
bu kitapta teker teker anlatılmıştır. Şimdi uza
ğa gitmeye lüzum yok, bu kitaplar üniversite
mizde okutulan bir Anayasa kitabının içinde 
talebeye tavsiye edilmiştir. Türk gencine, Türk 
üniversitesinde ve Devlet parasiyle bastırılan 
bir kitapta, anarşizmin kaynakları olan bu ki
taplar rahatlıkla kürsülerden tavsiye edildiğine 
göre, bizim iktidarımız hâlâ üniversitedeki 
Marksist ve tahrikçi profesörü bırakmış, tale
beyi karşısına almıştır. Anadolu'dan terütaze, 
masum, istanbul'a veya Ankara'ya gelen talebe 
üç yıl sonra solcu oluyor, sosyalist oluyor, 
Marksist oluyor, sabotajcı oluyor. Bunun kay
naklarını aslında araştırmak lâzım. Talebeyi 
hemen karşımıza almak bu dâvayı her halde 
kökünden halletmeye kâfi değildir. Bu hususu 
hatırlatmak isterim. 

Bu izahattan sonra muhterem arkadaşlarım, 
bugün Edirne'den Hakkâri'ye, Karstan Aydın'a 
kadar Türkiye'mizin her evinde ve her yerinde 
konuşulan müşterek bir şikâyet vardır: «Genç
ler nereye gidiyor, bu gençlerin sonu ne olacak
tır, bu anarşist gençlere dur diyecek bir ma
kam çıkmıyacak mı?» 

Açıkça belli ki, müesses nizama karşı sanki 
meydan okurcasına, milleti rahatsız ve huzur
suz edenlere karşı ciddî bir tedbir alınmamış
tır. Doğrusunu söylemek lâzımgelirse, en ciddî 
tedbir bu yıpranmış Hükümetin, bütçeden son
ra istifası olacaktır. 

Türk sporuna gelince, inkâr etmek mümkün 
değildir ki, Gençlik ve iSpor Bakanlığımız yok
ken, birçok beynelmilel olimpiyat ve karşılaş
malarda Türk sporcusu Türkün gücünü kabul 
ettirmiş ve dikkatleri üzerine çekmiştir. Bilhas
sa güreş dallarında Türk güreşçilerinin şeref 
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direğine üst üste tam altı defa Türk Bayrağı- I 
nm çekilmesine, İstiklâl Marşımızın okunması
na vesile oldukları bir gerçektir. Futbol karşı
laşmalarında da sporcularımızın, sahalardan 
olağanüstü bir zaferle çıktığı bir vakıadır. Bu
gün spor için bakanlık ihdas edilmiş olmasına 
rağmen, Türk sporunda korkunç bir gerileme 
vardır. Çünkü Türk sporu da, Türk sporcusu 
da politikanın içine itilmiştir, işte selimlerle iş
başına gelmiş, Türk sporuna büyük hizmetleri 
olduğu asla inkâr edilemiyecek olan eski Fut
bol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, 
birtakım politik oyunlara kurban edilerek, ta
pu sicil memuru gibi vekilin emri ile uzaklaştı
rılmıştır. 

Orhan Şeref adını vermişken bir hususu daha 
hatırlatmak isterim: Dünyanın hiçbir yerinde 
spor federasyonları başkanı bizdeki gibi tâyin
le işbaşına gelmez, seçimle gelir. Bir istisnası 
vardır, demir perde memleketleri. Onlarda her
kes Devletin memuru olduğu için, tâyinle ge
lir. Gene demir perde memleketleri istisna edi
lirse, dünyanın hiçbir yerinde spor işlerini ted
vire çalışanlar asla hükümetlere yük değildir. 
Stadlarını, kapalı spor salonlarını dahi kendi
leri yaparlar. İşte beynelmilel Juventus, Milân, 
inter, Arsenal, Real Madrid özel şirketler tara
fından idare edilir ve bütçelerini kendileri tan
zim ederler. Hükümetlerle irtibatı sadece ver
gi ödemek yönündendir. Diyelim ki, bizde bu 
yapılamıyor; hiç değilse Hükümet 25 e yakın I 
spor federasyonunun başındakiler seçilirken 
karışmasın ve federasyon başkanları tâyinle de
ğil seçimle işbaşına gelsin. Kaldı ki, biz de
mokratik nizama gönül vermiş bir milletiz ve 
demokrasinin temelinde seçim vardır, iddiamız 
şudur ki; Türk sporunu Bakanlığa bağlı, Dev
let memurunun eline değil, sporu bilenlerin eli
ne vermek lâzımdır. 

Bir dileğimiz şudur: Ambleminde ad olan 
Adalet Partisi iktidarı zamanında gönül isterdi 
ki, bugün unutulmakta olan at oyunlanmıza da 
ehemmiyet verilsin; köy ve şehir meydanları- I 
mızda halkımızın «Cirit» dediği bu hamasi oyun
larımız da tekrar ihya edilebilsin. 

Saym Bakanımıza, bir başka hususu da ha
tırlatmak istiyorum. 

Bugün avcılık ve atıcılık sporumuz maksatlı 
kişiler tarafından artık istismara başlanmıştır. 
Türkiye'mizin büyük şehirlerinde mahalle ma- I 
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halle avcılık kulüpleri kurulmaktadır. Burada
ki gizli maksat; barut, fişek, kurşun gibi pat
layıcı maddeleri meşru yoldan elde etmektir. 

Demokratik Parti adına yaptığımı bu ten-
kidlerin sonuna gelmişken, Sayın Vekilin bir 
beyanına da temas etmeden geçemiyeceğim; Sa
yın Gençlik ve Spor Bakanımız birkaç ay önce
ki bir beyanatında, İstanbul'da çok sayıda spor 
tesislerinin kurulacağını söylemiştir. Millet bir 
kısım mesul şahısların vaatlerinden gerçekten 
bıkmıştır, söylenenlerin çoğu yerine getirileme
mektedir. Kaldı ki; ortada Fenerbahçe, Beşik
taş, Cebeci stadları, Kocaeli, Sivas, Ceyhan, Na
zilli ve daha birçok şehirlerimizde başlanıp da 
yarıda kalmış tesisler para beklerken, Saym 
Vekilin bu sözleri acaba vaatten öteye geçebi
lecek midir? Bu beyanlar çok defa yerine geti-
rilemediği için halk efkârı ümitsizliğe düşmek
te, iktidarlara olan itimat ve inancını kaybet
mektedir. 

Son olarak Sayın Bakandan bir hususu da
ha öğrenmek isteriz : Başında bulunduğu vekâ
letin adı Gençlik ve Spor Bakanlığı olduğuna 
göre, Türkiye'mizde en büyük gençlik teşkilâtı 
olan Türkiye Millî Talebe Federasyonunun ve
ya Millî Türk Talebe Birliğinin kapılarının ne
rede olduğunu biliyorlar mı? Biliyorlarsa, bu 
kapılardan girip de bir kere olsun oralardaki 
kanun ve nizama saygılı gençlerle tanışmak ve 
dertleşmek arzusunu duymuşlar mıdır? Bunu 
şunun için hatırlatmak istedim; Gençlik Bakanı 
her halde Adalet Partisinin Gençlik kolları ba
kanı değildir. 

Sözlerimi bitirirken; Sayın Vekilin, sporcu
ların arasında olduğu kadar, düşünen gençlerin 
de arasında olması temennisiyle 1971 yılı büt
çesinin Türk Milletine, Gençlik ve Spor Bakan
lığı mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, Demokratik Parti adına Yüce Meclisi saygı 
ile selâmlarım. (D. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Saym Kapısız?.. Yoklar. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Saym 
Ataman, buyurunuz efendim. Saat 9,28 dir. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ATA
MAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 

Bilgisinde ve tekniğinde büyük aşama yapa
rak, çağımıza modern bir anlam içinde gelebilen 
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sporu, gençliğimize ve bu spora hevesli vatan
daşlarımıza bilinçli bir ortamda getirilmenin 
şart olduğuna inanan bir parti olarak, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı bütçesinin grupum adına 
eleştirmeye çalışacağım. 

Açık söylemek gerekirse; gençlik örgütleri; 
sporcusundan, yöneticisine kadar herkesin ümit 
ve sevinçle kurulmasını beklediği Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, «Bilinçsiz politikası» sonucu, 
yine aynı örgütler tarafından kanıksanmamış-
tır. Birtakım göstermelik yatırımları hedef edi
nen Bakanlık, temel meseleler üzerinde ciddî ça
lışmamış ve zaten çok geri olan sporumuza, kur
tuluş ve aşama çareleri getirmemiştir. Yıllar
dan beri, sporumuzun üzerine bir yılan gibi çö
reklenmiş çağ dışı fikirlerin etrafında dönmek
le zaman kaybeden Türkiye Cumhuriyetinin 
taptaze Bakanlığı, kuruluş gayesinden uzaklaş
mış, herkesin fikir ve kanaatleri ile çalışabilen 
bir örgüt haline gelmiştir. 

Çok acıklı olmasına rağmen, ifade etmek
ten kendimi alamadığım bir hususu, Yüce Mec
liste açıklamak isterim. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının, henüz bir teş
kilât kanunu çıkmamıştır, örgüte bağlı genel 
müdürlüklerin bütçeleri diğer bakanlıklara bağ
lıdır. Bunun için biz, eleştirilerimizin ağırlığını, 
Beden Terbiyesi ve onun bütçesi üzerinde toplı-
yacağız. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bir mak
sat ve bir gaye için kurulmuştur. Gençlik küt
lelerini spor sahalarına çekmek, spor sorunları
nı halletmek, gençliğe spor yapabilecek tesis
lerin en mükemmel ve en modern olanını, yur
dun çeşitli kentlerinde inşa etmektir. Ne varki, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, hedefleri
nin dışında birtakım işlerle büyük zaman kay
betmiş ve cidden kendisini malî yönden ayakta 
tutan Spor - Toto gelirlerini, bilinçsiz bir poli
tika ile harcamıştır. Milyonları bulan hasıla
tın büyük bir kısmını iştirakçiye vermeyip, si
nesine çeken ve topladığı büyük meblağları 
sporumuzun gelişmesi ve yurt sathına yayıl
ması için, teşkilâta ödiyen Spor - Totonun bu 
çabası» bir yerde boşa gitmektedir. 

Beden Terbiyesi Teşkilâtı sırf gösterme
lik yatırım olsun diye Anadolu'muzun en ten
ha köşelerine dev spor salonları inşa etmiş ve 
gençliğe hizmet ediyoruz anlayışı ile, boy gös

termişlerdir. Ancak, teşkilâtın iftaharla kapı
larını gençliğe ve sporcu kütleye açtığı, spor 
salonlarına, maalesef, kimse itibar etmemiş ve 
milyonlarca liraya mal olan tesisler, çökmeye 
mahkûm edilmiştir. 

Bunların yanısıra, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü, yine yanlış politikası sonucu, bâ
zı mütaahhit çevreleri milyoner yapmak gibi 
bir tutuma girmiştir. İhale Kanununa tabi 
olmadığı için, ihaleler arzu edilen ve koru
nan kişilere verilmiştir, ihalelerin, ihale bede
li ile teslim alındığı zaman ödenen para, % 
100 e varan artışlar göstermiştir. Tesislerin 
hiç biri muhammen bedeli ile bitmemiş, te
sisler daima iki misline çıkmıştır. Tavanı çat-
ihyan ve akan, su çıkan, tesislerin durumları 
el'an meydandadır. İnşaat kontrolü ve teslimat 
iyi yapılmadığı için, Bakanlık, her yıl milyon
larca lirayı cereme olarak çekmektedir. Cebe
ci Stadı, Yaşar Doğu Spor Salonu, Yozgat Stadv 
izmir Hal'kapınar tesisleri, tuvaleti unutulan 
Adana Stadını birer örnek olarak gösterebili
riz. 

Bugün Türkiye'de mükemmel olmıyan 62 
aded tam stad; tevsi, ikmal ve inşa halinde 
26 stad; 17 aded kifayetsiz olarak kullanılan 
saha, 85 antrenman sahası vardır. Yeşil saha
lar parmakla sayılacak kadar azdır. Bu sayı
lar şunu ifade eder: 1 nci profesyonel kulüpler 
ve bunların yaptıkları maçlar dâhil, 1 362 ku
lüp, 40 000 in üstünde amatör ve profesyonel 
futbolcu, 30 000 in üstünde diğer spor dalla
rının bir kısmı, bu kadarcık tesisten fayda
lanmaktadır. Her stada ancak bir antrenman 
sahası düşmektedir. Bu stadlar profesyonelle
re açık, amatörlere ise kapalıdır. 

Bugün yurdumuzun çeşitli kentlerinde spor 
yapmak istiyen ve teşkilâttan yardım bekli-
yen binlerce amatör sporcu vardır. Spor 
malzemesine kavuşabilmenin özlemi içinde bu
lunan, amatör kulüplerimiz vardır.. Ancak yi
ne Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü «Sporcu, 
sporcudur» politikasının dışında kalmış ve sa
dece profesyonel futbolcuları yaşatan ve on
ları himaye eden bir organize bürosu haline 
gelmiştir. Sayın Bakan, geçenlerde toplanan 
Futbol Şûrasında, savunuculuğunu yaptığımız 
fikirlerimizin dâvamcısı olmuş ve aynen şöyle 
demiştir: «Spor ve futbol Anadolu'ya bilinçsiz 
yayılmıştır» 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; örgüt
lerinde çalışan 21 federasyonun bütçe tanzimin
de büyük çelişmeler içinde gözükmüştür. Ne 
yaptığını bilmeden, adı geçen federasyonların 
faaliyetlerini tartışmadan, sadece bütçelerine 
«evet» demiştir. 

Yine bu bütçede en fazla miktar, kelimenin 
tam deyimi ile, «Kapital meslek» haline gelen 
futbola ve onun federasyonuna verilmiştir. 
Gerçek şudur ki; bugün yurdumuz da en çok 
dış seyahatler yapan federasyon futboldur. 
Onun maaşlı Başkanı, Genel Sekreteri ve kapi
tal düzendeki profesyonel futbolcuları bütçe
nin çoğunu dışarıda bir milyoner hovardalı
ğı için harcamaktadırlar. Dahası var; bugün mil
lî temaslardan sonra misafir ekiplere Türk mi
safirperverliğinin gereklerini göstermek istiyen 
Futbol Federasyonu, ülkesinde binlerce ton pet
rol çıkan devletler gibi misaifir ekibin elemanla
rına ağırlıklarınca hediyeler vermektedir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Spor -
Toto ve kendi gelirleri dışında 37 336 545, lira 
Devlet yardımı alarak, tümü 112 891 545, lira 
tutan müstakil bir bütçe ile Bakanlığın özü
nü teşkil etmektedir. Bu görünüşüyle Gençlik 
ve Spor Bakanlığının bütçesi Muharrem Ayı
nın nefis aşure çorbasına benzemektedir. 

Bütün yurt sathına yaygın 67 il ve ilçeler
de 1 254 amatör kulüp vardır. Bu kulüplerde, 
70 000 kadar amatör sporcu bütün bir yıl faa
liyet göstermek arzusundadır. Gençlik ve Spor 
Bakanlığının 250 milyona varan bütçesinde, ger
çek amatör sporcu yapmak istiyen gençlere büt
çede yalnızca 2 milyon lira ayrılmıştır. Buna 
göre bölge başına düşen para miktarı 30 000 
lira kulüplere paylaştırılınca, her kulübün payı
na düşen para 1 600 liranın altında kalmaktadır. 
21 federasyonun, 26 spor dalında ve her kulü
bün de bir kaç dalda spor yapmaya kalktığını 
düşünürsek, tüm bu spor dallarımda, bu duru
ma göre faaliyet göstermek için, çıplak ve ya
lınayak olmaktan başka çare yoktur. Bu mudur 
amatör sporu eğilim yapmak ve onun aşaması
nı temin etmek? 

Yurt sathına yaymak istediğimiz sporu, bu 
gereklerle mi yapacağız? Amaç bu mu olacak
tır? Gençlik ve Spor Bakanlığının diğer bölüm
lere, özellikle cari harcamalara ayrılan, para 
miktarlarını kıyaslıyacak olursak, 21 Federas-
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yon, 26 branşta yapacağı faaliyetler için ayrı
lan ödeneğin acıklı tablosunu görmüş oluruz. 

Büyük rakamlar gösteren bu giderlerden 
başka, aktarması kaabil büro giderleri gibi daha 
birçok kalem parayı mukayese edersek, bütçede 
paraların büyük bir bölümü çarçur edilmekte, 
spor yapmak arzusunda olan yetmiş bin gence, 
lisanslı faal sporculara sadaka bile olmıyacak 
bir ödeneğin konulması bizim için üzücü olmuş
tur ve bütçe nalıncı keseri anlayışı içerisinde 
tanzim edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yılda 
818 520 Tl., Bakanlık 785 000 Tl., toplam; 
1 603 520 lira kira ödemektedir. Bu parayla 
Bakanlık, Genel Müdürlük ve federasyonları içi
ne alan ihtiyaca cevap verebilecek bir Gençlik 
ve Spor Bakanlığı binasına kavuşabilir. Üç, beş 
yıl içerisinde de yapılacak bina kendi kendini 
amorti eder. Gerek cari harcamaların 1970 yılı
na kıyasla % 988,8, yatırım harcamalarının 1970 
yılma kıyasla % 332,3 artış oranı göstermesi, 
yapı tesis ve büyük onarım giderleri için 
41 050 000 liranın ayrılmış bulunması federas
yonlara verilecek veya verilen bütçeler arasın
daki büyük ayrıntı bize, Genel Müdürlüğün bu 
bütçeyi «yağma Hasan'm böreği» örneği, ho
vardaca sarf edildiği kanısını vermektedir. 

Spor, belli bir yaş grupundaki bütün insan
ların sağlık açısından yapmaları gereken bir fa
aliyettir. Sözü edilen sağlık, sade fiziksel sağ
lık olmayıp, ruh sağlığını da kapsıyan bir terim
dir. Spor Bakanlığı hedef olarak sporla uğraş
ması gereken bütün Türk vatandaşlarına, alan 
ve imkân sağlamakla görevli bir Bakanlıktır. 
Bu Bakanlığı, İktisadi Devlet Teşekküllerini yö
neten ; yani, temelde ekonomik faaliyetleri orga
nize eden bir Bakanlık gibi mütalâa etmemiz 
gerekir. Fakat bugün Gençlik ve Spor Bakanlı
ğı dış görünüşü ile sadece profesyonel kulüp
lerden kendini sorumlu hisseden, bir kuruluş 
halini almıştır. Ayrıca, aynı Bakanlığın faali
yet gösterdiği futbol dışındaki alanlarda da et
kin bir rolü görülmemektedir. 

Türkiye'de sporla uğraşması gerekli nüfu
sun 1 5 - 2 9 yaşlarındaki nüfus olarak kabul 
edersek (1965 nüfus sayımı sonuçlarına göre) 
7 470 256 vatandaşımızın spor yapma imkânına 
kavuşturulması gerektiğini kabul etmemiz doğ
rudur. Bu vatandaşların 3 811 800 ü erkek, ve 
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3 658 456 sı da kadındır. Ayrıca değindiğimiz 
bu vatandaşların 4 768 233 ü 10 binden aşağı 
nüfuslu yerlerde oturmaktadır. Takdir buyu
rursunuz ki, 10 binden aşağı nüfuslu yerlerdeki 
spor tesisleri bugün yok denecek bir düzeyde
dir. İş, güc sahibi vatandaşların sporla uğraş
maları, kendilerine güvenleri ve meslekteki ka
biliyetlerini geliştirmeleri açısından da önemi 
haizdir. Bugün yurdumuzda, 15 - 29 yaş grup
larında bir meslek sahibi olan 1 337 137 vatan
daşımız vardır. Bu meslek sahibi vatandaşları
mıza da bâzı müesseselerin dışında spor yapma 
olanağı yaratılmamıştır. 

Bâzı verilere dayanarak yukarda sunduğu
muz gerçeklerin yanısıra, sizlere Spor Bakanlı
ğının doğrudan doğruya ilgilendiği ve faaliyet 
alanı içerisine aldığı bir yönünü de ortaya koy
mak durumundayız. Bugün Türkiye'de (1969 
bilgilerine göre) 1 607 tescil edilmiş spor kulü
bü vardır. Bunların 70 i (Bugün 108 dir) mü
essese kulübü, 109 u askerî kulüp ve 153 ü de 
yalnız belli spor dallarındaki ihtisaslaşmış özel 
kulüplerdir. Geriye kalan kulüplerin büyük 
bir çoğunluğu profesyonel ve amatör futbol ku
lübüdür. Bu kulüplerde tescil edilmiş ve faal 
olarak spor yaptığı kabul edilen sporcu sayısı 
ise 1969 a göre 41 960 dır. Yukarda belirtti
ğimiz 12 milyonluk spor yapması gereken bü
yük kütle göz önüne alındığında 70 binlik faal 
sporcu sayısının bir anlamda gülünç olduğunu 
kabul etmemiz gerekir. 

Spor Bakanlığının gerçek hedefi kütle spo
ru demek olan, sabah jimnastiği de dâhil, atle
tizm, binicilik, cirit atma ve benzeri vücut ve 
ruh sağlığını geliştiren spor dallarına yönel
mektir. Futbol, bugün ilgi çekecek kadar kö
tü amaçlarla kullanılan bir faaliyet dalı haline 
gelmiştir. Topa biraz doğru ve güzel vurdu di
ye yarım milyona yakın para verilen sporcular 
yanında, Türkiye'de bugün ayda 2 000 lira bile 
kazanmıyan bilim adamları vardır. 

Şimdi gerçek olan bir mesele ile karı karşı
ya bulunmaktayız. Adalet Partisi Hükümeti ve 
onun lanse edip teşkilâtlandırdığı Gençlik ve 
Spor Bakanlığı icraatı eleştirdiğimiz Beden Ter
biyesi bütçesine göre olumsuzdur. 

Profesyonel sporcunun arkasından gitmeyi 
hedef edinen ve onun aldığı tek tük başarı 
ile övünen bir teşkilâtın, bu yanlış tutumu de
ğiştirmesi lâzımgelmektedir. 

önümüzdeki büyük organizeden, yani İz
mir'de yapılacak Akdeniz Oyunlarının henüz 
yarı yolunda iken, taviz politikası içinde bulu
nan Gençlik ve Spor Bakanlığı sadece kâğıt üze
rinde «yapacağız, bitireceğiz» gibi sözlerle hal
kımızı uyutmaktadır. 

Şimdi soruyorum Sayın Bakana; Akdeniz 
Oyunları için ne gibi hazırlıklarınız oldu? 
Sporcuyu hazırlamak konusunda neler yaptınız? 
Önemli bir sorun olan malzeme konusunda ne 
gibi hazırlıklarınız var Hatırlatmakta fay
da vardır. Akdeniz oyunları bizim memleketi
mizde yapılıyor ve bu oyunlarda sporcularımız
dan, tüm vatandaşlarımız parlak sonuçlar bekli
yorlar. Avrupa çapında birkaç şöhretli ismi
mizden başka tutulur yanı olmıyan sporcula
rımızı hiç olmazsa utanmıyacak kadar oyunla
ra hazırlamanız gerekir. Bu, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının en büyük görevi olması lâzımdır. 

Yukarıda söylediğimiz gibi, şöhreti üçü geç-
miyen sporcularımızdan birisi, oyunlardan çok 
kısa bir zaman önce eğer nezle olurlarsa ne ya
pacağız? Sayın Bakanlık bunu düşündüler mi? 

Dünyada spor bilimsel araştırmalar ve mo
dern çalışma düzen içinde büyük adımlarla ham
le yaparken, biz hâlâ yerimizde sayıyoruz. 
Dünya ulusları spor bilgi ve tekniğini gün geç
tikçe geliştirirken, Türkiye'de sporu bütü
nüyle inceüyen ve öğreten her hangi bir kuru
luşa gidilmemiştir. Teşkilât, sporu atraksiyon 
haline getirmiştir. Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü bir kütle sporu yerine, kendisini seyir 
sporunu düzenliyen bir kuruluş haline sokmuş
tur. Memleketimizin birçok yerlerinde, profes
yonel futbol cambaz ve atraksiyon ekipleri ku
rulmuş, amatör spor öldürülmüştür. Türkiye'
nin bir ucundan diğer ucuna kadar, profesyo
nel gösteriler için halk ve gençlik yollara düş
müştür. İşsiz, amaçsız, perişan edilmekte olan 
şehir halkı, spor aktüalitesine dalıp, gerçek 
memleket sorunlarından uzak tutulmuştur. Bu 
sistem sporumuzu dejenere etmiş, şike oyunla
rı, güya disiplin kuruyoruz anlayışı ile saha 
kapatmaları gün geçtikçe çoğalır hale gelmiştir. 

> Teşkilât profesyonelliği himaye etmekte, teşvik 
etmekte ve bir avuç profesyonel sporcuya hiz
met eder duruma gelmiştir. Büyük kulüpler 
Devlet ve Teşkilât tarafından büyük destek gör
mekte, asıl ihtiyaç sahibi (108) aded kulüp fe-
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dere edilmiş, 1 500 gayrifedere kulüp kendi 
kaderine terk edilmiş, kahve 'köşelerinde, stad 
(altlarındaki bodrumlarda barınır hale gelmişler
dir. 

Profesyonel futbol müsabakaları başıboş, sis
temsiz, plânsız ve amaçsız olarak ilçelere va
rıncaya kadar yurt sathına yayılmıştır. Böyle
ce bölgecilik başlamış; valisinden polis memu
runa kadar herkes, kendi talkımlarının kazan
ması için «İlerinden ne gelirse yapmaya başla
mışlardır. Teşkilâtın otorite ve yönetimi politi
kacıların elinde iki paralık olmuştur. Şehirler 
birbirlerine düşman olmuş, yollar kesilmiş tesis
ler, vasıtalar tahribedilmiş, insanlar dövülmüş, 
ölmüş, bunun için özel pazarlar kurulmuş saha
larda en çirkin tezahürat ve olaylar devam et
miştir. 

Bu sonuç memleketimiz için utandırıcı ve yüz 
kızartıcı bir gerçektir. Gençliğin yetişmesin-
deki kısır politik görüşleri açık ve seçik yansıt
maktadır. 

Teşkilât politikanın içerisine atılmıştır. De
dikodu ve şike söylentileri; federasyonun bü
yük kulüplerin ve nüfuslu kişilerin bakısı altın
da kalması, federasyon başkanlarının görevde 
kalmak için taviz vermeleri hakem örgütlerine 
de büyük darbe vurmuştur. Futbol Federasyo
nu, futbolun gelişmesi ve ilerlemesi için hiçbir 
ilmî, teknik, sağlık ve eğitim tedbirleri alma
mıştır ve Federasyon Türk gençliğinin futbola 
olan hevesine bir noktada ihanet etmiştir. Bu
nun için Batı ülkelerinde olduğu gibi federas
yonlar seçimle işbaşına gelmeli ve özerk olmalı
dır. Ata yadigârı ve övündüğümüz tek sporu
muz olan güreşimiz bile bu yanlış uygulama
lar sonucu dejenere olmuştur. Ardı ardına sü
re gelen yüz kızartıcı yenilgiler, temsili kabi
liyetimizi de lekelemştir. yöneticiler iyi seçil
memiş, turistik bir geziden öteye gitmiyen dış 
müsabakalardaki idarecilerin tutumu sporculara 
kötü örnek olmuşlardır. 

Sporu seven ve maça gitme olanağını bula-
mıyan her vatandaşımız, sporu gazete ve rad
yodan takibetmektedir. 

Bakanlığın, Teşkilâtın, federasyonun Spor -
Toto'nun tüm yetkililerine, kapıcısına, odacısı
na ve kalorifercisine maçlara serbest girme im
kânını tanıyacaksınız, ama basını bundan mah
rum edeceksiniz, Cumhuriyet Halk Partisi ola

rak Bakanlığınızın bu kararını yerinde bulma
dığımızı belirtmek isteriz. 

Tekliflerimiz : 
1. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik so

runlarının çözümünde amaç olarak Türk genç
liğinin tümünü ele almalı, prensiplerini bu an
layış içerisinde saptamalıdır. 

2. Amatör kulüpler öncelikle ele alınmalı, 
bölgelerin, semtlerin destekledikleri amatör ku
lüpler sorunu, temel ve ana sorun olarak çö
züme kavuşturulmalıdır. 

3. Bölge teşkilâtlan ıslah edilmeli ve des
teklenmelidir. Yetersiz yabancı antrenör ithali 
kesinlikle önlenmelidir. 

4 Amatör dallarda sporu dejenere eden giz
li profesyonellik önlenmeli, profesyonel fulbol 
faaliyetleri yurt gerçeklerine uygun, gençliğin 
heves ve ilgisine yakışacak bir şekilde yeniden 
düzenlenmeli, futbolumuz dejenere olmaktan 
kurtarılmalıdır. 

5. Spor tesisi yapımı amaç olarak kitle
leri almalı^ pahalı ve lüks tesis yapımından vaz
geçilerek plân ve programın gerektirdiği yatı
rımlar yapılmalıdır. 

6. Spor eğitim merkezleri, spor sağlık mer
kezleri her branşta antrenör yetiştirecek ant
renör eğitim merkezleri ve tesisleri kurulmalı, 
bir spor akademisi, bir futbol okulu, konferans, 
seminer kursları açılmalıdır. 

7. Bölgelerdeki memur ve yardımcı ele
manlara hizmet karşılığı maaş ve ödenekleri 
verilmeli, federasyonların fahrî hizmet tazmi
natları halledilmelidir. Şehir dışında antreman 
sahaları merkezî bir şekilde kurulmalı, bu saha
lar ve stadlar çimlendirilmelidir. 

8. Üniversite ve yüksek okulların spor ve 
boş zamanlarını değerlendirme ihtiyaçları, büt
çeye konulacak ödenekle yeniden önemle ele 
alınmalıdır. 

9. Gece maçları düzenlenmeli, bunun için 
de Avrupa ülketlerinde ve meselâ Hollandada ol
duğu gibi gece tesislerine hız verilmelidir. 

10. ISpor - Toto Teşkilâtı politik bir örgüt 
niteliğinden çıkartılmalıdır. Toto'da gezici ba
yilikler kurarak azalmakta olan toto gelirlerinin 
yükselmesi sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu saydığım hususlar, her ne kadar Genç

lik ve Spor Bakanlığı kuruluşu yeni ise de, da-
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ha önce süregelen tüm iktidarları da ele alır
sak, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Fe
derasyonun bugünkü sporumuz ve gençlik üze
rinde olumsuz katkılarının sonucu olmaktadır. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı her ne kadar yeni 
kurulmuşsa da, Sayın Bakan, bu kuruluşun 
önünde «Gençlik» ismi varsa, bütün gençlik 
sorunlarını da devam edegelen hareketlerle bir
likte yükünü bizmi, çekelim?» demişlerdi. Doğ 
rudur, bu kuruluşun faydalı ve olumlu yönleri 
de vardır, onlara da değineceğiz^ ama, Dünya
cım diğer uluslarında bütün gençlik sorunlarını 
sokaktan köye, fabrikadan okula kadar Gençlik 
ve Spor Bakanlığı organize eder. 

Sayın milletvekilleri, 
Yüksek öğrenim gençliğinin yurt imkânla

rı yeterli değildir. Büyük çoğunluk mediko - sos
yal hizmetlerden yararlanamamakta, burs ve 
kredi taleplerinin ancak ufak bir kısmı karşı
lanabilmektedir. Yüksek öğrenim gençliği için 
burs ve kredilerin miktarları çoğaltılmalı, genç
lere bakımlı ve yeterince yurt, ucuz ve kaliteli 
yemek verilmesi ve çağın_ gerektirdiği yeni im
kânlara kavuşturulmaları ivedilikle ele alın
malıdır. 

Bakanlığın Boş Zamanları Değerlendirme 
Genel Müdürlüğünün kuruluşunu^ yürekten kut
luyoruz. Bakanlığın bu çabaları sonucu, soka
ğa dökülen talebe hareketlerinin ve zamanlarını 
değerlendirebilecek mekân ve yer bulamıyan 
gençlerimizin bu olumlu kuruluş sayesinde boş 
zamanlarının değerlendirileceğine inanıyoruz ve 
bu kuruluşu kutluyoruz. 

Başarısını yakından takibettiğimiz, Yeni
mahalle'deki Gençlik Kültür Merkezinin olum
lu faaliyetlerinin sonucu, 1971 yılında dört 
gençlik kültür merkezinin yeniden hizmete açı
lışını, bu kültür merkezlerinden birinin Altın
dağ gibi geri kalmış ve bu yatırımlara muhtaç 
bir bölgede açılmasını yürekten kutluyoruz. 

Yedi yıllık bir gecikmeden sonra ele alın
mış bulunan beden eğitimi öğretmenlerinin 
memleket ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesini 
amaç güden çalışmalarını Gençlik ve Spor Ba
kanlığının en olumlu bir çabası olarak görmek
teyiz. Bu çabalarından dolayı kendilerini kutlu
yoruz,. Yine, Gençlik ve Spor Bakanlığının, be
nim için çok önemli olan, izcilik Genel Müdür
lüğünün kuruluşunu da yerinde bulmaktayız. 

Yirmi senedir ve halen de izciyim, izciliğim 
okul dışında da devam etmektedir. Sayın Ba
kanlığın, gençlerimizin daha karakterli ve da
ha iyi yetişebilmeleri için bu Grene! Müdürlü
ğe önem vermelerini rica ediyorum. 

Okul içi izciliğin ötesinde, okul dışı izciliğe 
de önem vermek gerekir. Bugün ingiltere'de, 
iran'da Devlet başkanları bu kuruluşların lide
ridir. Dünyada 100 memlekette 20 milyon izci 
vardır ve bu izciler ülkelerinin üniformalı genç
lik temsilcileridir, izcilik Genel Müdürlüğü, 
okul dışı bir kuruluş olan Türk izciler Birliği 
ile sıkı ilişkiler kurarak, bu örgütü maddi ve 
mânevi yönden desteklemelidir. 

Şimdi gençlik sorunlarına geliyoruz. Eleş
tirmem 1968 den önce yurdumuzda devam eden 
gençlik eylemleri ve bugün devam eden gençlik 
hareketleri ve eylemleri üzerinde olacaktır. 

Gençlik kütlesinin yapısını incelerken önce 
bu kütleyi öğrenci gençlik, işçi gençlik ve köy
lü gençlik gibi üç anabölümde değerlendirmek 
gerekir. 

İşçi gençlik : 
işçi gençlik, genellikle sendikalarda örgüt

lenmiş görünür. Bâzı sendikalar hariç, diğerle
ri bu kütlenin demokratik haklarının, mücade
lesini vermekte ve onların politik bilinçlerinin 
artırılmasına çalışmaktan uzak görürüz. Bu 
kütlelerin bugüne kadar çözüm bekhyen sorun
ları hiç şüphesiz Türkiye'nin az gelişmişliği ve 
ekonomik bağımsızlığı içerisinde yorumlanmaya 
muhtaçtır. 

Köylü gençlik : 
Bugüne değin esaslı olarak örgütlenme ola

nağını bulamamıştır. Spor, eğitim ve boş za
manlan değerlendirme gibi çağın gereği olan 
birtakım insancıl haklardan mahrum kalmıştır. 

öğrenci gençlik : 
Şehirlerde toplu ve büyük çapta örgütlü ola

rak görülen bu kütle, işçi köylü gençliğe oran
la büyük bir sayı teşkil etmemekle beraber, bu
gün gençliğin adının karıştığı her eylemde baş
ta gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 
halkçılık, bağımsızlık ve demokrasi anlayışını, 
bugüne değin genellikle en doğru biçimde yo-
ğunlamaya ve eylemlerinde de bu yolu izleme
ye çalışmışlardır. 

önceleri Türkiye'de gençlik eylemleri, yok
sul halkımızın alınterinin yabancılara peşkeş 
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çekilmemesini; ulusumuzun bağımsızlığını göl-
geyen tüm anlaşmaların kaldırılmasını; tam 
bağımsız dış politika; herkese fırsat eşitliği ta
nıyan bir eğitim sistemi; can ve mal güvenliği; 
düşünce özgürlüğünün tam olarak sağlanması; 
belli bir azınlığın halkımızı sömürdüğü düze
nin değiştirilmesi, yani gerçek demokratik düze
nin, Anayasamızın zorunlu gördüğü düzenin 
kurulmasını istemek yönünde idi. Bütün bu he
defler Atatürk Devriminin tamamlanması ve 
yapısal kökenlerine inilmesi özleminin somut 
olarak dile getirilmesinden başka bir şey değil
dir. Haklı olarak bir üniversite reformu iste
mekte idiler. Türkiye'nin sorunlarını gençlik 
sarunlanndan ayırmak mümkün değildir. ıSon 
günlerde yaşadığımız olayları da Türkiye'nin 
içinde bulunduğu siyasal buhranı doğuran se
beplerin dışında düşünmek gerekir. Gençlik 
olayları, siyasal iktidar ile üniversite dışında 
yaratılan sebeplerin üniversiteye yansımış şekil
leridir. 

Sadece silâhlı çatışmalara karşı olmak yet
mez. Bu çatışmaların sebeplerine cesaretle 
eğilmek zorundayız. Açıkça söylemek isterim 
ki, bugünkü gençlik olaylarından sorumlu tutu
lacak olan tek organ siyasal iktidardır, bu ikti
darın, Anayasa dışı tutum ve davranışıdır. Üni
versite olaylarına sadece birer polis gözü ile 
bakmanın sonuçlarını hep birlikte görmekteyiz. 
Bütün olup bitenlerden sonra, suçu sadece bir
takım tahrikçilere yüklemek çok kolay ve ucuz 
bir yoldur. Ayrıca, siyasal iktidarın gençliğe 
karşı takındığı bilinçli düşmanlığı, gençliğin 
millî petrol, millî maden kampanyalarının baş
ladığı günlere de başlamak gerekir. Bu yıllar
da, Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü kaynakla
rının millîleştirilmesini istiyen Türkiye Millî 
Talebe Federasyonu ve Türkiye Millî Gençlik 
Teşkilâtı gibi devrimci ve Atatürk'çü kuruluş
ların Bütçe ile sağlanan gelirleri kısılırken; Mil
lî Türk Talebe Birliği, ikinci Kuvayi Milliye 
dernekleri, Komünizmle Mücadele dernekleri ve 
birkaç kişilik üyesi ile Yüksek öğrenim Genç
liği Atatürkçüler Teşiklâtmm ödenekleri artı
rılmakta idi. 

Açıkça bu kürsüden ilân ediyoruz: Gençli
ğin bugünkü bölünüşünün temelinde yabancı 
çıkarlar yatmaktadır. Bugünkü ihanetin altın
da petrol kuyuları vardır. Gençliği kendi ulu

sal sorunlarını savunan kişiliğinden ayırmak, 
onları birbirlerine düşman etmek, fikri ancak, 
Türkiye'nin düşmanlannca tezgâhlanabilir. Pet
rol kampanyası gibi, % 100 milliyetçi bir ey
leme duyulan tepkinin ne derece millî oldu
ğunu tarih elbette yazacak ve kimlerin milli
yetçi olup olmadığı ilerde elbette anlaşılacak
tır. 

Son 6 - 7 yıl içerisinde gençlik örgütlerini 
2 anatemelde toplayıp özetlemek gerekir. Sos
yalist gençler, bugün Devrimci Gençlik Federas
yonunu oluşturan fikir kulüplerinde örgütlen
mişlerdir. Bu örgütün tam karşısında Ülkü 
Ocakları, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu
nun açık hükümlerine rağmen, askerî eğitimle 
yetiştirilmiş ve bu çalışmalara engel olunmamış
tır. Bu gençleri, komando kanmplarmda çekil
miş boy boy resimleri gazetelerce sergilenmiş; 
fakat, Devlet kuvvetleri komando kamplarının 
kapılarına uzanacak gücü gösterememişlerdir. 
Böylesine yetiştirilen bir silâhlı örgüte karşı, 
meşru müdafaa hali olmadığı siöylenemez. Arka-
arkaya şüpheli cinayetlerin arkasında kimlerin 
olduğu ortaya çıkarılmamış, komanda adı veri
len yeraltı teşkilâtı karşıt gençlere karşı kul
lanılmak istenmiştir. 

Siyasal iktidar gençleri simdirm'ek için bu 
kanun dışı mfilis teşkilâtımdan mıedet ummuştur. 
ıS'ilâhli çatışmaların sürüp gittiği şu günlerde 
ıslilâha ilk kez el atanların, iktidarın açık ve ka
palı desteğini gören Ülkü Ocakları ve komando 
aldı verilen milisler olduğumu açıkça belirtmek 
isterim. Ama bugün bu komandolar da iktida
ra en ağır hakaretleri yaparak karşı gelmekte
dir. 

Siyasi İktidarın bu olaylar karşısında takın
dığı polis zihniyetini de son derece vahim bir 
olay olarak niteliyoruz. îktidaırın bu partizan 
tutumlunun inkâr edilmez örneği, Anukaralda Site 
Yurdunun halâ komandolar tarafıonian işgal 
edilmesi ve bu işgalin bugüne kadar sürdürül
mesidir. 

Günümüzde devam edegelen talebe olayları 
işe konuşmamın başında belirttiğim amaçların 
ütesime kaldırılmıştır. Bugün gençlerin silâhlan
masından hepimiz şikâyetçiyiz. Aım'a, silâhlan-
majmn nedenini njeden araştırmıyoruz? Zor zoru 
davet ©der. Devlet asayiş kuvvetleri zorlbayı ko-

— C64 — 



M. Meclisi B : 59 25 . 2 . 1971 O : 1 

rur, haklıyı yakalamaya kalkarsa sonuç bu olur. 
IBu$ün, bâzı devrimci eylemde görünen genç-

lerimliz ve onların destekçileri büyük birkaç ken
timizin asfalt cadldeleırlinde, meydanlarında gös
teri yürüyüşü yaparak Hükümeti protesto et
mekte, duvarlara yazı yazarak birbirlerüni kur-
şunlalmaıkta, dinamitle, bomiba ile başarıya ula
şacağını sanmaktadırlar. 

Şutnu özelikle belirtmek isterim ki, biz Cum
huriyet Halk Partisi olarak kesinlikle böyle si
lâhlı eylemlerin karşısındayız. Halkın desteğini 
almamış, gücünü halktan almıyan, halka dayan-
mıyan hiçbir devrim ve eylem başarıya ulaşa
maz. Atatürk'ün devrimi, bir zorbalık devrimi 
değiüdir. Atatürk'ün gençliği, silâhlı, vurucu, 
(kırıcı ve sliıyaisi kışlalarda komanıda aidi ile eğiti
len gençlik de değildir. SUâhlı ve zorba eylem
ler gerçekte faşizmin kuyruikçuluğuıtıu yapmak 
demiekbiır. 

Atatürk, Ulusal Kurutuluş ıSavaşmı halkı ile 
vermiştir. Ve yine Ataitürk devrimleri halkla 
birlikte gerçek halk yönetimi ile yürüyecektir. 
Bunun da adı demokratik halk idaresidir. 

IBulgün büyük şehirleriimizde gerilla ve ko-
manldo savaşı adı ile yapılan eylemler kardeşi, 
kardeşe düşman etmiş, ardı kesilnıiyen kardeş 
kanlarının akmasına seibebolmuştur. 

Sömiuiii düzenline paydos demek, tam bağım
sızlık şarkıları söyl'iyerek sıokaklara çıkmak me
seleyi! halletmez. Köye gitmek, kasabaya, tar
laya ulaşmak, onun deridlinle ortlak olup, halka 
gerçekleri söylemek, halk için halkla beraber oH-
ımalk gerekir. îşin en ilginç yönü komlanida dedi
ğimiz Üüikü Ocakları ve Denv - Genç aidi alltımda 
kümelenen ve örgütlenen birer husumet kampına 
çevrilen öğrenci yurtlarında akan kanların sa-
hlipderi, aslınida kurltanülması için birlikte savaş
maları gereken köylü - işçi sınıfınım, çocuklarıdır. 
ölen ve öldürülenler binbir zorluk içerisinde ana 
ve babalarının aç kalmak pahasına da olsa, ço
cuklarını dkultabiHmek için çırpman fakir halkın 
çocuklarıdır. 

Kari - Marks'ı, Lemin'i, Castro'yu, Mao'yu 
blilp de, Mustafa Kemal'e sırt çeviren bir dev-

'rimöiliğin geçerliliğine ve greldillğine inanmıyo
ruz. Düşünce ve inanç özgürlüğünün her türlü
sünden yanayız, ama her şeyden önce halitam 
yanayız, halkla beraberiz. Mustafa Kemal devri-

| mini en ussak köyde, en son vatandaşa dtek ulaş
tırmak istiyen güçlerin yanındayız. 

Halika inammıyan, halikı yanma almıyan, hal
ka uygarlaşma ve insanca yaşama bilinci verfmi-
yen hiçbir eylem, dvrimci eylem olamaz ve başa
rıya ulaşamaz. Ortanın solunda bir parti olarak 
bunu böyle bümekite ve bu inançla poflîtikasmazın 
dışındaki güçlerle cesaretle ve yürekli olarak 
mücadele etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri; bil eleştirilerin, he
nüz kurulmakta olan, kendisine sonsuz saygı 
duyduğum genç bakanımızın bundan sonraki 
politikalarında amaç edinecekleri Gençlik ve 
'Spor Bakanlığının programlarında; şikâyet et
tiğimiz, huzursuz olduğumuz, üzüldüğümüz bu 
olayların Bakanlığın bünyesinde kurulan birta
kım örgütler sayesinde; boş zamanları değer
lendirme ile ilgi kamplar ile gençlerin sokak
tan kahveden, alınıp, bu gibi eğitim örgütleri
ne çekilmesi yönünde faydalı olacağı kanisiyle 
belirtmiş bulunmaktayım. 

Bu gerçeklerin ötesinde, bu Bakanlığa Cum-
ihuriyet Halk Partisinin samimi dileklerini su
nar, milletvekili arkadaşlarımı selâmlarken, 
Gençlik ve Spor Bakanlığının örgütlerine, yö
neticilerine yürekten başarılar dilerim. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Topalöğlu, buyurunuz efendim. Saat 
10,03. 

M. G. P. GRUPU ADINA TURGUT TOPAL
ÖĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

1971 malî yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın Bütçesi üzerinde Millî Güven Partisi grupu 
adına görüş ve düşüncelerimizi arz etmek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının güzide eleman
larını bu vesile ile grupum adına selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, 
ıSpor, insanların vücudunu geliştiren, gücü-' 

nü artıran ve aynı zamanda dinlendiren bir ey
lemdir. Sporcu, zorluklardan yılmaz, hattâ güç
lükleri yenmeyi kendisine zevk bilir. Bu bakım
dan zor işlere girişmekten kaçmmıyan, en bü
yük güçlükleri yenmek için zevkle çalışan insan
lar sporculardır. Bu kabîl insanda sporcu ruhu 
vardır. Bundan dolayı insana hayatta başarıyı 

I sağlryan, mücadeleyi seven bir ruh aşılar. Esa-
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sen, her sporcuda bu asîl ruh mevcuttur. Spor, 
insana birlikte çalışma hissini aşılar, bulunduk
ları toplulukta kenldi kişiliklerinden fedakârlık 
etmeyi, diğerlerinin yardımına koşmayı, toplum 
için çalışmada zevki ve nihayet insanlara fazi
let duygusunu aşılar. 

ISpor, insanların fizik ve moral kabiliyetleri
ni ulusal ve milliyetçi amaçlara göre geliştiril
mesini sağlar. Spor, kişilerin sağlığını korur, 
boş zamanlarını değerlendirir. 

Sporun çeşitleri çoktur; denizcilik, avcılık, 
binicilik, kayak, futbol, tenis, atletizm, güreş 
gibi kolları vardır. 

İnsanlar çok eski çağlardan beri spor yap
mışlardır. Eski Yunanlılar güreşirler, yarışır
lar, atletizm oyunları düzenlerlerdi. Yüksek at
lama, disk atma o çağ gençlerinin çok sevdiği 
Sporlardandı. Dört yılda bir de spor şeklikleri 
de yapılıyordu. Bu şenliklerde sporcular birbi
riyle boy ölçüşürlerdi. Bunların devam etmesi 
geleneğine de «olimpiyat» denirdi. 

Olimpiyatın çok eski bir tarihi vardır. Eski 
Yunanlıların kutsal şehri olan Olimpia'da tanrı
ların babası Zeus'un hâtırasına her dört yılda 
bir Haziran ayında Olimpiyat oyunları yapı
lırdı. 

Bugünkü Olimpiyatlar daha örgütlü, ulus
lararası bir Olimpiyat Komitesi ile idare edil
mektedir. 

Eski Roma'da da spora büyük önem verili
yordu. Amaçları, gençlerini savaşa hazırlamaya 
matuftu. 

Türk'ler arasında da spor çok yaygındı. Gü
reş, ata binmek, kılıç kullanmak, cirit oynamak, 
ok atmak, sevdikleri ve üstünlüklerini uzun za
man devam ettirdikleri sporlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, Böylece kısa ola
rak Yüce Meclise spor ve spor tarihi hakkın
da bilgiler sunmaya çalıştım. 

iBügüh milletlerarası yakınlaşmalarda spor 
karşılaşmalarının büyük önemi vardır. Belirli 
aralarda düzenlenen spor karşılaşmaları dünya 
gençlerinin birbirleri ile kaynaşmasını sağlar 
aralarında centilmence anlaşma ruhunu gelişti
rir. Bu, her millet için böyledir, bizim için de 
böyledir. 

ISpor, boş bir meşguliyet değildir. Meşguli
yet, oyunla iş arasında bir faaliyettir. Spor iş te 
değildir. Gençlerimizi bu gayelerin gerçekleş-
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| mesi için yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Hür ve 
I demokratik sistemin gelişebilmesi için vatan-
I daşlarımızm seviyeli, hareketli, faziletli, ahlâk-
I lı, kültürlü ve geniş görüşlü şahsiyetler olarak 
I yetiştirilmesinde elbirliği ve elden geldiği kadar 
I birlikte çalışma lüzumuna inanmaktayız. 
I iSıhhat, ahlâk ve moral bakımından iyi bir 
I nesil yetiştirilme dikçe; ne siyasi, ne iktisadi ve 
I ne de sanayi hayatın güçlüklerini yenmeye im-
I kân yoktur. Bunun için iyiyi, doğruyu, hakkı 
I seven ruhen ve bedenen sağlam, şuurlu, milli-
I yetçilik duygülariyle dolu bir nesil yetiştirilme-
I sinde; asker, işçi, sivil, memur, şehirli, öğrenci 
I ve köylü ayırımı yapılmaksızın, gençliği sürük-
I lendiği bunalımın dışına çekmek zarureti var

dır. Gençliği, fizikman ve morelman en iyi 
I şartlarla istikbâle götürmek maksadiyle bir 
I Gençlik ve 'Spor Bakanlığı kurmuşuzdıır. 

I Sayın arkadaşlarım, bu yeni bakanlığın 
malî yılı bütçesini şu anda tanzim ediyoruz. 
Biz, Millî Güven Partisi olarak sadece tenkid 

I etmek değil, tenkidlerimizin yanıbaşmda 
I çarelerini de söyliyen eleştirilerde bulunma 

prensibinde olan bir partiyiz. Türk vatan 
I ve milletinin kurtarıcısı Türkiye Cumhuriye

tinin kurucusu, Türk Milletinin millî birliği-
I nin, devrimlerinin ve ülkülerinin* sahibi ve ya-
I ratıcısı ebedî ve millî önderimiz Mustafa Ke-
I mal Atatürk'ün bu millî varlık ve değer

lerimizi emanet ettiği, onu müdafaa ve mu-
I hafaza vazifesi verdiği Türk Gençliğinin büt

çesi üzerindeyiz. 

«Sağlam vücutta sağlam kafa bulunur», düs
turu uyarınca, gençliğimizi bu vücut ve 
kafa yapısına eriştirecek şekilde eğitmek ve 
onlara vatanın bekçileri, kutsal varlıkları 

I aziz Ata'nın kendilerine emanet ettiği telki-
natı yapılmalıdır. Türk Gençliğini okulundan,, 

I eğitiminden, başarısından, anasından ve baba
sından uzaklaştıran ahlâk bozucu, miskin-
leştirici diskotek, langırt salonu, kumarhane 
gibi bataklıklardan kurtarmalıdır. Gençlerin 

I sadece öğrenimi ile değil, onların eğitimle-
riyle de bütün inceleklerine kadar eğilerek 
meşgul olunmalıdır. Türk gençliğinin yetişe
ceği vasatlar, eğitim, araştırma, ve teknolojik 
sahalar kurulmalı ve gençliğin istifadesine 
sunulmalıdır. Her alanda dünya ölçüleri 

I standardında da ilmî seviyede, âlim, bilgin, 
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uzman ve pratisyen yetiştirmenin gayretine gi
dilmelidir. 

Unutulmaması gerekir ki; Türkiye'mizin 
kalkınması ancak bu bilimsel ve teknik va
sıfları haiz kadro ile imkân dâhiline girebile
cektir. ikinci Beş Yıllık Plânda, gençliği
mizin yetiştirilmesi için ikâme edilen tedbir
ler uygulanmamış veya yeteri kadar ele 
alınmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, eğitim ve genç
lerimizin yetiştirilmesi hususunda bu temel 
görüşlerimizi tesbit etmek isterim. Türkiye'
mizin muhtacolduğu milliyetçi ve mânevi de
ğerlere saygılı hür ve demokratik rejimin 
icaplarını bilen, ahlâklı, faziletli, çalışkan 
gence ve onu yetiştirecek aynı vasıfları haiz 
öğretmenlere olan ihtiyacımız daiha da çok
tur. Orta, lise ve meslekî okulların yanında 
köy çocukları ve dar gelirli aile çocukları 
için pansiyonlar, yatılı yurtlar açılarak bu 
»gençlerin de tahsil yapma olanakları sağlan
malıdır. 

'Okul çağını geçirmiş veya okuyamamış 
gençlerimizin de eğitilmesi ve yetiştirilmesi 
için. gece okulları, meslekî mektepler gezici 
kurslar, tesis edilmeli,, sanayi müesseseleri sa
halarında eğitim yaplımalıdır. 
Aziz arkadaşlarım, gençlik meselelerinin üze

rine eğilirken, gençlerimizin birbirine zıt iki 
aşırı kutba bölündükleri ve birbirleriyle si
lâhlı mücadele haline geldiklerini bir kere 
daha nazarlarına arz etmek isterim. Birbiri
ne """karşı silâh kullanan, molotof bombası 
savuran, yakaladıkları karşı taraf mensupla
rına Ortaçağ ve Kızıl Çin usulü ile işkence 
eden, okuma ve öğrenme hürriyetini çiğne
yen, hocalarına dahi hakareti reva gören, 
fiilî, tecavüze kalkışan, aşırı sol ve sağ sapık 
ideoloji sahiplerinin avucuna düşmüş bulunan 
Türk Gençliğinin ve Atatürk Gençliğinin tem
silcisi olamadıklarını alenen beyan etmek is
terim. 

Bugün bütün dünya gençliği ile birlikte bi
zim gençlerimizi de bu üç tehlike tehdidet-
mektedir : 

Birincisi, gençliğimizin beynini Markist, 
Leninist, Maocu ve sapık ideolojilerle boya
yarak gençliğimizi millî duygudan ve mânevi 
değerlerden mahrum, anarşi unsuru haline 
getiren her türlü sapık yayın ve telkinlerdir. 

İkincisi, milletlerarası komünizmin gençliği 
uyuşturucu ve zehirleyici maddeler kullanmaya 
alıştırmak suretiyle onların beden ve ruh sağ
lıklarını tahribederek iradesiz, sılhhatsiz ve mâ
nevi çöküntüye uğramış bir unsur haline ge
tirmek çabasıdır. 

Üçüncüsü; gençliği millî değer ve ölçüleri
ne ve ahlâki inanışlara, örf ve âdetlere zıt hippi, 
beatnik, Castro tipi veya Mao tipi yalancı bir 
dış görünüşe sapıtmak ve böylece gençlerin 
medenî ve millî toplumla bağını koparmak, on
ları cemiyet tarafından iyi görülmiyen, redde
dilmiş bir gençlik haline getirmek ve bu genç
liği de cemiyetimize düşman olan ve cemiyeti 
tahribetmek istiyen anarşi unsuru olarak kızıl 
emperyalizmin elinde bir âlet olarak kanlan
maktır. 

Henüz bu gençlik elden çıkmış değildir. Ye
ter ki, iktidar bu dâvaya parmağını basabil
sin. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gençlik ve Spor Bakanlığımız sportif faali

yetine ait plân ve programı ile istikbale giden 
nesli yetiştirmek politikasını tâyin edecektir. 

, Sanırım ki; bu programın hedeflerinden birisi, 
, gençliğin fizik ve moral kabiliyetlerini toplu

mun yararına geliştirmesiyle sporun geniş küt
lelere yayılmasıdır. Diğeri ise, bu gayenin ger
çekleşmesi için eğitici ve öğretici kadronun 
yetiştirilmesi zaruretidir. Gençlik ve spor me
selelerinin gün geçtikçe ehemmiyeti daha çok 
anlaşılmaya başlamıştır. Birbirleriyle mühim il
gisi Olan, hattâ birbirlerinin mütemmimi olan 
gençlik ve spor kollarının ele alınmasında, ge
liştirilmesinde her iki meselenin beraberce mü
talâasında ve yürütülmesinde büyük faydalar 
sağlıyacağı düşüncesiyle Gençlik ve Spor Ba
kanlığımız kurulmuştur. 

Bu Bakanlığın yakın tarihini de göz önün
de tutarak, tenkidden ziyade başarılar dilemek
teyiz. Bakanlığın Teşkilât Kanunu henüz çıka
rılmamıştır. Bu bakımdan bütçesi üzerinde eleş
tirileri tam lâyıkiyle yapmak imkânına da sa
hip değiliz. Bakanlık Bütçesinin spor sevenlere, 

1 gençliğe ve memlekete hayırlı uğurlu olmasını 
ve Bakanlığın güzide mensupları için de başarılı 
tatbikatlar diler, Yüce Meclise saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Barlas Küntay, buyurun efendim. Saat 10,18. 
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A. P. GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY 
(Bursa) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri : 

Bu meselede gömüşlerimizi sunarken evvelâ 
şunu .ifade etmek isteriz: Hür ve demokratik 
bir sistemin işliyefbilmesi için, vatandaşlarımızın 
seviyeli, karakterli, faziletli ve kültürlü şahsi
yetler olarak yetiştirilmesine yöneltilen beden, 
kafa ve ruh eğitimi sistemime sahilbolmak haz
met anlayışımızın temelinde vardır. 

iSılhhat, ahlâk ve moral bakımından iyi bir 
nesil yetişmedikçe, ne siyasi ve ne de iktisadi 
hayatın güçlüklerini yenmek mümkün değildir. 
Bu ehemmiyetine rağmen, bugüne kadar Türki
ye'de gençlik ve spor meselelerimiz çeşitli se
beplerle arzu edilen ve olması lâzırcııgelen isti
kamete getirilememiştir. 

Batıda olduğu gibi bizim de kendi bünyemi
ze, kabiliyetlerimize, geleneklerimize ve imkân
larımıza uygun bir nesil yetiştirme politikasına 
•olan ihtiyacımız daima kendisimi hissettirmiş
tir. 

Nitekim, üniversite dâhil, okul içi ve okul 
dışı gençliğin bedenî ve ahlâkî kabiliyetlerini 
demokratik prensiplere uygun bir şekilde geliş
tirmek ve sosyal ihtiyaçlarını sağlamak, oyun, 
jimnastik, spor, izcilik ve boş zamanlarını de
ğerlendirme faaliyetlerine sevk etmek, inkişafı
nı temin ve teşvik etmek, faaliyetlerini gelişti
ren tesisleri kurmak, malzemeleri temin etmek 
ve bu faaliyetler için lüzumlu teknik ve idari 
elemanları yetiştirmek, memleket içinde ve dı
şında bu faaliyetlerle ilgili ilmî araştırmalar 
yapmak maksadiiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı 
kurulmuştur 

Bu teşebbüs, gençlik problemlerine mütevec
cih mesainin ilk ciddî adımıdır. Teşkilât Kanu
nu henüz meveudolmamasma rağmen, Bakanlık 
çatısı altında bâzı daire ve umum müdürlükler 
kurulmuştur. Maksada uygun çalışmaları halin
de, gençlik ve spor sahasında Batı'daki memle
ketlerin ileriye doğru aştıkları mesafeyi her g\m 
daha ziyade kapatmak mümkün olacaktır. 

Meselâ, mevcut, Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın hedef tâyin ettiği gençlik ve spor sahaların
daki kalkınmayı gerçekleştirecek bir merci bu
güne kadar yoktu. Plânlama, araştırma ve koor
dinasyon dairesinin kurulmasiyle Bakanlığın 
hizmet politikasını tesbit, ilmî ve istatistik! araş-
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tırmalar yaparak müspet çalışma istikametine 
girmek mümkün olacaktır. 

Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokuldan üni
versiteye kadar yüksek okullar dâhil her de
receli öğretim kurumlarına, silâhlı kuvvetle
re ve kulüplere öğretmen ve öğrenci lideri ye-
tişjtirebileöekftir. Bir eğitim vasıtası olan İzci
lik Genel Müdürlüğü, gençlere iyi alışkanlıklar 
kazandıran bir kuruluş halinde çalıştığı tak
dirde, inançlı, güçlü ve morali yüksek bir genç
lik yetişmesinde büyük hizmet görecektir. 

Okul içi Beden Eğitimi ve Spor Genel Mü
dürlüğü, bugüne kadar pek fazla şikâyetçi ol
duğumuz bir konuyu diriltebilecektir; her çe
şit okullarda ve çeşitli branşlardaki spor faali
yetlerini organize edecektir. Böylece, hem genç 
kuşağın költü alışkanlıklara dönmesi önlenecek, 
hem de binlerce sporcu, okul genci içerisinden 
temayüz edenlerle milî takımlarımız takviye 
edilecektir. 

Bo'ş zamanlan Değerlendirme Müdürlüğü
nün, gençliğin şahsiyet sahibi olarak yetişme
sinde önemli rolü olan eğitim çalışmalarının 
başında boş zamanları değerlendirme faaliyetleri 
gelir. Boş zamanlarda, kendilerine tavsiye edi
len eğitsel lokaller bulamıyan ve bu sebepten 
langırt salonlarına, diskoteklere, kahvelere gi
den ve bazan da mesuliyetsizlikten çeşitli aşın 
cereyanlara kapılan gençlik, kendileri için her 
zaman açık olacak sportif tesis, sosyal işler ve 
kültür faaliyetlerinden ilgi duyduklarına ma
halle ve semtlerde kurulacak gençlik lokal ve 
merkezerinde işltirak edebilmelidir. 

iSüratli bir kültürel ve sosyal gelişime veti
resi içinde yetişen Türk Gençliğini beden, ruh 
Ve karakter yapısı bakımından hem olkul içi, 
hem de okul dışı yetişme imkânlarına özel ehem
miyet verilmesi gerektiğine kaaniiz. 

Gençliğin boş zamanlarını değerlendirme 
çalışmaları bugüne kadar memleketimizde ne 
kadar ihmal edilmişse, Batılda da o kadar ehem
miyetle ele alınmişltır. Bu umum müdürlüğün 
mevcudiyeti ile gençlerin «hobby» lerine hita
beden teslisler kurmak, faaliyetlerini organize 
etmek, liderler yetiştirerek enerjilerini kanalize 
etmek ve boş Zamanlarını disipline etmek müm
kün olacaktır. Bugün Türkiye ide 14 ilâ 40 yaş 
ar alsı 17 milyon genç insan vardır. Bunların 
günde en az bir saatlerinin boş geçtiğini kabul 
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etsek, günde 17 milyon saat etmektedir. Adı 
geçen namımı müdürlüğün bizce en mühim gö
revi - Batılda olduğu gibi - her vilâyetimizde 
ıgençlik ve kültür merkezleri kurarak, gençliğin 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini orga
nize etmek olmalıdır. 

'Bugün gençliğin içerisinde tesbdıt ve ten-
(Mdettiğiımiz bâzı olayların temelinde yatan 
noksanlık da budur. Gençliğin boş zamanını 
değerlendirip, onları iyi alışkanlıklar istika
metinde kanalize edememişiz, iyi bir nesil ye
tiştirme politikası ortaya koyamamışız. Okul
larda sadece öğretim yapılmış, eğitim yapılama-
mustır. işte, Boş Zamanlan Değerlendirme 
TJlmuon Müdürlüğü, bugüne kadar Millî Eğitim 
Bakanlığının yapması gereken eğitim hizmetini 
de üzerine almış olacakltır; Gençliği bir idealde 
birleştirecek ve isteği bir, inancı bir, hedefi 
bir, demokratik düzen içinde hissesine düşeni 
yapmaya hazır bir gençliğin yetişmesinde bü
yük görevler yapacaktır. 

Okul ve Spor : 

Bugün memleketimizde ilk, orta ve yüksek 
okul sayısı 46 bin civarındadır. Bu okulların 
ancak 100 - 150 tanesinde, o da çoğu nizamî 
ohnıyan salon, 450 sinde futbol, basketbol, vo
leybol ve kum havuzu gibi küçük açık hava 
tesisleri bulunmaktadır. 40 bini aşan ilkokul
larımızın hiçbirisinde beden eğitimi ile ilgili bir 
(tesis bulunmadığı gibi, bu okulların hiçbirisin
de beden eğitimi öğreltmeni formasyonuna sa
hip bir kişinin bulunmayışı da bu konuda ne 
(kadar geri kaîdığımııızı gösterir. 

2 000 in üzerindeki orta dereceli okulları
mızda da durum pek farklı değildir. Haftada 
bir saat olan Beden Eğitimi dersleri 1 000 ta
nesi yardımcı, 750 si de diplomalı olmak üzere 
1 750 öğretmen tarafından, tesis ve malzeme 
yokluğuna rağmen yapılmaya gayret edilmek
tedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı bu dönem 
içinde, orta dereceli okullarda beden eğitimi 
derslerinin haftada altı saate çıkmasını öngö
rüyor. Bu duruma göre 7 000 öğretmene daha 
İhtiyacımaz olacaktır. Bugüne kadar ki tempo 
ile bu açığın kapatılması ancak 100 senede 
mümkün olabilir. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bu mesafeyi kapatmak üzere Gazi Terbiye 
Enstitüsünün beden eğitimi bölümü ve mevcut 

diğer İM enstitüye ilâveten İstanbul'da spor 
akademisi, Manisada da spor okulu kurmanın 
gayreti içerisindedir. Buna rağmen bu ihtiyaç 
kanaatimizce kapanmıyacaktır. Bu sebeple Ba
kanlık, spor öğreltmeni yetiştirmek üzere yeni 
teşebbüslere girmelidir. 

Yüksele dereceli okul ve üniversitelere ge
lince; programda beden eğitimi ders ve 
faaliyetlerine yer verilmiyen bu kuruluş
ların çoğunda her hangi bir spor testisi 
olmadığı gibi, hiçbirisi bu konuda bir 
öğretmene veya bir rehbere sahip değildir. Va
tandaşlarla fiızilk ve moral eğiltimini yönetecek 
bir teşkilât olarak kurulan GençMk ve Spor Ba
kanlığı yeni kurulan teşkilâtı ile bir milletin 
temeli ve istikbali olan gençliğinin % 90 ını 
içine alan okul çağındaki ve içindeki gençlerle 
ilgilenmelidir. Aksi takdirde ortaya çıkacak 
meseleler, yaşamak azminde olan bir mille
tin geleceği için ciddî endişe ve tehlikelerin 
başlangıcı olabilecek değerde sosyal bir prob
lem olmaya müsaittir. 

Bir eğitim konusu olan sporu, okulun tabiî 
çalışmaları içinde düzene bağlamak lâzımdır. 
Pedogoji tahsili yapan eğiticiler, gençleri ilk
okul çağından itibaren taMbetmeli, Batı'da 
birçok memlekette olduğu gibi çocuklar ve 
gençler antropolojik araştırmalarla devamlı 
kontrol altında bulundurulmalıdır. 

Gerek yaş, gerek fikir seviyesi bakımın
dan bu büyük münevver kütlenin yurdun 
spor kalkınmasında, toplumun spor yolu 
ile karakter eğitiminde büyük bir varlık ola
cağı kabul edilmelidir. Üniversite gençliği ça
ğında bulunanlar kuvvet, kudret, yetenek ve 
iş başarma arzularını tatmin etmek ve dene
mek isterler. Toplumumuzda zaman zaman ras-
lanan gençlik hareketlerinin bir sebebi de bu
rada aranmalıdır. Bu yiaş devresinin tabiî bir 
icabı olan temayüllerinden faydalanarak, iyi 
plânlanıp yönetilen sportif faaliyetler vasıta-
siyle yüksek tahsil gençliğini disipline ettiği
miz ve onıa sportif alışkanlıklar verdiğimiz tak
dirde boş zamanlarını değerlendirmiş, enerji
lerini kanalize etmiş ve kendilerini mutluluğa 
yöneltmiş oluruz. 

Kısaca okul sporu, beden eğitimi dersleri
nin ötesinde, gençlerin beden ve ruh yapıları-
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nı geliştirici yönde yeniden düzenlenmeli ve 
ele alınmalıdır. 

Spor tesisleri: 
Memleket sporunun gelişmesi, toplumun 

aktif olarak spor yapabileceği tesislerin var
lığına ve bu lanlayışla işletilmesine bağlıdır. 
Bunun için de saba ve tesis yatınmlarınida semt 
sabalarına doğru gidilmesi, çok sayıda ucuz, 
sağlam, sıhhatli spor tesisleri yapılması gerek
mektedir. 

Yatırımların amatör spor faaliyetlerime ve 
halk eğitimine dönük olması prensibolm&lıdır. 
Teslisler, okulların, işçilerin, yani spor yapabi
lecek kişilerin kesif olduğu yerlere teksif edil
melidir. Türkiye İde nüfusun % 75 i köylerde 
yaşıyor. Köye sporu, meselâ güreş, atıcılık, bi
nicilik gibi ata sporlarını iyice yerleştirmek lâ
zımdır. 

ilçelere spor tesislerini indirip, köy gençle
rini spor sabalarına doğru çekmek şarttır. 
Spor tesisleri bütün spor dallarına yayılmalı-
dır. 

Nitekim, Gençlik ve Spor Bakanlğı 'daha 
ziyade Akdeniz oyunlarına ait tesislerin yapı
mı bittikten sonra, ele alınabileceık beş yıllık 
bir tesis yapma programı hazırlamıştır, ilçe
lere kadar ve kütle sporuna dönük olarak ya
pılan bu programın, son nüfus sayımına, il ve 
ilçelerdeki bugünkü sofsyal ve iktisadi gelişme
ye göre bir defa daha gözden geçirilmesi taraf
tarıyız. Tesislerin yapımına sürat verilmeli, 
yatırım programları zamanında uygulanmalı* 
ıdır. Tesis yapımına verilecek ehemmiyet ka
dar, milyonlarca liraya çıkan bu tesisleri Içoru-
yacak teknik adam yetiştirilmesi hususu da ele 
alınmalıdır. 

Bugün artık spor tesisi olmıyan bir mües
sese tasavvur edilmemelidir. Bir okul1 veya 
üniversite mi açacaksınız, yanında mutlaka 
spor tesisi olmalıdır. Endüstri sitesi mi kuru
yoruz, mutlaka yanında spor tesisi bulunmalı
dır. Bir mahalle mi yaratıyoruz, yanında mut
lak sağlık ve spor tesisleriyle boş zamanlan 
değerlendirecek tesisler bulunmalıdır. 

Suç işlemeye teşvik edici bir ortamda bu
lunan gençlik için önleyici ve düzeltici çalış
malar, bu ortamın etkisini azaltıcı eğitim spor 
tesisleri içinde olur. 

Spor kulüpleri: 
Türkiye ide profesyonellik kabul edilirken, 

amatör spor dallarının korunması için gerekli 
tedbir alınmamıştır. Profesyonellik bir meslek 
ve ticaret konusu olduğuna göre, profesyo
nel spor faaliyetlerinin Türk Ticaret kanunla
rına göre kurulacak anonim şirketler tara
fından yürütülmesi ve beynelmilel nizamlara 
göre kontroliarınm yapılması hususundaki ka-
naatimM muhafaza ediyoruz. Profesyonel 
faaliyette bulunacak kulüplerden - Batı'da ol
duğu gibi - spor tesislerine ve üyelerine sos
yal ve kültürel faaliyet yaptırabilecek çeşitli 
tesislere sahibolmalan gibi şartlar aranma
lıdır. 

Türkiye ide profesyonel takım adedi, tesisle
rin ve teknik elemanların durumuna ve adedi
ne göre yeniden ayarlanmalıdır. 

ıSporla ilmî çalışma : 

Sporda ilmî çalışmaya önem verilmelidir. 
Sportif faaliyetlerde ve yapılan müsabakalar
da alınacak sonuçlar tesadüflere bırakılma
malıdır. Sporcuları yönetecek teknik adamların, 
spor akademi ve enstitülerinde yüksek spor 
tahsili ve ihtisası yapmış kimseler olması şart
tır. Bunlar aynı zamanda, dünyadaki spor ha
reketlerini yalandan takibeden ve ilerlemeleri' 
kendi memleketlerinin millî bünyelerine adap
te eden araştırmacılar olmalıdır. 

Bugün sadece İstanbul'da bulunan Sporcu 
Sağlık Merkezi, sırayla bütün spor merkezle
rinde kurulmalıdır. Memleketimizde halen spor 
hekimi ve spor sağlık tesisi yoktur. Spor heki
mi yetiştirebilmek için üniversitelerle temas ku
rup, spor hekimliği kürsülerinin ihdası temin 
edilmelidir. Bu suretle, spor sağlığı ve randı
man tesadüflere bırakılmamış olacaktır. 

Batıda olduğu gibi, sporun endüstrileşmesi 
için her zamandan ve her fırsattan istifade et
mek şarttır. 

İlmî spor neşriyatı mevzuunda son zaman
larda müspet faaliyetler tesoit ettik. Ancak, ya
bancı spor yayını da takibedilmek suretiyle bu 
çalışma en iyi hale getirilmelidir. Spor kültürü
nü geliştirecek en iyi bir spor kütüphanesine 
şiddetle ihtiyaç vardır. Sporu teşvik edecek im
kânlara da değer verilmesi lâzımdır. Meselâ, 
Batıda olduğu gibi, amatör spor dallarında bi
rinci derecede başarı gösterenlere cemiyet haya
tında birtakım imkân ve imtiyazlar sağlanma
lıdır. Tiyatrolara, konserlere ücretsiz girebil-
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mek, nakil vasıtalarında tenzilâtlı seyahat ede
bilmek gibi. Bütün bunlar gençliği spor saha
larına doğru teşvik edecek bir başka vasıta ola
caktır. 

Meselâ, biz Adalet Partisi Grupu olarak, 
dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş amatör 
sporculara vatani hizmet bölümünden maaş 
(bağlanmasını mümkün kılacak kanun teklifini 
desteklemek arzusundayız. 

Federasyonlar : 
Federasyonların uzun vadeli program ve 

plânla çalışmaları lüzumuna inanıyoruz. Ge
çenlerde yapılan Futbol Şûrasını ciddî ve fay
dalı bulduk. Diğer spor dallarında da toplana
cak şûralar faydalı olabilir. 

Ancak, her şeyden evvel bir gençlik sorun
ları ve spor sorunları şûrasının toplanmasını 
hem lüzumlu ve hem de faydalı buluyoruz. 

Güreş, geleneksel millî bir spor dalı olarak 
ele alınmalı ve teşvik edilmelidir. Güreşte, Fe
derasyonun yapmak istediği millî lig çok yerin
dedir ve bu sporu yurt çapında canlandıracak 
bir teşeblbüs olacaktır. 

Geçenlerde Bolu'da yapılan orta ve liseler
arası masa tenisi maçlarını takdirde takibettik. 
Meseleyi, bu spor dalının okullara sokulduğu
na iyi bir işaret olarak gördük. Bütün federas
yonlar hakkındaki temennilerimiz de bu istika
mettedir. 

Akdeniz oyunları : 
Henüz Türkiye'deki spor tesisleri bu çapta 

bir beynelmilel müsabakaya müsait değilken, 
Türkiye'ye davet edilen Akdeniz oyunları için 
yetiştirilmeye çalışılan tesis ve organizasyonun 
zamanında hazır olacağını ümidediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Barlas, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

BARLAS KÜNTAY (Devamla) — Sayın 
Başkanım, konuşma hakkımın tamamını kulla
nacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY 

(Devamla) — Memleketimizde ilk defa yapıla
cak hir beynelmilel organizasyonun başarı ile 
neticelenmesi zaruretine inanıyor ve bunu bek
liyoruz. 

Spor Toto ve Loto : 
Spor Totoda bizde tatbik edilen tek sistemin 

yerine çok sistemli bir tatbikatın getirilmesi/ ta

raftarıyız. İnsanların meşguliyetlerinin gittikçe 
arttığı zamanımıza uygun olarak Spor Toto ko
lonlarının PTT kanalı ile dağıtılması ve gene 
hu yol ile tahsil edilmesi gibi yenilik getirecek 
çalışmaları takdirde takibediyoruz. Nihayet 
Hükümete intikal etmiş olan Spor Loto kanun 
tasarısını da bir an evvel Mecliste bekliyoruz. 

Malî imkânsızlıklar içinde yüzen amatör 
kulüpleri ayakta tutabilmek gayesiyle bundan 
sonra verilecek Spor Toto bayilikleriyle, kanun
laştığı takdirde tevdi edilecek Spor Toto bayi
liklerinin il ve ilçelerde amatör spor kulüpleri
ne verilmesini teklif ediyoruz. 

Spor politikasiyle ilgili temennilerimiz : 
2 nci Beş Yıllık Plânda gençlik ve spor me

selelerimiz en olumlu şekilde ele alınmıştır, se
bepler gösterilmiştir. Bu istikamette çalışmak 
lâzımdır. Maçlar, müsabakalar ve bunları kazan
mak; spor ve beden eğitiminin gayesi değil, va
sıtasıdır. Gaye, topyekûn Türk Milletine spor 
eğitimini temin edebilmek, istikbale, bedenen ve 
zinde bir gençlik devredebilmektir. 

Gençlik problemleri: 

Bugün köy ve şehirde yaşıyan, okul içi ve 
okul dışı gençliğin birçok problemleri vardır. 
Gençlik meselelerini halledebilmek için evvelâ 
gençliği anlamak lâzımdır. Gençliği anlamıyan, 
onu hafife alan bir rejime uzun vadeli şans ver
mek zordur. Dünyada büyük kütle hareketlerini 
başarmış güçlü politikacılar, gençliğin dinamik 
karakterini ve onun yaratıcı vasıflarını gayet 
iyi görmüşlerdir. Atatürk'ün «Gençliğe hitabe
si» ni de bu mânada hatırlamak lâzımdır. 

Toplum düzeni süratli gelişmeler geçiren 
Türkiye gibi ülkelerde, meydana gelen bâzı ru
hi sarsıntılar ile gençlik çok farklı tesirler al
tında kalmaktadır. Toplumumuzda sosyo - eko
nomik yapı değişmeleri sonucu, yoğun nüfus 
hareketliliği ve kütle haberleşme araçlarının 
gittikçe yaygınlaşması, genç kuşakları hazır
lıklı olmadıkları yeni değer sistemleri ve yaşa
ma düzeni ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu 
farklılıklar ve karşılaşmalar, genellikle hızlı 
hir sosyal değişmenin hem sebebi, hem de so
nucu olarak kabul edilmektedir. Bu değişme
nin sarsıntısını en büyük ölçüde hissedenler, 
yaşları 14 - 24 yaş arasında bulunan genç nü
fustur. Gençlik yaşları biyolojik ve psikolojik 
değişmeler dolayısiyle yeni değerler ve görüş-
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lere karşı özel bir hassasiyet geliştirmektedir. 
Bu yaşlar, aynı zamanda kişinin sosyo - kültü
rel etkilere ve eğitime en açık olduğu yağlar
dır. 

Bu sebeple, gençliği bir biyolojik, psikolojik 
ve sosyolojik vakıa olarak incelemek, huzursuz-. 
hıklarını gidermek, ihtiyaç duydukları denge 
ve güvenliği sağlamak için, yeni ideallere bağ
lanmak hususundaki eğilimlerini iyi değerlen
dirmek gereği ortaya çıkmaktadır. Meselâ; Tür
kiye'de okuyan bâzı gençler arasında sonu 
«izm» ile biten ideolojilere karşı ilgi artmıştır. 

Bilhassa, gençlik ve öğrenci kütleleri arasın
da sosyalizm, marksizm ve faşizm akımlarına 
karşı büyük bir ilgi ve merak müşahede edil
mektedir, 

Modern ideolojiler, bilhassa Türkiye gibi 
derin ve süratli bir değişme ve gelişme hareket
lerine mâruz kalan ülkelerde yeni yetişen kafa
lara kolayca yayılabilmektedir. Ancak mark
sizm, sosyalizm ve faşizm, körpe ruhlara süratle 
mantıki görünen olayların sathi görüşlerine 
uygun düşen bâzı izah tarzları sunduğu halde, 
fikir alanında iyi yetişmiş kütleleri yarı yolda 
bırakmaktadır. 

Bu ideolojilerin gerek mantık bakımından, 
gerek olayların izahmdaki yetersizlikleri bakı
mından ve nihayet, bugünkü sosyal ilimlerin 
gelişme seviyeleriyle bağdaşmıyan yönleri ba
kımından ciddî zaafları şimdi her zamandan 
daha fazla meydana çıkmıştır. 

Nihayet, ileri ve Batılı insan, endüstriyel 
medeniyetin ortaya çıkardığı meseleleri halle
debilmek için, alternatif birçok yollar bulmuş
tur. Bu yollardan gidenler sosyalist ve mark-
sist nasihatların boşluğunu daha iyi görebil
mektedirler. 

Bugün bütün dünya gençliğinin şiddetli bir 
bunalım içinde olduğunu herkes görmekte ve 
ifade etmektedir. Bu meseleyi tetkik etmiş olan 
otoriteler, dünya gençliğindeki bu genel hu
zursuzluğu iktisadi düzen, bilim ve teknolojide 
son yıllarda hızlanan değişmelere bağlıyorlar. 
ümitle bekleyişi temsil eden genç kuşaklarla, 
imkân ve iktidarı temsil eden politikacılar ve 
daha yaşlı kuşaklar arasındaki sürtüşme, bu
gün bütün dünyada görülen öğrenci hareketle
rinin temelinde yatan bir faktördür. 

öğrenci hareketleri her memleketin özelli
ğine göre umumiyetle farklı niteliktedir. Tür

kiye'de bâzı gençler ve aydınlar arasında belir
tilen ve değişmeyi hızlandırmak için gerekirse 
zor kullanmayı savunan totoliter akımların ger
çek' kaynağını hep beraber en iyi şekilde gör
mezsek, alınacak tedbirler hiçbir sonuç vermez. 
Lâtin Amerika ülkelerinde Kastro'cu öğrenci
ler; devrimin parlömanter yoldan değil; fakat 
üniversite öğrencilerinin önderliğinde ihtilâl ve 
gerillâ savaşlarına başvurarak gerçekleştirilebi
leceğini yıllardan beri iddia etmişlerdir. Bu ko
nuları işliyen dergi, kitap, makale ve hattâ bâzı 
olay ve beyanlardan öğrendiğimize göre, bizde
ki ihtilâlciler de, öğrencileri kendi hedefleri 
için bir hammadde olarak kullanmak yolunu 
denemek istiyorlar. Bu gayret ve görüş gittik
çe çürümekte ve taraftarlarını kaybetmektedir. 
Buna rağmen iktisadi kalkınmayı ve toplumsal 
gelişmeyi bugünkü düzen içerisinde süratle 
gerçekleştirmenin mümkün olduğunu gösterme 
ve bu ümidi ayakta tutma, bugün gençlik ara
sında başgösteren krizi tedavi etmenin en şifalı 
ilâcı olacaktır: 

Tabiî bu ilâcı vermek yalnız iktidar partile
rinin değil, bir o kadar da muhalefet partileri
nin ve diğer müesseselerin görevidir. 

Kanaatimizce; Türk üniversitelerindeki ha
reketlerle yabancı üniversitelerdeki öğrenci ha
reketleri arasında bâzı bağlar da vardır. 

Süratle gelişen ve değişen bir ülkede, yeni 
konularla temas kuran farklı muhitlerden gele
rek, büyük şehirlerde yerleşen büyük öğrenci 
kütleleri memleketin kargı karsıya bulunduğu 
aktüel meselelere karşı son derece hassas ve 
uyanık bir vatandaş kütlesi teşkil etmektedir
ler 

Gençlerde, kendilerinin yalnızca belirli bir 
meslek dalında hayata hazırlık yapan insanlar 
olduğu inancı yoktur. Aynı zamanda, memle
ketin kaderini ilgilendiren konularda, kendile
rini bunlardan sorumlu tutan bir inanç hissi de 
mevcuttur. Gençler kendilerini, siyasi fikriyata 
hasırlıyan, onu temsil eden ve Parlâmentoda 
tartışmalara ör. ayak olan siyasi partilerin yar
dımcısı kabul etmektedirler. Siyasi partilerce 
bu iyi niyet ve gayret istismar edilmediği müd
detçe, geng dimağların bu istikamette müspet 
gelişmesi kolaylaşır. Gençler, memleket mese
leleriyle ilgili konularda boğuşmaya değil, tar
tışmaya alışırlar. 
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Bâzı siyasi teşekküller bu istikamette geliş-
miyen gayeleri için, bu genç ve iyi niyetleri is
tismar ve tahrike kalkıştıkları takdirde, diyalo
gun yerini meydan kavgaları ve hunzursuzluk 
ifade eden gösteriler alır ve gelişir. 

Bu, çok tehlikeli bir yol ve usuldür. Hiç 
.unutulmaması gereken bir husus vardır. Dünya
nın her tarafında gençlik hareketlerini birtakım 
gençler başlatmış, fakat hiçbir zaman bitiren 
gençler olmamıştır, bitiren daima başkaları ol
muştur; hem de millî menfaatler aleyhine, de
mokratik düzen aleyhine. Bu hareketlerle genç
liğin açtığı kapıdan içeriye daima başkaları gir
miştir. 

Bu sebeple, bütün siyasi partiler ve diğer 
müesseseler her türlü özel gayretin dışında ve 
elbirliği ile Türk gençliğinin meselelerini halle
decek çarelerin yanında olmalıdır. Dünyanın 
her tarafında olduğu gibi, Türkiye'de de genç
lik ve üniversite öğrencileri ciddiye alınma
ları gereken baskı grupudur. Gençliğin ihtiyaç
ları ve meseleleri en doğru şekilde teşhis edil
melidir. 

Muhterem arkadaşlar; sizlerin de pek iyi bil
diği gibi, köy gençliğinin köyün değişen ikti
sadi ve sosyal hayatına uymalarını sağlıyacak 
yaygın eğitim, kültür ve spor faaliyetleri geliş
tirilmelidir. Orta ve yüksek öğretim kademe
leri arasındaki kopukluğu gidermek amaciyle, 
modern çağda geçerli ve yüksek öğretimde ge
rekli olan ferdi nitelikleri öğrencilerde geliştir
mek ve çeşitli kademelerdeki eğitim programla
rını yeniden düzenlemek üzere kollar sıvanmalı
dır. 

Okumada fırsat eşitliğine imkân,vermek üze
re öğrenci burslarının miktar ve seviye bakımın
dan çoğaltılması, rahat ve çalışmaya müsait 
öğrenci yurtlarının inşasına devam edilmesi, pa
rasız yatılı öğrenci adedinin artılması yolundaki 
gayretleri takdir ediyoruz ve destekliyoruz. 

Diğer hususlarda, öğrencilerin haklı olduk
ları alanlarla, haklı olmadıkları kısımlar arasın
da kesin bir hudut çizilmelidir, öğrencilerin 
haklı olduğu hususlar kabul edilmeli, iyi niyet
le karşılanmalıdır. Bu hududun ötesinde ikti
dar, isteklerini zorla kabul ettirmeye kalkan 
azınlıklara ne yapılırsa onu yapmak mecburiye
tindedir. Gerçeği arama, sabırlı ve disiplinli 
bir çalışmayı gerektirir. 

öğrenme ve bilimsel araştırma için, gürültü
den uzak, sakin soğukkanlı ve olaylara karşı 
belirli mesafeden bakan bir kafa yapısına ihti
yaç vardır. 

Bilimsel yetişme ve olgunluk, her şeyden ön
ce tevazu ve hoş görülüğü şart koşan, sabırlı ça
lışma ve disiplin istiyen bir iştir. 

Bugün, bâzı huzursuz öğrencilerin yerleştir
meye çalıştırdığı yeni atmosfer içinde verimli 
bir eğitim faaliyeti, yaratıcı bir araştırma or
tamı bulmaya imkân kalmamıştır. Sabırlı ve 
disiplinli okuma ve araştırmanın yerini gürül
tülü gösteriler: sakin ve mesafeli vaziyet alma
nın yerini siyasi sloganlar, ihtam ve suçlamalar; 
kaynak toplamanın yerini de ideolojik ön yargı
lar almıştır. 

Böyle bir ortamda yaratıcı bir bilim faaliye
tine taze ve verimli bir araştırma ve öğrenme 
çabasına imkân bulunamaz. 

Kütüphane ve seminerde sabırlı ve disiplin
li çalışma yapmadan meselelerin giriftliğine ini-
lemez. Sokaklarda gürültü çıkarıp polisle çar
pışarak yeni tecrübeler, yeni bilgiler elde edile
mez. 

Medeni bir toplumda adaleti, ilerlemeyi, re
fahı bina yakarak, adam döverek, banka soya
rak, adam öldürerek, dinamit patlatarak ve 
silâh zoru ile gerçekleştirmek mümkün değil
dir. 

Toplumsal gelişme plân, disiplin, sabırlı ça
lışma olmadan gerçekleşemez. Hürriyeti elde 
etmeyi iddia edenler, Devlet kuvvetlerini, Par
lâmentoyu bir kenara bırakarak azınlık talep
lerini dikte etmek suretiyle hedeflerine vara
mazlar., Hürriyet ve demokrasi ancak çoğunlu
ğun arzusunu ifade eden kanun hâkimiyetine 
saygı gösterildiği, düzenli bir toplum ortamı 
zedelenmediği zaman vardır. Yoksa, hürriyet 
adına kanunu ellerine alan, polisle çarpışmak 
için barikat kuran azınlıklar ülkede gerçek istib
dat düzeni kurmuş olurlar. Bu da, hürriyeti yok 
etme hürriyetini kullanmaktır. Hürriyeti yok 
etme hürriyeti Anayasamızın ruhunda yer al
mamıştır. 

Bir zamanlar kendilerini tahrik ve teşvik 
edenlerden birisi dahi olsa, hocasına tabanca 
çekmek, Devlet malını tahribetmek, birbirleriy
le kıyasıya dövüşüp cinayetler işlemek hukuk 
Devleti sınırlarının içerisine alamıyacağımız 
olaylardır, ta3vibetmemiz mümkün değildir. 
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Bunların yapmak istedikleri, yer yer huzursuz
luk ve anarşi çıkarıp, suni de olsa ihtilâl ha
vası arıyanlara hizmet etmektir. Çıkardıkları 
huzursuzluklarla halkı demokratik düzenden so
ğutup, otoriter bir rejim ariyan insanlar yarat
maktır. 

Bu sebeple Hükümet, gerçek reform ve yeni
lik istiyenlerle, bu işleri birtakım ideolojik he
defler için kullanmak istiyenleri biribirinden 
dikkatli şekilde ayırdıktan sonra, gayet kararlı 
ve kesin hareket etmek zorundadır. 

Buna rağmen, zorbalıkta devam etmek isti-
yenler çıkarsa, o zaman konuyu bir âmme dü
zeni meselesi olarak mütalâa edip, ne gereki
yorsa ona başvurmak icabedecektir. Hiçbir 
memleket, hiçbir demokrasi, istikbalin ümidini 
teşkil eden çocuklarının ve gençlerinin toplumun 
ve Devletin dayandığı ilkelere olduğu kadar il
me de aykırı olan tek taraflı ve kesif telkin ve 
propagandalar altında yetiştirilmesine müsama
ha edemez. 

üniversitelerimizin son üç yıldan beri arz 
ettiği durum, bu müesseselerimizin ilmî muhta
riyet prensibine dokunulmadan ıslah edilmesini 
zaruri kılmaktadır. Bugünkü Anayasamız üni
versiteleri muhtar yaparken, onları asla Devle
tin ve Anayasanın temel ilkeleri dışarısına çıkar
mış değildir. Akademik hürriyet Devletin te
mel ilkelerini baltalamanın bir vasıtası sayıla
maz. Üniversitelerimizi eğitim ve araştırma fa
aliyetlerinde çok daha verimli bir hale getrmek 
ve öğrencilerle öğretim üyesi yardımcılarının 
üniversitenin idaresine, üniversite içinde uyul
ması zorunlu hiyerarşinin gereklerini bozma
dan iştirak ettirmek için lüzumlu ıslâhat yapıl
ması taraftarıyız. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, başından beri 
arz ettiğimiz hususlarda uhdesine düşeni yapar. 
Ancak, bu hizmetleri organize edecek teşkilât 
kanununun da biran evvel çıkması lâzımdır. 
Bu hususta henüz Meclise intikal etmemiş bulu
nan bir tasan ile, Meclise gelmiş ve bir hayli 
yol kat etmiş olan bir teklif vardır. Bu tasarı 
ve tekliflerden hangisi Türk gençliğinin sportif, 
sosyal ve kültürel meselelerini halledebilecek ve 
üstün karakterli, bedenen ve ruhen sağlam, üs
tün vasıflı, Türk Milletinin yararına olacak 
bir gençlik yetiştirebilecek ve biran evvel ka-
nunlaşacaksa, biz, Adalet Partisi Grupu olarak 

onun kanunlaşması hususunda üstümüze düşen 
gayreti göstereceğiz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin Türk 
Milletine, Türk gençliğine hayırlı olmasını di
ler, Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun say% 
gılarmı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Kabadayı, buyurunuz efendim. 

Sayın Kabadayı, Grupunuzun ikinci tur hak
kını kullanıyorsunuz, süreniz 10 dakikadır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — 5 dakika 
da ilk konuşmamızdan alacağımız var, 15 dakika 
ediyor sayın Başkanım. 

BAŞKAN — öyle bir muamele icra etmiyo
ruz efendim. Saat 10,50. Buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım : 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, adı gençlik, ama 
kuruluşu itibariyle, yaşı ile, taşıdığı isimden 
daha genç ve körpe bir kuruluşa sahiptir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bence, şimdiye 
kadar mütalâa ettiğimiz, konuştuğumuz, eleştir
diğimiz bakanlıkların bütçelerinden çok daha 
mühim bir önem taşımaktadır. Diğer bakanlık 
bütçelerinin ihmallerini her zaman için telâfi et
mek mümkündür, çünkü zarar ve ziyam daha 
çok maddi yönlere inhisar edecektir, ama Genç
lik ve Spor Bakanlığı, gençlikle iştigal eden, 
yarınki milleti kurmak göreviyle meşgul olan 
bir Bakanlığın ziyanı maddi yönlere değil, bir 
milletin, bir toplumun ve memleketimizin yarın
larına sirayet etmesi bakımından, çok önemli 
ve değerli bir hizmeti kapsamaktadır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençliği bedenî 
ve ruhi varlıkları ile eğiten, millî duygu ve va
tanperverlik duygularını geliştiren, gençliği in
sani yolları ile eğiten ciddî hizmetlerle yüklü 
bir Bakanlıktır. 

Türk Milleti olarak bu yönlerimizi, gençliği 
eğitici hizmetlerimizi çok ihmal etmiş olmamız
dan dolayı asırların hatasını, ıstırabını taşıyan 
bir durumumuz var. Artık dün gelen geçti, bu
günden ötesinde hiç olmazsa içinde bulunduğu
muz şartlara gençliği, memleketi yarınlara, se
lâmete götürmek için çok ciddî, gerçeğe daya
lı icra programları ile işe başlamamızın lüzum 
ve zaruretine Millî Güven Partisi Grupu olarak 
inanmaktayız. 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı sadece sporla de
ğil, iblhassa okul içinde, yurt içinde ve dışında 
geçliğin boş zamanlarını eğitici ve gençliği mil
lî duyguları ile yetiştirici, millî köke da
yalı eğitimin zaruret ve lüzumuna inan
malı ve bu yolda sadece kuru etiket de
ğil, gönlü millî duygularla yanıp tutuşan ihti
sas sahibi, titr sahibi, şahsiyetiyle gençliği ken
dine bağlanacak elemanlarla teşkilât ve Bakan
lığının takviyesi zaruretine biz Millî Güven Par
tisi Grupu olarak inanmaktayız. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu kadar mü
him ve ehemmiyetli olan hizmetlerinin yanında, 
maalesef, bütçesinin çok kifayetsiz olduğunu, 
bu bütçe ve bu teşkilâtla bu ağır hizmetin yö-
netilemiyeceği kanısında olduğumuzu da duyur
maya mecburuz. 

Bu Bakanlığın birçok genel müdürlükleri
nin maalesef sembolik isim olarak kaldığını, adı
na uygun iş ve hizmet veremediğini, dalındaki 
meyvalarının olgunlaşıp düşmediğini de söyle
meye mecburuz. Bu Bakanlığın böylece, içinde 
bulunduğumuz şartlara uygun şekilde teşkilâ
tının ciddiyetle ele alınmasına, ciddî seleksiyon-
dan geçirilmesine, reorganizasyon kanununun 
önemle ve süratle çıkarılması kanısında oldu
ğumuzu kabul ediyoruz. 

Maalesef Türkiye'de sporun hemen hemen 
bütün dalları ile seyir sporu olmaktan öteye gi
dememiş, kütlelere mal edilememiş olduğunu 
da burada söylemeye mecburuz. Hassaten Ba
kanlık mensupları, Türkiye'de sporu seyir spo
ru olmaktan çıkarıcı, biraz evvel tablosunu çiz
diğim, eleştirisini yapmış olduğum faktörler açı
sından seyir sporunu kütle sporu olucu temele 
oturtmaya mecbur olduğunu bilmelidir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunda söylediğim gi
bi, Türk Milletinin, halkının spor mevzuundaki 
en büyük derdi futbol maçlarıdır. Futbol maç
ları, kafamızda, hafızamızda hâlâ silinmiyen 
kanlı tablolarla doludur. Bugünkü anlayış, yü
rütülüş, icra şekliyle futbol sporunun, biraz ev
vel portresini çizmiş olduğum ölçülere uyar şe
kilde geliştiğini, icrai faaliyette bulunduğunu 
çıkıp da hiçbir kabadayı iddia edemez. Bu kan
lı tabloların içimizdeki feryat ve figanı, bu yol
da evlâtlarını kurban eden ailelerin dert ve 
üzüntüleri hâlâ kulaklarımızda, hafızalarımızda, 
gönüllerimizde ıstırap yaratmaktadır. Kullanı- | 

lan kelimelerden, elfazdan tutunuz da, şiddetli 
hareketlere varıncaya kadar Türk gençliğinin 
millî duyguları ile kabili telif olmıyan yönlerini 
tekrar ederken, hassaten Bakanlıkça bu açılar
da, bu ölçülerde çok daha titiz durulmasını, 
gençliğin, biraz evvel bahsetmiş olduğumuz mil
lî duygu, terbiye, beden ve ruh eğitimi yolları 
ile geliştirilmesinin lüzumunun anlatılmasına 
inanmaktayız. 

Bakanlığın muhtelif genel müdürlükleri içe
risinde, biz Millî Güven Partisi Grupu olarak, 
Yurtlar ve Krediler Genel Müdürlüğünün kısa 
kuruluşuna rağmen, az olan malî kaynağına 
rağmen gençliğe yurtlar ve burslar mevzuunda 
ciddî hizmetler ifa ettiğini ve bu hizmeti yöne
ten mensupların da kendilerine has ciddî âdil 

' ölçülerden ayrılmıyarak müstahak olanlara hak
larını verdiğine inanmış bulunduğumuz ve teş
kilâtlarını burada partimiz adına da tebrik et
meyi bir borç bilmekteyiz. 

Yüce Meclis!.. Çok iyi bilesiniz ki, bugünkü 
çocuk yarınki gençliktir. Yarınki gençlik de 
yarınki Türk Milletidir. Çocuğu bugünden, 
gebeliği bugünden ne kadar hataların ve mok-
ısamların ötesinde yei^irmıiş oOhırtsak, Türk Mil-
ttetîmi yarunmlda tamı bulmak, bütün bulmak im
kânlarıma samiboluruz. Çocuğu ihmal içimde, 
gençliği ihmal içlinde, hatasında, falsosunda mü-
samiajha içinde görürsek, yarınki Türk Milletini 
Ibugümlden yıklmış, perişanlığa sürüklenmesine 
müsamaha etimiş oluruz. Buma hiç kimisecıin, hiç-
ibir kayıt ve şafta bağlı olanaksızım hakkımın ol
madığını burada söylemeye .mecburuz. 

Beyler! Bir asker Msji olarak arz etmeye 
meabuırtum M, askerlikte, «Füüminat ve kapsülle 
fıazla oynamayım. Bunların fazla oynanmaya ta-
bamlmülü yoktur. Bu patlayıcı maddeler o kadar 
halssaisftır ki, Ibir rüzgârda, küçük bir sademede, 
el hararetiyle daM şok elder, patlar, seni yok 
elder» derler. Ben gençliği, tıpkı askerliğin hassas 
patlayıcı rnıajdldesi olara, fülminata, kapsüle ben-
astanelktıeyim. Gençlikle, fülmlimaitla fazla oynan
amaz. Hangi yolda hangi doktrin sahiM olursa 
olsum, gençliğin, Türk Mifllelti adına yanma se
lâmetle g'iitme yömündeiki gayretiyle oynar ise, 
(maalesef giençlği memleketin, milletim hayrına 
oOımiiyan, oynıyanların kendine de hayır getir-
mdıyen! bir patlayışa sevk eder, millî varlığımızla 
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telâfisi mümkün olmayan korkunç tablolar ya
ratır. 

Bilhassa biz Millî Güven Partisi olarak rica 
etmekteyiz, hiçbir parti, «benim şöyle güçlü 
gençlik kolum var» diye güvenmesin, «üniversi
tede ben hâkimim» diye iftihar etmesin. Biz 
Millî Güven Partisi Grupu olarak üniversitelere 
girmemiek kararındayız. Gençliği yönetecek ba
kanlığı var, hıizmeıtlkârlıara var, omlar yönietecek-
tir. îşjbe, üniversitelere muhtelif siyasi teşekkül
ler gire gire, kendi lehinde teşvikler yapa yapa 
smaaülesef gençliği, bugün Türk Milletinde unu
tulması güç olan dertli ıstıraplara bürünmüş
tür. 

Gençliğe saygımız var, yarınki Türk Milleti... 
Hepsisi evlâtannnzdır, sayıyor ve seviyoruz. An
cak, bir kısmı dahi olsa, bunların millî kökten 
kopucu, millî varlığı bölücü yoHıdaJki akımlarla 
memleketi anarşiye sürüklemiş olmasından ıstı
rap duymaktayız. Millî Güven Partisi Grupu ola
rak isltirham etmekteyiz, fert fani milletler ba
kidir, milletin bekası için, küçük, cüce siyasi he
saplar için artık bu kabîl oyunlardan vazgeçsin
ler, kışladan, camiden, gençlikten, okullardan 
burunöiannı çeksinler, onları, kendi eğitim alan
larında kendi programlan ile başbaşa bıraksın
lar. Bunu yaparsak ancak memlekette huzuran 
sağlanacağına, kanun hâkimliyetimıin kurulmuş 
olacağına biz inanmaktayız. 

Bu yolda kurbanlar verdik, mlMan 18 dir. 
Hava böyle giderse, ihmali yürütürsek, bu 18 
kurban ne 18 olarak kalır, ne arkası kesilir, bir
birini takibeder. Bugün Türkiye'de anarşi, kaba 
kuvvet denemeleri, zorbalık hâkimiyetlteri mem
leketi her istikametten gelen felâketlere doğru 
sürüklemektedir. Sokaktan üniversitelere, yük
sek okullara, fabrikalara, yazıhanelere kadar 
huzur ve güveni ,bozucu, kanun hâkimiyeti yeri
ne kaba kuvvet hâkimiyeti güçleri faaliyet ha-
l'inldöddr. 

Bugün Türk vatandaşının aradığı, inanın ki, 
(halk içinde gezip göreceksiniz) ne az kazandı
ğadır, ne de istediğini alamadığıdır. Onu üzen 
şey, yarımına emniyetle, güvenle bakamıaJmasıdır. 

Bu, Türk halkı için bir dert ve ıstırap haline 
gedmlişjtör. 

Bütün siyasilerden ve tekmil partilerden, üni-
verisliteyi yöneten hocalardan isitirham ediyoruz, 
Türk halkının beklemiş olduğu bu huzuru halka 

j çıok görmesinler, huzuru ve emniyeti verici ted
birleri a ta la r . Bu yolda hiç kimse hiçbir şekil
de tâvize varmasın diyoruz. Bu çizdiğimliz mâ-
nlevi zararlarımızın yanında, bu fakir milletin 
dirhem dirhem biriktirdiği, yetiminden, garibin
den, fakirinden keserek verdiği vıergilerin de bu 
yolda miktarı milyonları aşan millî servetin de 
zıyaına sabebolduğaınu, memleket için de ikinci 
bir ziyan olduğunu söylemiye mecburuz. 

Bıugün yurtlar ve resmî okullar silâh deposu
dur, açık. Hanım kızımıza varıncaya kadar, çe
teci misin be mübarek, çantasında tabanca çıkı
yor. Bir kız çocuğu yarın anne olmanın, kura
cağı yuvasının saadetlerini sağlayıcı literatür ve 
kitaplar taşıması icabederken, maalesef çantasın
da üç tabanca, iki tane şarjör... 

Ben askerken afacan bir askerdim. Silâhı 
kışladan başka yerde tasımladım. Sdlâh, memle
ket vıe millet müdafaasında, bir de ar ve namusa 
taallûk eden mevzuda kullanılır. Bunun dışında 
silâh meşru yollarda değil, gayrinıeşru yollarda 
şakilerin, haramilerin kullandığı bir vasıtadır. 
Bu anlayış içerisinde, bu duyguyu, bu tutumu 
taşıyanları Enetiyoruz. Bunu Milî Güven Par-
ftliısi olarak üzüntüyle burada zikretmeye miecbu-
ruz. 

Molotof kokteyli.. Bu «Molotof» adını zaten 
sevmezdim, ama bir de kokteyli çıktı, bütün hal
kın era, büyük dert kaynağı haline geldi. Milletin 
verdiği vergiyle, dışarıdan döviz tahsisi ile kur
duğu lâboratuvarOlarda ilmî deneyler değil, mo
lotof kokıteylliındn yapılışı öğretiliyor. Bunu da 
üzüntüyle zikretmeye mecburuz. 

italya'da bir mecmua, «Molotof kokteyli na
sıl yapılır?» diye bir defasında yazı yazdı, o 
mecmua hâlâ İtalya'da hesap vermektedir. 
Bizde, adı, sanı, şöhreti belli bir basın, bir mec
mua, «Bu nasıl yapılır?» diye günlerce yazı 
yazdı, ilgililer maalesef hiçbir teşebbüse geçme
di; savcısı bakmadı, ilgililer bakmadı. Biz böy
le savcılık anlayışını, ilgililerin bu kabîl felâ
ketler akıp giderken böylesine müsamahasını 
demokratik müsamaha olarak değil, yarının 
emniyetini bugünden karınca gibi kemirmek 
anlayışını da üzüntüyle karşıladığımız beyan 
etmeye mecburuz. 

Resmî okulların, üniversitelerin zaman za
man önünden geçerken ilân ve reklâmları görü-

| yorum; her doktrine ait panoları seyrediyor, 
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okuyorum da, size şerefimle söylüyorum, itima-
dedin, yapıma bakmayın, içim hassas bir kişi
yim, burası acaba Atatürk'ün Türkiye'si değil 
mi, diye üzüntü ve ıstırapla gözüm nemleniyor. 
Atatürk'ten ve Türklükten başka her şeyi, kö
kü dışarıda, sapık, Leninist, komünist, Mark
sist, her türlü ilânın sözlerini, cümlelerini gö
rerek; «Vah vah, burası Atatürk'ün Türkiye'
si olmaktan çıkmış» diyerek üzüntüm ve ıstırap
larım bir kere daha artıyor. Bu dertler benim 
değil, adını taşıdığım Millî Güven Partisi Gru-
punun duygularıdır, hissiyatıdır.. Bunu onlar 
adına izaha mecburum. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, iki dakikanız 
kaldı. 

M. G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADA
YI (Devamla) — Millî kökten kopanlar, bile
siniz M, çökerler. Türk gençliğinin bir kısmı da 
olsa, maalesef kötü cereyanlarla millî kökten 
koparılıp atılmak ve lime lime bölünmek isten
mekte, «halklar» teması ile Türk varlığı ve bir
liğinin istiklâl ve istikbâli felâkete sürülmek 
istenmektedir. Bunu kabul etmeye Yüce Meclis 
olarak mecburuz. Üniversitenin ilmî hürriyeti
ne, idari hürriyetine saygımız vardır, ama bu 
hürriyetlerin anarşi hürriyeti olarak kullanıl
mamasına, Devleti yıkıcı cereyanlar alıp yürür
ken, üniversite muhtariyetini kullanan kişilerin 
salâhiyetlerini kullanırken, mesuliyetini idrak 
etmemesine, üniversite muhtariyetinin üniversi
te Devleti anlayışında kullanılmasına; «polis 
giremez, Devlet giremez» demesine üzüntüyle 
ve ıstırapla baktığımızı burada Türk Milletine 
ilân etmeye mecburuz. 

Sayın Bakan, muhterem Hükümet! Arama
ları iyi yapın. Bir yurtta, bir üniversitede bir 
tek arama yaparken, orada yakaladığınız silâh
ları, dürbünlü vasıtaları, molotof kokteylerini 
reklâm ederken; birkaç gün sonra da bir baş
ka yurtta ve üniversitede arama yapmanın hiç
bir kıymetinin olmadığını burada belirtmeye 
mecburuz. Biz geçmişten ibret alarak, aynı has
talık başından geçen memleketlerden ders ala
rak hareket etmeye mecburuz,. Böylesi hareket
ler Fransa'da, italya'da oldu da, askerin nöbe
ti gibi sıraya koymadı, hepsini, 84 yeri aynı 
günde bastı, birçok Leninci, Maocu, Marksist, 
Stalinci, Hitlerci vesikaları elde etti, faillerini 
yakaladı, mahkemeye gitti. Bizde öyle olmuyor. 

Biri yakalanıyor, reklâmı yapılıyor; 5 gün son
ra biri daha, onbeş gün sonra biri daha, onlara 
sanki mehil veriyoruz. Tüccarın banka bono
sunu ödemekte bankacının gösterdiği mehil gi
bi. Böylesine değil, aynı anda düğmeye basıcı, 
tedbirlerini arayıcı, hiçbir yerden yılmayıcı ara
maları tavsiye ediyoruz. 

Türkiye hazin bir tablonun içinde demiş
tim. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, bağla
yınız lütfen. 

M. G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Devamla) — Bitiriyorum efendim, mü
saade ederseniz. 

Türkiye'de, Karadeniz'den, hangi kaynaktan 
geldiğini bileceğiniz her türlü silâh bulunmak
tadır. Karadeniz silâh kaçakçılığı denizi halin
dedir. Diğer hudutlardan da her türlü silâh gir
mektedir. Zannetmeyin bu silâhlar iyi niyetle, 
bazan emniyet için kullanılmaktadır. Türk bir
liğini, Türk Devletini, Türk istiklâlini halklar 
temeli içerisinde boğmak, yıkmak maksadiyle, 
tamamiyle siyasi gayelere matuf hazırlık yapıl
makta ve Türkiye bir Vietnam'a, bir Kore'ye 
dönderilmek istenmektedir. Bunu kabul etmeye 
mecburuz. Bu kabul edildikten sonra hareketle
rimizin daha ciddî olmasını, üniversite zabıta
sının, yurtlar zabıtasının kurulmasını, ve vesi
leyle de bir Devlet güvenliği mahkemesinin ku
rulması zaruretine biz inanıyoruz,. . 

Kızıl bayrağı çekecek üniversiteye, Mao'nun, 
öhe Guevera'nın resimlerini, sözlerini asacak, 
hocasını dövecek, hocasını tekmeliyecek, ayağı
nı vurarak üniversiteden içeriye girecek; «Şöy
le not verirsen şöyle yaparım, böyle not verir
sen böyle yaparım» diyecek, Çakıcı Eşkiya'ya 
dahi rahmet okutucu bir zorbalığın içerisine 
girecek... Millî terbiyesini böylesine kaybeden, 
hocasına saygısı ve ilim hürriyetine hürmeti bu-
lunmıyan bir gençliği, az da olsa* ben benden, 
millî duygularına sahip Türk evlâdı kabul et-
miyeceğimizi burada ilân ediyorum. Türklük, 
efendilik demektir. Türklük, büyüğüne, hocası
na saygı demektir. Miktarı ne kadar da az olur
sa olsun, bu azların da zamanındaki ihmaller
den doğduğunu, daha ook ihmal verip bu azın 
çoğu götürmeye kimsenin hak ve salâhiyetinin 
olmadığını burada belirtmeye mecburuz. 

Silâh teslim kampanyasında, açıkça Devlete 
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rest çekiyor; «iştirak etmiyeoeğim» diyor. «Be
nim derdim kanunlardan değil, ben o Meclisi 
meşru tanımıyorum» diyor. Kılık kıyafetiyle 
bir delikanlı olmaktan çıkmış, ye ye müzikli, 
Kastro sakallı, hanım kızlara benzemiş her ha
liyle. Bien buna gençlik demem. Gençlik, kı
lık kıyafet, tabiat, Örf ve âldeltiyle Atatürk'ün 
gençliği olmak gerekir. Atatürk'ün gençli
ğinde ciddiyet, onör, kılılk kıyafetiyle Türk'ün 
kendinle bas millî pasaportuna benzeyiş vardır. 
Biz Milî Güven Partisi Grupu olarak bunu 
bieMiyioruz. 

Hayatımıza istihkar daîhıi etısıeler... Geçen 
günkü konuşmamda, «Sen bu konuşmayı nasıl 
yaptaı, seni asarlar, keserler» dendi. Denebi
lir, Almentüye imânı olan insanlar için ölü
mlün hiçbir değeri yoktur... (Alkışlar) Tıpkı 
Hazretti. Mevlâna'nın dediği gibi: «Bizler için 
ölüm bir aşktır, sevenin sevgisine kavuşmak
tır». 

Dâvası uğrunda ölüp gidenler, yüzleri gü
lerek güder, ruhları huzur içindedir. Biz bu 
anlayışla vazifelerimizi yapmaya azimli kimse
leriz. Korku, korkuların en korkuncudur. 
Korku kimselere huzur "getirmedi. Korkan 
insan her gün ölen insandır. Her gün ölmek-
töense bir defa ölmeyi, millî dâvalar uğruna 
her şeyi göze almayı biz Millî Güven Partisi 
Grupu olarak prensip kabul etmişizdir. 

Türkiye'de lâiklik de cozladı, yozladı, ona 
Saygı azaldı. Tarikatlar, gizli din okulları 
aldı yürüdü. Bunların tutumunu lanetliyoruz. 
iKıllık kıyafetlerine varıncaya kadar bir polis 
ve asker elbisesi nizamına giren bu din okulla
rına da; gençliktir bunlar, körpe çocuklardır, 
hakikaten Bakanlığın eğilmesini istirham edi
yoruz. 

Türkiye'de aritık bugün doktrin savaşı baş
lamıştır, bugün üniversitededir. Az da olsa, 
Ihalkla gençlik doktrin savaşında karşı karşıya 
gelmiştir. Tekmil ilgililerden, siyasilerden, 
parltllerden, savcılardan, hâkimlerden, TRT 
den, basından ve tekmil meışlhur müesseselerden 
yalvarıyor ve yakarıyioruz Millî Güven Parti
si Grupu olarak; bu millî birlik alarmında, 
seferberliğimde cümlesini her türlü kayıtlar
dan öte vazifeye davet ediyor, bu bültenin 
memlekete, millete hayırlı olmasını diliyor, 
(Bakanlık mensuplarından muvaffakiyetler te

menni ©diyor, cümlenizi saygı ile selâmlıyo
rum. 

Hürmetlerimle efendim. Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Çietin Yılmaz, buyurun. 
ıSaait 11,10, süreniz 10 dakika Sayın Yılmaz. 
ÇETİN YILMAZ (içel) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 
Dar bir zaman parçası içerisinde ülkeyi ve 

ulusu tümüyle ilgilendiren, bütün sosyal bu
nalım ve tedirginliklerimizi bağrında taşıyan 
bir anasorunu; gençlik ve beden eğitimi so
rununu tartışmak,- eleştirmek için huzurları
nızdayım. 

Eleştirilere başlamadan önce, şahsım adına 
yerine getirilmesi gereken ve o ölçüde de kut
sal bir görevim vardır: Cumhuriyet kuruldu
ğundan beri yeni Devletimizin yeni insanını ya
ratan ve ona Cumhuriyetin erdemini ve solu
ğunu verme kavgası içinde bu ülkede beden 
eğitimi adına ne yapılmışsa, hepsinin fedakâr, 
ulussever sahipleri beden eğitimi öğretmenle
rini vefa duyguları ile saygı ile selâmlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Hareket ve hareket aykıtını fizik, moral, in
san yeteneklerini ulusal, estetik, sınai amaçlar 
için sistematik bir şekilde geliştirmeye beden 
eğitimi denir. 

Beden eğitiminin dört anadalı vardır: jim
nastik;, spor, izcilik, eğitsel etkinlikler ve oyun
lar. Bu bilimsel bir tanımla ayırımdır. Öyley
se, 15 aydan beri yasasız işliyen Gençlik ve 
Spor Bakanlığının ismi eksiktir ve yankgtır. 
• Öyle görülüyor ki, toplumsal ve ekonomik 
sorunlarımızın yurt isterlerine uygun sağlam 
çözüme kavuşturulamaması ile her geçen gün 
daha belirgin hale gelen genel bunalımın, ön
cü, uyarıcı tepkileri geçmişlerde olduğu gibi, 
bu defa da gençliğimizden gelmektedir. 

Bunalımın kesin biçimlerde yansıdığı ve zo-
runlukların bir odak haline getirdiği şikâyet
çisi bulunduğumuz tedirginlik nedeni gençlik 
olaylarını bütünüyle sahibi bulunduğum bir 
Meclis Araştırması nedeniyle ayrıca huzurları
nızda tartışacağı*;.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğitimin ırkı, yaşı, fiyatı sorulmaz. Örgün 

ve yaygın kesimleriyle beden eğitimi kapsa
mı içine aldığı tüm ulusun fizik ve moral ye
teneklerinin gelişmesinden sorumludur. Bir 
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başka deyimle, bu taze Bakanlığın ağır ve 
yaygın sorumlulukları vardır. 

Sanırım ki,, şimdi boş zamanlan en anlam
lı biçimlerde değerlendirerek, sultanlık insa
nından Cumhuriyet insanına geçişin hizmetini 
yaparak büyük bir ulus kesimirin fdzik ve mo
ral yeteneklerini geliştiren, oluşturan, yüceye 
çıkaran, eğitimi alt kökenine indiren, halk ev
leri gibi bir yüce kuruluşun kapatılmasının 
mânevi boşluğunu ve sızını,, Halkevleri dergile
rinde toplumsal ve ölçüde de duygulu içerili-
ği olan şiirlerini doyulmaz bir zevke okuduğu
muz Sayın ismet Sezgin, varlığından şüphe et
mediğimiz vicdanında duymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gençlik ve Spor Bakanlığının sorumluluğu 

altındaki örgün kesim etkinliklerinde eksik
likler, çelişiler, yanlışlıklar vardır. Teknolojik 
çağ ve hız yeni yöntemler ve anlayışlar, dav
ranışlar istemektedir. Hâlâ Eğitim Bakanlığı ile 
bir yetki, bütçe, yönetim, denetim kargaşası 
içinde bulunan gençlik ve spor sorunlarımız 
açıklığa, berraklığa kavuşmuş değildir. 

Eğitim Bakanlığa okullarında çağımızın 
ve teknolojik özlemlerimizin çok gerilerinde 
kalmış, genel eğdtim ve öğretim ilkeleri için
de bir eğitim düzeni ister ve sporu da içine 
alan beden eğitimi etkinliklerini kendi buna
lımı, anlayışsızlığı içerisine hapseder, ters de
ğer yargıları ile Sayın Bakan, zararlıdır nite
liğini yakıştırdığı bir ders düzeni içinde bo
ğar, Spor Bakanlığı ise uzmanlığı gerektiren 
bir eğitim ve öğretim önerir. Duygulama ve 
teori olarak tek spor adamı yetiştiren ku
rumumuz Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğiti
mi bölümüdür. Okul, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğına, mezunları Eğitim Bakanlığına bağlıdır. 

Örgün ve yaygın spor etkinliklerinin bu ül
kücü insanlarını, hafif deyimiyle devekuşu 
statüsü içerisinde değerlendirmekte yarar ye
rine zarar vardır. 

Uygar ulusların gözbebeği kıymetinde bir 
ders olarak değerlendirdikleri beden eğitimi 
derslerini bu kürsüden bir Başbakan,, ıvırzıvır 
ders olarak ilân etmiş, nitelemiştir. Ortaöğ
retim okullarında zorunlu ders saati haftada 
24 saat olduğu halde, 21 yıllık yöneticiliğim 
süresince yaptığım hesaplar sonucu, beden 
eğitimi öğretmeni ders dışı etkinlikleriyle bir

likte haftada 54 - 60 saat sosyal ve ekonomik 
güvenceden yoksun çalışmaktadır. Normal 
ömrü içinde eceliyle ölen beden eğitimi öğret
meni yoktur. Ankara'da ancak iki aded emekli 
beden eğitimi öğretmenine raslamak müm
kündür. 2 200 000 ortaöğretim öğrencisine 700 
beden eğitimi öğretmeni ve öğretmen başına 
314 öğrenci düşmektedir. Plânın haftada altı 
saat olarak önerdiği ve hâlâ okullarımızda 
birkaç saat olarak değerlendirilen beden eği
timi dersleri hakkındaki Bakanın yargısına 
aynen katılıyorum. Bakınız Sayın Bakan bir 
yazısında ne diyor: 

«Spora bilimsel metodu, spora Batı ölçüleri
ni, nihayet spora bilimi sokamadık. Bunları 
yapamadığımız gibi okullarımızda haftada bir 
saat olarak müfredat programlarında yer alan 
beden eğitimi dersleri de öğretmen, malzeme, 
tesis yoksunluğundan dolayı bir senbolik uy
gulamadan ileri geçemedi. Dün ve bugün çok 
zor koşullar içerisinde uygulamaya çalıştı
ğınız bu dersin insaf sahibi bir kimsenin görüş 
açısından faydasından çok zararlı bir duruma 
geldiğine sizlerle birlikte inanmaktayım.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu çizgide Kayzerin hakkına Kayzere tes

lim etmek hakşinaslık olacaktır. Ömründe ge
çici bir özlem olarak oynadığı bir kaç saat
lik topla, hırsının ve kininin dürtüsüyle iki kez 
giydiği boks eldiveni ile bu ülkede spor ada
mı, denetici antrenör, monitör, hâkem, spor 
fizyolojisti, biometris, masör olarak seçilmişle
rin tehlikeli dönemini Sayın Bakan kapatmış 
ve genel müdürlere ve yöneticiliklere yaptığı 
atamalarla spora bilimi getirmiştir. Sayın Ba
kanın deyimi ile, hastane pansumancı ile de
ğil doktorla yönetilir. Ancak benim anlıya-
madığım bir kuruluş çelişkisini de eleştirile
rim arasına almak zorunluğundayım: Bakanlık
tan önce 3530 sayılı Yasa ile bu boşluğu dol
durmak üzere kurulan Beden Eğitimi Genel 
Müdürlüğünün anaörgüt içindeki Eğitim Genel 
Müdürlüğünün, Boş Zamanları Değerlendirme 
Genel Müdürlüğünün varlığından sonra göre-
\% sorumluluğu, yetkisi tartışma konusudur. 
Bu kesin özerk midir? Bu konu acele halledil
melidir. 

Değerli arkadaşlarım, eleştirilerimi özetliye-
rek topluyorum: 

1. Anaörgütte bir spor alanları ve tesis-
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leri genel müdürlüğü kurulmalı, plânlı ve yurt 
gerçeklerine uygun bilimsel yöntemlerle ça
lışan politika dışı bir politika ile saha ve te
sisler küçük birimler görünümünde yurt dü
zeyine yayılmalıdır. 

2. Gerçek spor amatördür. Amatör spor 
için yapılan tesisler amatör spora kapalıdır. Bü
yük ve lüks yatırımlar, (Aylığı (1) liraya Gala-
tasaraya kiraya verilen Ali Sami Yen Stadı gi
bi) amatör sporlar için açık olmalıdır. 

3. 1968 de Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne ayrılan bütçenin % 87,3 ü, 1969 da % 
88,6 1970 te % 90,2 si şehir ve seyir sporlarına 
ayrılmıştır. Bu özlem profesyonelliğin istinası
nı kamçılamış, futbolun babası ingiltere'de 
48 profesyonel kulüp varken, Türkiye "de bu 
sayı 108 e çıkmıştır. Profesyonellik, yirmi - otuz 
gencin spor hatırı için, günlerce, sporun «S» in
den habersiz, seyir, gereksinmesini, tatmincisi-
nin gül hatırı için yüzbinlerce spor yeteneğini 
öldürmek demektir. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz iki dakikanız var. 
ÇETİN YILMAZ (Devamla) — Topluyorum 

efendim. 
Orta - Doğu Sbsyal Araştırma Enstitüsünün 

bir anketine göre; spor kulüplerine kayıtlı ey
lemli sporcuların % 41 i ilkokul, % 36 sı orta
okul, % 18 i lise ve meslek okulları,, % 7 si üni
versite ve yüksek okul mezunudurlar. Bu acı 
gerçekten üniversite kesimindeki sosyal bu
nalımın bir nedenini çıkarmak olğanı vardır. 
Cambridge Üniversitesinde 7 bin öğrenciye 632 
sosyal ve sportif kulüp kurulmuş, genç insan
ların fizik ve moral gücü, dinamik bir seviye-' 
de bu alanlarda iyiye, doğruya, güzele kana-
lize edilmiştir. Bu gerçek sayın sorumluların 
dikkatine sunulur. 

Bugün spor etkinlikleri büyük şehirlerin 
hizmetindedir. Sporu bir mutlu azınlığın ve 
şehirlinin ders aracı olmaktan çıkan|p yığın
ların malı yapmak, Anayasanın öngördüğü sos
yal adalet ilkesinin bir gereğidir. Türkiye, köy
lü Türkiye'dir. Nüfusunun % 71,6 sı köylü 
olan, 64 bin toplanma birminde yoksulluğun 
tutsağına terkedilen bu ulusun aziz evlâtları
na, spor adına ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
Bu etkinlikleri kişisellikten çıkarıp yığınlaş-
tırmak, atıcılık, binicilik dağcılık, kayak;, kürek 
gibi kesimleriyle yaygınlaştırmak, şehirden köye 
dönüştürmek, plânlamak zorunluğundayız. 

Değerli arkadaşlarım, dar zaman parçası 
içerisinde konuşmamın bir kısmını atlıyorum. 

Akdeniz oyunları hakkında derin kaygı
larım vardır.' Akdeniz oyunlarını,, sporda ün 
yapmış bütün ülkeler merakla beklemektedir. 
Deneylerden geçmiş Orta - Doğu ülkelerine bir 
Batılı ülke olarak eleştiriyi, bir mukayese 
imkânını vermemeliyiz. 1971 oyunlarının her 
kesimi için bu kaygılar devam ederken, Hal-
kapınar tesislerine ilişkin suiistimal dediko
duları hâlâ aydınlığa çıkmamış, radyogeneral 
sistemi ile f orekazık sistem arasındaki on mil
yonluk farkın hikmeti vücudu henüz anlaşıla
mamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yurtların yönetimi, kredi dağıtımındaki 

adaletsiz yergi ve yöntemler, gençliğin beslen
mesi, sağlığı, yeteneklerinin ve boş zamanları
nın ülke istemleri, çağın özlemleri dorultu-
sunda değerlendirilmesi başlı başına ve çok 
uzun zaman istiyen bir eleştiri konusudur. Ge
nel yurt sorunlarının verdiği sıkıntıyı, dura
ğan olmıyan, doğruculuğu, arayıcıhğı, dina
mizmi ile eylemlerine odak yapan gençlik ke
siminin kendine özgü coşkunluğunun yarattı
ğı olaylar sosyo - politik bir boyutta burada 
uzun uzun tartışılacak ve suçlu kamu oyunun 
değer yargılarına, şaşmaz sağ duyusuna ayrı
ca teslim edilecektir. Bütün bu sorunların 
üstesinden bilgisi, iyi niyeti ile Sayın Sezgin, 
mensubolduğu siyasi partinin dünya görü
şünü ve +oplumsal, ekonomik felsefesini biraz 
dirsekliyerek gelebilecektir kanısındayım. Say
gılarla, başarılai' diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Saym Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri, aziz ve muhterem arkadaşlarım; 

Bakanlığımız bütçesi münasebetiyle parti 
grupları adına ve şahısları adına değerli gö
rüş ve düşüncelerini lütfeden değerli grup 
sözcülerine ve milletvekili arkadaşlarıma te
şekkürü bir borç telâkki ediyorum. Arkadaş
larımızın gerek grupları adına yaptıkları 
görüşmelere gerek şahısları adına yapılan ko
nuşmalara sırası ile arzı cevap etmeden önce 
Bakanlığım ile ilgili bâzı bilgileri de konuş
mamın birinci bölümünde arz etmek istiyorum. 
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Demokratik Pa,rti Meclis Grupu adına görü
şen Sayın İlhan Darendelioğlu arkadaşımız, kıs
men katıldığım konuşmalarında, Gençlik ve 
Spor Bakanlığının gençleri unutmuş birkaç spor 
kulübünü ilgilendiren bir Bakanlık haline gel
diğinden, Millî Eğitim Bakanlığı ile koordinas
yon yapılıp yapılmadığını bilmediği bir kuruluş 
olduğundan, anarşik olaylarla Bakanlığın ilgi
lenmediğinden ve Bakanlığm adetâ bir mezar
lık sükûtu içinde bulunduğundan, masum ve 
vatanperver gençler için hiçbir tedbir alınma
dığından, bu gibi işlerle ilgili alınan tedbirleri 
görmediklerinden, izlemediklerinden, gençliğin 
büyük kütlesinin sessiz oluşunun sebebinin onun 
Hükümete güvensizliğinden ileri geldiğinden ve 
Hükümetin bunun sebebini Anayasadan geldiği
ni sanmasından, oysa ki sebep Anayasadan de
ğil, Anayasayı uygulamamaktan ileri geldiğini 
ifade eden görüşmede bulundular ve konuşma
larının bir bölümünde de gençliğin nereye gitti
ğinin, sonlarının ne olacağının bugün bütün 
memleketimizin müşterek sorusu haline geldiği
ni ifade ettiler. 

Tabiî buna katılmamak mümkün değil sev
gili arkadaşlarım. 

Şimdi Sayın Darendelioğlu, Bakanlığımız ile 
ilgili çalışmaları, bir başka toplantıda da ifade 
ettiğim gibi sanıyorum gazete sütunlarından 
öğreniyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile 
ilgili faaliyetlerin büyük bölümünü gazete sü
tunlarının son sayfalan yansıtıyor. Bu doğru
dur. Gazetelerimiz kendilerini ilgilendirdikleri 
ölçüde, oranda, nisbette Bakanlığımızın spor ile 
ilgili olan çalışmalarının bir kısmını, o da ken
di tutum ve davranışlarına paralel bir Ölçüde 
ele almakta ve değerlendirmektedirler. 

Saym Darendelioğlu eski bir gazeteci arka
daşımızdır, bilirler, gazetelerimizin, ister sağ
da, ister solda, ister ortada olsun bir, birbuçuk, 
iki sayfasını sporla ilgili haberler teşkil etmek
tedir. Bakanlığımızın ikinci bölümü olan spor 
ile ilgili çalışmalarını ve bu sebeple basınımızda 
yansıdığımı görüyoruz, ama bunun dışındaki, 
gençlik ile ilgili olan bölümlerdeki çalışmaları
mızı Sayın ilhan Darendelioğlu'na dahi anlata-
mamamn üzüntüsü içerisinde bulunuyoruz. 

Bunun sebeplerinden bir kısmı Bakanağı
mızda olabilir; gençlik ile ilgili çalışmalarımızı 

kamu oyuna yeterince duyuramamışızdır, bu doğ
rudur. Ancak, bir parlömanter olarak, bir düşü
nen insan olarak, bir memleketin aydın kişisi 
olarak; «Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmuş
tur.» «Ne zaman kurulmuştur?» «Hangi idare
ler ve daireler ona bağlanmıştır?» «Bugüne ka
dar hangi genel müdürlükleri kurmuştur ve ne 
yapmıştır?» Gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
ilgili çalışmaları küçük bir çaba ile çok yakın
dan izlemek mümkündür. 

Basınımıza mütaaddit defalar, gerek Tele
vizyona, Radyoya, Basına gençlik üe ilgili ça
lışmalarımızı bültenler halinde ve basın toplan
tıları halinde bildirdiğimiz halde, basınımız, 
bugünkü konjonktür içerisinde böyle teknik se
viyede olan çalışmaları değil, daha ziyade he
pimizin ilgilendiği, meselâ Sayın Darendelioğ-
lu'nun bilmiyorum nasıl elinin değip okuduğu 
bir federasyon başkanının ismini veya bir fut
bolcunun ayaklarını veya bir basketcinin iyi 
basket oynayışını ele alabiliyor, ama bir İzcilik 
Genel Müdürlüğünün, bir Boş Zamanları Değer
lendirme Genel Müdürlüğünün kuruluşunu aynı 
ölçüde basında değerlendirmek mümkün olmu
yor. Basın bunları kendi ölçüleri içerisinde ha
ber niteliğinde belki de görmüyor. Haklıdır 
kendi görüşüne göre, bu yönü ile görmemekte 
haklıdır ama biz çalışmalarımızı basının yansıt
tığı ölçü ve oranda değil, Türk Gençliğine, Dev
letimize, Milletimize hizmet ettiğimiz oranda 
ele alıyor ve bu ölçüler içerisinde çalışmamızı 
yürütüyoruz. Sayın Darendelioğlu arkadaşımız 
bu fırsatı bize verdikleri için kendilerine ayrı
ca müteşekkirim ve bu sebeple Bakanlığımız 
ile ilgili çalışmaları Yüce Meclisin huzurunda 
kısaca özetler halinde arz etmek imkanına ve 
fırsatına da kavuşmuş bulunuyorum. Bu imkâ
nı bana veren Sayın Darendelioğlu'na da huzu
runuzda teşekkür ederim. 

Meclisimizin muhterem üyeleri; 
Hepiniz biliyorsunuz, 1969 yılının Kasım 

ayının 3 ünde Gençlik ve Spor Bakanlığı ku
ruldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulduğu 
zaman - hepinizin bildiğiniz gibi - 1070 bütçesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş idi. 
1970 bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sunulmasından sonra kurulan Gençlik ve 
Spor,Bakanlığına, Kasım ayı içerisinde Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü bağlandı. 1970 Şu-
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batının başlarında Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu ile Millî Eğitim Bakanlığında
ki izcilik ve Spor Müdürlüğü teşkilâtı bağlan
dı. Ondan sonraki olaylar hepinizin hafızaları-
nızdadır. 1970 Şubatından itibaren Gençlik ve 
Spor Bakanlığı bünyesine Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Ge
nel Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığındaki 
İzcilik ve Spor Müdürlüğü bağlanmış ve bu şe
kilde çalışmaya başlamış oldu. 

Bir vesile ile daha arz ve izah ettiğim gibi, 
kurulduğundan bugüne kadar Gençlik ve Spor 
Bakanlığının kuruluş teşkilât kanunu çıkarıl
mamıştır. Hazırla/dik Teşkilât Kanunumuzu, ba
kanlıklara sevk ettik; ama maalesef henüz Yü
ce Meclise sevk etmek imkân ve fırsatına sahip 
olamadık. 

Bakanlığımız, kurulduğu iğimden bugüne ka
dar bütçesiz bir bakanlıktır, kadrosuz bir ba
kanlıktır. Diğer birtakım bakanlıklar kuruldu
ğu zaman, meselâ Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı, meselâ Köy işleri Bakanlığı, meselâ 
Orman Bakanlığı kurulduğu zaman bir bakan
lıktan ayrılmış ve o bakanlıktan kendilerine dü
şen kadrolar, bütçeler ayrılmış ve o yeni bakan
lığa verilmişti. Gençlik ve Sipor Bakanlığı böy
le bir hal ile karşı karşıya kalmamıştır. Ne ala
caktı Millî Eğitim Bakanlığından? 15 - 20 tane 
memuru bulunan izcilik ve Spor Müdürlüğünü, 
ki aldık onları, bu şartlar içerisinde bütçesiz, 
kadrosuz, imkansız, kuruluş kanunsuz bir Genç
lik ve Spor Bakanlığı var. Arkadaşlarıma te
şekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum, Gençlik 
ve Spor Bakanlığını işgal eden arkadaşlarımdan 
çok şeyler ümidediyorlar, çok şeyler bekliyor
lar. Biz de bunun ezintisi içerisindeyiz ve arka
daşlarımızın bize gösterdikleri bu teveccühe, 
bu güvene lâyık olmanın endişesi içerisindeyiz, 
onun bize verdiği daha çok çalışma gayreti içe
risindeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım; bu şartlar altında 
Gençlik ve Spor Bakanlığının önce kuruluşunu 
tamamlamaya gayret edeceğiz. Dört aded ge
nel müdürlük kurduk. Bunlardan bir tanesi Eği
tim Genel Müdürlüğü, ikincisi Okul içi Spor Ge
nel Müdürlüğü, üçüncüsü izcilik Genel Müdür
lüğü ve dördüncüsü de, bütün arkadaşlarımızın 
üzerinde söz ettikleri, birlik ve beraberlik içeri
sinde bulundukları ve en büyük derde ilâç ola

cağına inandıkları Boş Zamanlan Değerlendir
me Genel Müdürlüğü ve Bakanlığın diğer üni
teleridir. Bu üniteleri kurduk. 

Şimdi kısaca bu süre içerisinde Bakanlığı
mız teşkilâtının genel müdürlükler itibariyle 
faaliyetlerini özet halinde muhterem Meclisin 
değerli üyelerine arz etmek istiyorum. 

Eğitim Genel Müdürlüğü : 
Hetr dereceli öğretim müesseseleriyle 

üniversiteye, orduya beden eğitimi öğretme
ni, antrenör, monitör ile teşkilâtımızın ih
tiyacı olan teknik ve idareci yöneticile
ri yetiştirmek, beden eğitimi ve spor ko
nularında çeşitli araştırmalar yapmak, millet
lerarası yarışmalara katılacak millî ekip ve spor
cuların her türlü yeteneklerinin gelişmesine 
yardım etmek, sportif mahiyette tekâmül kurs
ları açmak üzere kurulan Eğitim Genel Müdür
lüğü için 1971 yılında arkadaşlarımızın bu ko
nu üzerinde hassasiyetle durmalarını konuya 
verdiğimiz önem bakımından bilhassa istirham 
ediyorum. 

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğiti
mi bölümüne ilâveten müstakil bir yüksek be
den eğitimi enstitüsü ile Manisa'da yine müs
takil bir Beden Eğitimi Enstitüsü açılacaktır. 
Halihazırda Ankara ve İstanbul'da 300 olan öğ
renci mevcudu, 1971 - 1972 ders yılında 600 e 
çıkarılacaktır. 

İlkokullarda beden eğitimi dersleri önümüz
deki yıldan itibaren beden eğitimi fonksiyonunu 
almış öğretmenler tarafından okutulmaya başla
nacaktır. Bu maksatla 480 ilkokul öğretmeni 
bu yıl bir kurstan geçirilerek bu konuda ihtisas 
sahibi olacak ve önümüzdeki yılda Türkiye'nin 
1 000 ilkokulunda beden eğitimi dersleri müs
takil beden eğitimi öğretmenleri tarafından gö
rülecektir. Beden eğitimi öğretmenlerini bâzı 
spor branşlarında ihtısaslaştırmak maksadıyla 
basketbol, voleybol, jimnastik, atletizm, güreş, 
boks ve judo dallarında kurslar açılarak bu 
kurslara 300 beden eğitimi öğretmeni iştirak 
edecektir. 

Ayrıca, 10 beden eğitimi öğretmeni de yurt 
dışında kurslara gönderilecektir. Beden eğitimi 
enstitülerine ve İstanbul Spor Akademisi'ne 
öğretim üyesi yetiştirmek maksadıyla bu yıl 
Avrupaya tahsil ve ihtisas maksadıyla 26 öğ
retmen gönderilecektir. 
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Önümüzdeki beş yıl içerisinde ise, eğitim da
iremizin plânladığı .işleri şöylece sıralamak 
mümkündür sevgili arkadaşlarım: 

Halen 7 000 beden eğitimi öğretmenine ihtiya
cımız vardır. Bugünkü tempo ile bu açığı ka
patmak mümkün değildir. Bunun için önümüz
deki yıllarda İzmir Erzurum, Bursa, Adana, 
Trabzon, Konya, İsparta ve Diyarbakır'da birer 
beden eğitimi enstitüsü açılacaktır. Ankara'da-
ki enstitü, İstanbul Spor Akademisi gibi bir aka
demi haline getirilecektir. Bu suretle 1975-1976 
ders yılında bu enstitülerde öğrenci sayısı bu
günün 300 ünden 4 340 a çıkarılacak, mezun sa
yısı da bugünün 75 inden 2 500 ne çıkarılmış 
olacaktır. Aradaki görülen farkları takdirlerini 
ze bırakıyor ve konunun ne kadar ihmal edildi
ğini bütün çıplaklığı ile gözlerinize seriyorum, 
sevgili arkadaşlarım. Bu demektir ki, Cumhuri
yetin 40 senede yetiştirdiği beden eğitimi öğret
meninin üç katından fazlasını Gençlik ve Spor 
Bakanlığının kurulmasndan itibaren beş yıl içe
risinde yetiştirmiş olacağız. 

Bu açılacak 9 adet enstitüye öğretim üye
si yetiştirmek maksadiyle bu yıldan itibaren 
104 beden eğitimi öğretmeni yurt dışına gönde
rilecektir. 

Enstitü öğrencilerinin deniz ve dağ sporları 
kursları için deniz kenarında ve Uludağ'da eği
tim merkezleri kurulacaktır. 

Millî takımlara ve temsilî takımlara mensup 
sporcular bundan böyle otel köşelerinde kamp
lara almmıyacaktır. Bu ekipler, yurdun muh
telif yerlerinde kurulacak eğitim merkezlerinde 
kampa alınarak hazırlanacaklardır. Bu eğitim 
merkezinde fizyoloji, anatomi, ölçme ve değer
lendirme lâboratuvarları ve yeteri sayıda eh
liyetli antrenör, monitör, spor hekimi ve yöneti
ci bulunacaktır. Bu suretle sporla bilimsel uy
gulamaya geçilerek hazırlanma tesadüflere bıra-
kılmıyarak, problemler eğitim açısından ele alı
nacaktır. 

Okul içi Beden Eğitimi ve Spor Genel Mü
dürlüğümüz, kurduğumuz ikinci Genel Müdür
lüktür. 

— Her kademedeki okullar ile üniversite ve 
akademilerdeki beden eğitimi ve spor faaliyet
lerinin, kendi maksat ve sağlık prensiplerine gö
re uygulanması amacı ile gerekli tedbirleri al
mak ; 
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— Çocuk ve gençlerin seviye, cins ve bünye 
özelliklerine göre her çeşit oyun ve spor faali--

| yetlerini düzenlemek ve verimli hale getirmek, 
— Öğrencilerin okullar dışındaki spor ku

lüpleriyle müesseselerinin münasebetlerini dü
zenlemek, 

— 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının da
ha cazip hale gelmesi ve kutlanması için gerekli 
tedbirleri almak. 

— Okullardaki ders içi ve ders dışı beden 
eğitimi ve spor çalışmalarında etkin rol oyna
yan öğretmen, saha ve tesisleri yeterli hale ge
tirmek için çalışmalar yapmak maksadiyle ku
rulan bu Genel Müdürlük, adedi 2 700 ü bulan 
orta dereceli okularda okuyan kız ve erkek öğ
rencilere çeşitli branşlarda kümeler, gruplar, sı
nıflar ve okullar arası müsabakalar tertipliye-
rek 1 milyon öğrenciye spor yaptıracaktır sev
gili arkadaşlarım. 

«Kütleye dönük spor, halka dönük spor; 
okullara sporun girmesi...» 

1971 yılından itibaren bu Bakanlık bu büt
çesiyle, biraz sonra değerli oylarınızla kabul 
edeceğiniz bütçesiyle 2 700 orta dereceli okul
dan 1 milyon çocuğumuza, gencimize spor yap
tıracaktır. işte, reform budur sevgili arkadaşla
rım, işte devrim budur. 

Şehir ve kasabalarda yapılan bu müsabaka
larda temayüz eden öğrencileri ve takımları 
grup merkezlerinde toplıyarak, tekrar bir mü
sabaka ve elemeden sonra Türkiye birincilikle
rine davet ederek, çok sayıda ekibin ve sporcu
nun katıldığı Türkiye Birincilikleri tertipliye-
ceğiz. Okullar için yüksek seviyede olan bu mü
sabakalara, 67 ilimizin 576 orta dereceli okulun
dan gelecek 7 373 kız ve erkek öğrenci katıla
caktır. 67 ilimizden, 576 orta dereceli okulu
muzdan şampiyon olarak gelen 7 373 kız ve 
erkek öğrencinin mânası üzerinde bir parça dü
şünmenizi istiyorum. 

Geçen yıl çağırılan 67 il değil, sadece 8 ildi 
sevgili arkadaşlarım. 8 ilden grupları çağırı
yorduk, bu sene 67 ili de aldık. Geçen yıl 16 
okul çağırılıyordu, bu sene 576 okul çağırılı
yor. Bu sene 7 373 kız ve erkek katılıyor, bu 
miktar geçen sene 200 - 300 civarında idi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulmasın
dan bu yana, hepimizin özlediğimiz sporun okul
lara ne derecede girdiği, arz ettiğim rakamlar-
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la çok açık ve seçik olarak ortada görünmekte
dir. 

Bu suretle gençlere, kütleye sporu yaymak 
slogam ve arzusu bu yıl lâftan öteye geçen bir 
davranış halinde kendini gösterecektir. 

Çeşitli branşlarda okullar arası 37 500 mü
sabaka yapılacaktır. 87 500 müsabakanın ya
pılması demek sevgili arkadaşlarım, en az 100 
bine yakın kişinin buralarda vazife alması de
mektir. 

Beden eğitimi derslerinin ve okul sporunun 
geliştirilmesi ve idamesi yönünden beden eğiti
mi dersi müfredat programlarının gerektirdiği 
ders araçlarını ve spor malzemelerinin karşılan
ması nedeni ile her bir okula 25 bin liralık ol
mak üzere 522 aded orta ve yüksek dereceli oku
la birer takım malzeme gönderilecektir. Sadece 
geçen yıl Millî Eğitim Bakanlığının 500 bin li
ra ile gördüğü bu işi Türk Devleti, Adalet Par
tisi iktidarı 20 milyon lira vermek suretiyle or
ta ve yüksek öğrenim müesseselerindeki gençle
rimizin lâyıkı ile spor yapabilmek imkânlarını 
bütünü ile halletmiş bulunmaktadır. 

Çeşitli spor dallarında temayüz eden öğren
cilerin kabiliyetlerinin geliştirilmesi maksadı ile 
14 branşta kamplar açılacaktır. 

iyi bir izci olduğuna yürekten inandığım Sa
yın Ataman arkadaşımızın konuşmalarında, bir 
küçjük çizgi ile geçiştirdiği izcilik konusunda da 
neler yaptığımızı bu vesile ile hem Sayın Ata
man öğrensinler ve hem de Yüce Meclisin de
ğerli üyelerine bu çalışmalarımızı arz etmek im
kân ve fırsatını bulalım : 

— Okul içi ve okul dışı kız ve erkek yavru
kurt ve izcilik çalışmalarını düzenlemek, faali
yet programlarını hazırlamak, çeşitli kademe
lerdeki kuruluş ve sınıfların idari ve teknik iş
lerini yürütmek, 

— izci liderleri için tekâmül kursları aç
mak, 

— Yurt içimde çeşitli bölgelerde büyük izci 
topluluklarının katılacağı kamplar açmak, sabit 
ve geçici kamp tesisleri kurmak, izcilik eğitim 
merkezîleri kurmak ve devamlı bir şekilde faa
liyet göstermesini sağlamak. 

— Çeşitli izcilik faaliyetleri yolu ile memle
ket turizminin gelişmesine hizmet etmek. 

Turizm alanında relhberlik yapmak üzere 
izci rehberleri yetiştirmek amacı ile kurulan bu 
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genel müdürlük; karakterli, iyi vasıflı ve top
lum içinde yapıcı ruha sahip, kanun, nizam, ta
limat ve emirlere uyan, saygılı, disiplinli, baş
kalarını düşünen, halka hizmet etmekten zevk 
duyan, yurduna, milletine bağlı, bütün insanla
ra karşı dürüst ve iyi duygulu, kendisi için lü
zumlu el maharetlerine sahip, kendine güvenen, 
Sorumlu işler almaya istekli ve hazırlıklı, sıh
hatli ve olumlu düşünen, tabiat ve kültür eser
lerini seven ve koruyan nitelikte iyi yurttaş ola
rak yetişmelerini sağlıyan bîr eğitim vasıtası 
kabul edilerek yapılacak faaliyetler, bu espri 
içerisinde olacaktır. 

Bu suretle izcilik hakikî gayesine yöneltile
cek ve Türk izciliği bayram izciliğinden katî 
surette kurtarılacaktır. 

Bu cümleden olarak bu yıl yurdun muhtelif 
yerlerinde 5 000 yavrukurt izci ve liderlerinin 
katıldığı 120 aded kamp, kurs ve gezi faaliyet
leri yapılacaktır. 

İzmir Buca 1da izcilik Eğitim Merkezi inşa
atım bitirdik ve bugünlerde bu merkezi faali
yete geçireceğiz. 

Bolumda, Maltepe ide izcilik sabit kampı te
sisi inşaatımız ilerliyor, bu yıl sonunda tamam
lanacaktır. 250 kapasiteli olan bu tesisten her 
yıl 2 000 izci yararlanacaktır. 

Eğridir Kovada gölü kenarındaki 400 kişi
lik sabit kamp tesisi de gelecek yıl tamamla
nacaktır. Bu tesislerden de, her devrede 400 iz
ci olmak üzere, yılda 2 500 - 3 000 izci yarar
lanacaktır. 

Ayrıca, Elâzığ, Van Gölü ve Mersin'de diğer 
sabit kamp tesislerinin kurulması için hazırlık
lara girişilmiş ve projeler tamamlanmıştır. 

Kısaca arz ettiğim izcilik Genel Müdürlüğü 
faaliyetlerinden sonra dördüncü genel müdür
lüğümüz olan Boş Zamanları Değerlendirme Ge
nel Müdürlüğünün faaliyetlerinden de bir neb
ze bahsetmek istiyorum. 

Çocuk ve gençlerin faydalanacağı gençlik ve 
kültür merkezleri kurmak, çeşitli eğitsel boş za
manları değerlendirme faaliyetlerini organize 
etmek, bu merkezlerde görev alacak gençlik li
derlerini yetiştirmek, tatil ve dinlenme kamp
ları kurmak, kır konakları, gençlik hostelleri 
tesis ve idare etmek, sabit kamp tesisleri kur
mak, mahalle gençlik lokalleri açmak, çevre ve 
yurt gezileri düzenlemek, iç ve dış gençlik tu
rizminin gelişmesini sağlamak, millî sporlar, 
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halk dansları, millî oyunlar ve halk müziğini 
îboş zamanları değerlendirme faaliyetlerinin bir 
vâsıtası haline getirmek ve değerlendirmek fa
aliyetlerinin bir vasıtası haline getirmek ve de
ğerlendirmek amacı ile Bos Zamanları Değerlen
dirme Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Gelecek
te Türkiye'mizin kalkınmasında g<örev alacak 
gençlerimizin başarısı, onların sosyal, mânevi, 
ahlâki ve kültürel bakımından en iyi şekilde 
yetişmesine ve hazırlanmasına bağlıdır. 

Öğretim kurumlarında yalnız öğretime ağır
lık veren bir sistemin uygulandığı dikkate alın
dığında, gerek okul içinde, gerekse okul dışın
da gençlerin boş zamanlarının en iyi şekilde de
ğerlendirilmesi için yapılacak faaliyetlerin öne
mi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bu genel müdürlüğün bu yıl yaz aylarında 
dokuz ayrı yerde yapacağı eğitsel kamplara 
9 000 öğrenci katılacaktır. Bu kamplarda 200 
öğretmen gençlere rehberlik yapacaktır. Ayrıca, 
açılan kurslarda 200 gençlik lideri yetiştirile
cektir. Bu dokuz ayrı yerde açılacak kamp ile 
9 000 öğrenciye kamp yaptıracak olan Boş Za
manları Değerlendirme Genel Müdürlüğünün bu 
faaliyetine, İzcilik Genel Müdürlüğünün faali
yetlerine giren kamplardan istifade edecek olan 
ö 000 izciyi de kattığınız takdirde bu miktar 
14 - 15 bine varacaktır. 

1970 yılında bu sahada kamp yapan çocuk
larımızın yekûnu 2 000 i bulmuyordu ve bu 
yıl bunu 15 bine çıkarıyoruz. îşıte bu arada
ki çok büyük fark dahi Gençlik ve Spor Bakan
lığının kurulmasiyle sağlanan imkânlar ve bu 
imkânların en iyi şekilde değerlendirilmesinin 
neticesidir sevgili arkadaşlarım. 

Gençlerin ders dışında kalan boş zamanla
rını değerlendirmek maksadiyle Ankara Yeni
mahalle'de açılan Gençlik ve Kültür Merkezin
de 500 genç; voleybol, basketbol, atletizm; jim-
lâstik, fizik, radyo, resim - iş, halk oyunları 
ve müziği, tiyatro, gezi, izcilik, lisan, matema
tik branşlarında faaliyette bulunmuştur. Bu 
merkeze ilâveten bu yıl 1971 yılı içerisinde 
Ankara'nın üç ayrı mahallinde yeniden gençlik 
ve kültür merkezi açılacak ve böylece bu eğitti
ğimiz 500 genç sayısını en az 2 000 e çıkar
mış olacağız, bunu plânladık. 

Ayrıca, Ankara'da günde 5 000 gencimizin 
yararlanacağı kültürel, sosyal ve sportif faali

yetlerin yapılması için «Gençlik ve kültür mer
kezi» projesi müsabaka yolu ile elde edilmiştir 
bu yıl ihale edilecektir. Altındağ'da 80 bin 
metrekarelik arasi üzerinde yapılacak olan bu 
gençlik ve kültür merkezinde 5 000 Ankaralı 
genç - demin saydığım biçimde - okul dışı boş 
zamanlarını kültürel, sportif ve sosyal alan
larda en iyi şekilde değerlendirme imkânına 
kavuşacaktır. 

Bundan ayrı olarak önümüzdeki yıllarda İs
tanbul, îsmir ve memleketimizin diğer 15 ilinde 
aynı maksatla tesisler yapılacaktır. Bunlardan 
daha önce olmak üzere, Adana'da önümüzdeki 
yıl içerisinde gençlik ve kültür merkezinin faa
liyete geçeceğini arkadaşlarımıza müjdelemek is
terim. 

Çanakkale întepe'de, Bursa Gemlik'te Kara-
caali ve Hasanağa koylarında, Konya Beyşehir 
gölü kenarında her birinin bir yaz döneminde 
2 000 kapasitesi olan boş zamanları değerlen
dirme tatil kamplarının inşaatına devam edil
mektedir. Bunlar sadece Bakanlığımız kurul
duktan sonra yapılan çalışmalardır. 

Demek oluyor ki, Çanakkale - İntepe bir, 
Bursa - Gemlik Karacaali iki, Hasanağa koyu üç, 
Konya Beyşehir gölü kenarındaki tesis dört 
olmak üzere, senede 8 000 öğrencimizin kamp 
yapabileceği tesislere sahibolmuş olacağız. 

Yine bundan ayrı olmak üzere İzmir în-
ciraltı'nda bu yıl Akdeniz Oyunlarında olimpi
yat köyü olarak kullanılacak ve onun dışında 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 
yurt olarak kullanacağı 2 000 kapasiteli olan 
10 aded binada, her türlü deniz tesislerinin ve 
sosyal tesislerin bulunduğu tnciraltı tesislerin
de 1972 yılından itibaren her yıl 10 bin öğren
ciye deniz kampı yaptıracağız. Türkiye'nin de
niz görmemiş mıntakalarrndan getireceğimiz 
gençleri, burada iyi beden eğitimi öğretmenleri, 
monitörler, antrenörler nezdinde deniz kampına 
tabi tutacağız ve böylelikle 1972 yılında 25 bin 
öğrencimize kamp yaptıracağız. Bu sayı 1973 
yılında 40 bine çıkacaktır. Geçtiğimiz 1970 yı
lında bu rakam 1 800 civarında idi. 

îşte, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençleri
miz için yaptığı hizmetlerin büyüklerinden biri 
de budur sevgili arkadaşlarım. 

Sadece, înciraltı'ndaki «Olimpiyat Köyü» 
olarak yapılan tesisler, Bakanlığın fikri, pro-
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jesi, ihalesi, inşaatının bitirilmesi Gençlik ve 
Spor Bakanlığının kurulmasından sonra ele alı
nan büyük bir hizmettir. Burada 2 000 yüksek 
öğrenim gencine yurt kapasitesi imkânını sağ
lamış bulunuyoruz ve ayrıca burada aynı za
manda Türk Devletinin haysiyeti, itibarı demek 
olan ve Türk Devletinin haysiyeti ve itibarı 
oranında parlak geçmesi için hiçbir fedakârlık
tan çekinmediğimiz Akdeniz Oyunlarının olim
piyat köyü yapılacak ve hem de burada biraz 
evvel söylediğim gibi, 10 bin gencimize kamp 
yapabilme imkânını vermiş olacağız. 

işte, Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruldu
ğundan bu yana yaptığı ve fakat basınımıza, ka
mu oyuna yansıyamıyan ve pek değerli parlö-
manter arkadaşlarımıza dahi duyuramamanın 
üzüntüsünü yaşadığımız hizmetlerimizden biri 
sevgili arkadaşlarım. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Böylelikle Bakanlığımız ile ilgili kuruluşla
rın, genel müdürlüklerimizin kısa çalışmalarım 
ve ne yapmak istediğimizi kısaca ifade ettim ve 
burada ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ele 
alman ilkelerin, durumun ve tedbirlerin ne de
rece ele alınarak uygulama imkânlarının bulun
duğunu gösteren kısa özeti arkadaşlarımıza, 
gerçekten vazifesini yapan insanların gururu, 
sevinci ve heyecanı içerisinde ifade ediyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulması ile, 
spor, okullarımıza ciddî olarak girmiştir. Genç
lik ve Spor Bakanlığının kurulması ile beden 
eğitimi öğretmenlerimize, Çetin Yılmaz arka
daşımızın da dediği gibi, Devlete yeni insanın 
kazandırılmasında, onlara fizik ve moral üstün
lüğü aşılamakta en büyük etken rolünü oynı-
yan beden eğitimi öğretmenlerine, Türk gençli
ğinin yetişmesinde ve Türk sporunun ilerleme
sinde en önemli mevkii vermiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulmasiyle, 
gençlerimizi kahve köşelerinden, kötü alışkan
lıklardan, zararlı ideolojilerden kurtaracak ve 
onların zamanlarını eğitsel şartlar ve imkân
lar içerisinde değerlendirecek tesisler kurul
muştur. Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulma
siyle - biraz sonra arz edeceğim - Türk sporuna 
ciddiyet, Türk sporuna ahlâkilik, Türk sporuna 
bilimsel metot ve Türk sporuna en ücra köy
lere kadar yayılması imkân ve fırsatı verilmiş
tir sevgili arkadaşlarım. 

25 . 2 , . 1971 0 : 1 

Konuşmamızın bu bölümünde Yüksek öğre
nim Kredi ve Yurtlar Kurumumuzla ilgili olan 
tenkidlere arzı cevabetmek istiyorum. 

Arkadaşlarımızın yurtlar ile ilgili olarak bu
yurdukları hususlara özet halinde bir malûmat 
arz ettikten sonra geleceğim. 

Biliyorsunuz, 1970 yılı Şubat ayında biraz 
Önce arz ettiğim gibi, Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlanmış idi. Bu Kurumun, Gençlik ve Spor 
Bakanlığına bağlanmasından sonra yaptıkları
mızı ve Kurumun faaliyetlerini arkadaşlarıma 
kısaca arz etmeme izinlerini istirham ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım. 
351 sayılı Kanuna göre yüksek öğrenim öğ

rencilerine kredi vermek, yurt yapmak ve yurt 
işletmesini sağlamak amaciyle öğrencilerin öğ
renimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini ko
laylaştırmak amaciyle bir Yüksek öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur. 

1970 yılında, yani Bakanlığımızın faaliyette 
'•»ıfluınduğu yılda, 2 256 yüksek öğrecıüün gencine 
yeniden kredi tahsis edilmiştir ve bu kredi de 
350 liraya çıkartılmak suretiyle tatbik edilmiş
tir. Bıöylece, 1970 yılında verdiğimiz kredilerle 
yüksek öğrenlilm gençliğine verdiğimiz .kredinin 
mayısı 16 688 e yükselmiş ve Türk gençliğine 
ödemen kredinin yekûnu da 105 milyon lirayı 
geçmiştfeir. 

iSaJdece 1970 yılımda yüksek öğrenim ku'ruluş-
îarınîfn bulunduğu çeşitli illerimizde yeniden 
2 566 yatak hizmete açılmıştır. Zaruretler nede
nliyle hizmete kapatılan Gümüşsüyü erkek ve 
Bornova kız yurtlarına rağmen, kurum yurtları 
yatak kapasitesi 3 314 ü kız ve 13 318 i erkek 
erkek öğrenciler için olmak üzere, 15 632 ye 
yükselmiş bulunmaktadır. 

1970 yılında donatılarak yenliden hizmete açı
lan yurtlar ve yaitak kapasitelerini şöylece özet
lemek mümkündür : 1970 yılımda istanbul'da 
Edirnekapı Erkek Yurdu 800 kapasitelidir, yeni' 
açtık, istanbul Hürriyeti Ebediye Erkek Yurdu 
400 kapasitelidir, yeni açtık, Elâzığ Erkek Yur
du 500 'ek kapasitelidir, yeni açtık, izmir Bor
nova Erkek Yurdu 252 kapas'ibeüdiir, yeni aç
tık, izmir Bornova Kız Yurdu 264 kapasitelidir, 
yenii açtık, Trabzon Erkek Yurdu 120 ek kapa
sitelidir, yeni açtık, Diyarbakır Kız ve erkek 
Yurdu 230 kapasitelidir, yeni açltak sevgili arka-
daşlarım. 
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1970 yılında yapımları tamamlanarak hizmete 
açılan diğer tesisler şunlardır : 

Abkara'da Atatürk Yurdunda kitaplık, ka
palı spor salonu, arkatlar ve ihata duvarı, An
kara ida Genel Müdürlük toplantı salonu, İstan
bul Kaidırga Yurdunda âleltü jimmiastik salonu. 

Ayrıca, 1970 yılında ihale edilerek inşaatına 
başlanan yurt ve sosyal tesisler aşağıda belirtil-
mişitlir : Trabzon ikinci yatak bloku 500 mev
cutlu, Elâzığldaki lojman bölümü, Eskişehir 
Yurdu üçüncü yatak bloku 264 kapasiteli, İzmir 
InciMtı gençlik sitesi 2 000 kapasiteli, İstanbul 
Maçka Yurdu 1 000 kapasiteli, Ankaria Bahçe-
lievler Kız Yurdu 1 000 kapasiteli olmak üzere, 
1970 yılında inşaatına başladığımız yurtlarım, ka
pasitesi 4 764 e ulaşıyor sevgili arkadaşlarım. 

1970 yılımda devam eden ve yenliden ihale 
edilen kurum yatırımları için donatımlar ve 
onarımlar hariç, 30 milyon lira civiarımda bir pa
ra ödenmişti!1. 

Yurtlarda barılnan öğrencilerin beslenme so
rununu çözümlemek üzere, 1970 Devlet bütçe
sinden 2 milyon lira yardım sağlanmış ve Bes-
lenmle Yönetmeliği hükümlerine göre, pilot 
mahiyette olmak üzere, Ankara'da Atatürak, 
İstanbul'da Edirnekapı ye Çemberflitaş yurt
larında kafeteryalar açılmış ve böylelikle üç 
yurduimuzum, öğrencileri bedava yemek imkân
larına sahibölmuişıtur. 

İşte Gençlik ve Spor Bakanlığım Türk genç
liğine yaktığı hizmetlerin en küçüklerinden bir 
tanesi ve yeni uygulanmaya başlıyan hizmet
ler bunlardır. 

10 yıl süreli bir uygulamanın somucunda 351 
sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku-. 
ruımu Genel Müdürlüğü Kanununun günümü
zün gelişen ve değişen şaftlarına cevap ver
mekten uzak bulunmasını görmemiz üzerine, 
Yüksek öğreoıim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kuruluş Kanunu yenliden ele alınmış, hazır
lanmış, bakanlıklarımıza sevk edilmiş bulun
maktadır. Bu kanunumuzun Yüksek Meclisle
re şevkinden sonra, değerli milletvekili ar
kadaşlarımızın konunun önemine ve mânasına 
göre bize yardımcı olacaklarına dair inancı
mızı da, ayrıca ifade etmiekten sevk duyuyorum. 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru-
miyle ilgili olarak kısaca 1971 yılı programına 
geçeceğim. 

1971 yılında kurumca gerçekleştirilmesi 
düşünülen hizmet ve çalışmaları da şöylece 
özetlemek mümlkünldür : 

Mevcutlara ilâveten yeniden 3 000 öğrenci
ye kriedi tahsis edilmesi kararlaşjtorılmış olup, 
böylece kurumca yapılan kreldli tahsislerinin sa
yısı 20 bine çıkarılacaktır. Yalnız 1971 yılında 
ödenmesi öngörülen kredi tutarı 32 milyon li
radır. Yani, bu yıl, 32 milyon lira tutarındaki 
bir ödeneği 3 000 üniversite öğrencisine kredi 
olarak dağıtacağız. 1971 yılında, içinde bu
lunduğumuz yıl, kabul buyuracağımız bütçeyle 
3 364 yatak kapasiteli yurt tesMerinin yeniden 
hizmete girmesi plânlanmıştır. 

Hizmete açılacak yurt ve sosyal tesisleri 
arz ediyorum : 

Bunların 2 000 kapasitelisi, biraz önce arz 
ettiğim İzmir Inciraltı gençlük sitesidir, 500 
yatak kapasitlisi Trabzon Yurdu ve hizmet-
evildir, 400 yatak kapasiteli Erzurum Kız Yur
dudur, 264 yatak kapasitelisi Eskişehir Yurdu 
üçüncü blokuldur, 200 yatak kapasitelisi Anka-
ra^daki Kız Yurdudur. Yani böylelikle, 3 364 
yeai yaltak kapasitesini 1971 yılında yüksek 
öğrenim gençliğinin hizmetine ve ömrine arz 
etmiş bulunuyoruz. 

1972 yılı başında da, İstanbul Topkapı'da 
3 000 mevcutlu yurdumuz hizmete girecek ve 
bu moiktar 1972 yılının hemen başında 6 364 e 
ulaşacaktır. Topkapı'da hizmete girecek olan 
bu yurt, Orta Avrupa'nın en bütyük em mükem
mel seviyeye ulaşmış yurdu olacaktır; 

Kurulumuz 1971 yılında bütün bunlar için 55 
milyon liralık bir yatırım yapacaktır. Ayrıca, 
1971 yılında ihale eidilerek inşaatına girişilmesini 
plânladığımız yurt ve sosyal tesisler de şunlar
dır : 

Eskişehir Yurdunda dördüncü yatak bloku, 
264 yatak kapasiteli; Erzurum Yurdunda dör
düncü yatak bloku 640 kapasiteli, Trabzon Yur
dunda üçüncü yatak bloku, 950 kapasiteli ve 400 
yatak kapasiteli Adana Yurdu. Yekûn 1 854. 
1971 yılında ihale edeceğimiz yatak kapasitesi 
de 1' 854 e baliğ olmaktadır. 

Böylelikle, 1970, 1971 ve 1972 de, yani üç 
yılda 10 000 den fazla yatak kapasitesi eklen
miş bulunmaktadır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının 1972 yılında öngördüğü miktarı yüzde 
50 oranında aştık, sevgili arkadaşlarım, 
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Bunlardan ayrı olarak, yeni öğretime açılan 
illerimizdeki çeşitli fakülte, akademi ve yük
sek öğrenim kurumları için, Bursa, Sakarya, 
Konya, Zonguldak, Diyarlbakır, Kayseri'de birer 
yüksek öğrenim yurdu yaptırılması hususları 
da etüt edilmektedir. Yurtlarımızda barınan 
yüksek tahsil gençlerimizin beslenme sorunun 
çözümü için daha geniş çaplı çalışmalara girişi
lecek ve bu hizmetin geliştirilmesi için her tür
lü çaba sarf edilecektir. 

Yine bunlardan ayrı olarak, perspektifimizi 
biraz dalha genişlettiğimizi ve gelecek beş yıllık 
(bir dönem içinde gerçekleştirmeyi tasarladığı
mız hedefleri de arkadaşlarıma kısaca arz etmek
te fayda umuyorum. Her yıl en az 5 €00 öğren
ciye kredi tahsisi ve kredi tahsislerinde kaynak 
olarak orta dereceli okullar ikinci devre son sı
nıf öğrencilerinden seçme yapma sistemine gi
dilmesi; bu durumu sağlamak üzere bu okulla
rın idare ve öğretmenler kurulu ile işlbirliği ku
rulması; böylece kredi dağıtımında daha âdil 
bir sistem kurulması ve maddî imkânlardan 
yoksun, fakat başarılı öğrencilerin başlangıçta 
kredi alacaklarını kesin şekilde bilmeleri sure
tiyle yüksek öğrenimlerine devam imkânlarının 
sağlanması üzerinde duruyoruz. Şöylece özetle
mek mümkündür : 

Bugün maalesef Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumundan kredi alan öğrencilerimi
zin tümünün krediye lâyık ve haklı gençler ol
duğunu söylemek mümkün değil. Ellerdeki bir
takım formüllerle doldurulan birtakım bilgile
rin tahkiki imkânlarına bütüniyle sahip değiliz. 
Maalesef memleketimizde çok ötelerden beri ol
duğu gibi, yardım alan talebeler^ yardıma müs
tahak talelbeler, fakir talebeler olmuyor çoğu 
za,man; çok fazla müracaat eden bunun birtakım 
yollarını bulabilen kişiler -maalesef yardıma müs
tahak olabiliyorlar. Bugün Yüksek öğrenim Kre
di ve Yurtlar Kurumunun biraz önce 20 bine 
yaklaştığını iftiharla söylediğim kredi alan 
gençlerin 20 bininin de buna lâyık gençler ol
duğunu söylemek mümkün değildir ve bunlar
dan çok daiha lâyık, çok daiha fakir olanlara, 
çok daha çalışkan olanlara kredi vermek imkâ
nına maalesef sahibblamıyoruz. işte bu kredi 
sistemine 1972 yılından itibaren yeni bir şekil, 
yeni bir yön verme cihetine gidiyoruz. Liselere 
kadar inen bir sistem içerisinde, liselerin ikinci 

smıflarındaki fakir, çalışkan, başarılı, güçsüz 
öğrencilerin, maddî durumları itibariyle üniver
site öğrenimi yapamıyacak olan gençlerin seçi
mine, bugün olduğu gibi yüksek tahlile devam 
ettiği ve kendilerinin ellerine verilen formüler
lerin doldurulmasiyle elde edilen bilgilerle de
ğil, kaynağında edindiğimiz bilgilerle genci; 
üniversiteye, lise sıralarından hazırlıyan bir sis
tem içerisine gireceğiz ve böylece ortaya attığı
mız kriterlerin daha mantıkî, daha akli daha 
etken olacağına inanıyoruz. Bunun sonucunda 
da her yıl 5 000 yüksek tahsil talebesine kredi 
vermek imkânını arıyacağız. 

MEHMET LÜTFİ SÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— ilâve olarak değil mi efendim? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Tabiî, 20 bine ilâve olarak. 

Yatak kapasitemiz hemen 5 yılın sonunda 30 
bini geçmiş olacak. 

Bunlarla yetiniyor muyuz sevgili arkadaşla
rım?.. Yetinmiyoruz. Memleketimizde bugün 160 
bin üniversite talebesi var. Bu 160 bin gencin 
yüzde 50 sini ailesi nezdinde yatıp kalktığı, oku
duğunu kabul ettiğiniz takdirde, 8Q bin öğren
ci, aile nezdinin dışında bir imkân aramaktadır. 
Bu 80 binin şu anda 90 binini karşılıyoruz, geri
ye 00 bin kalıyor. Bunun 12 binini Devletin ver
mekte olduğu yüksek okul talebe burslariyle 
okumakta olduklarını kalbul ettiğiniz takdirde, 
geriye 50 bin kalacaktır. Bunların da özel yurt
larda 10 -15 gün kaldıklarını gördüğümüz tak
dirde bugün için yine 30 - 40 bin yüksek tahsil 
talebesine yatak kapasitesi bulmak zorundayız. 
Ama, Devletimizin imkânları, arz etmeye çalış
tığım ve bütçemiz imkânlarının çok üstünde 
ayırdığımız ödeneklerle dahi ancak bu kadar 
imkân bulabiliyoruz ve bu konuda da Gençlik 
ve ıSpor Bakanı olarak bütün kamu oyuna bir 
duyuruda bulunmak istiyorum : Bütün müesse
selerimizin, hali vakti yerinde olan kişilerin 
bu soruna el atmalarında millî bir zaruret var
dır. Türkiye'de bu konuda faaliyet gösteren bir
takım kurumlar, birtakım vakıflar vardır, ama, 
bu vakıfların çalışmalarının konunun büyüklü
ğü ölçüsünde önem kazandığını ifade etmek 
mümkün değildir. 

Varlıklı ailelerin de bir çocuğumuza yük- \ 
sek tahsil yapabilme imkânlarını verdiğini ka
bul ettiğimiz ve bunu başarabildiğimiz zaman, 
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Devletin gücünü aşan çalışmalarına büyük kat
kıda bulunacak olan bu çalışmaları memnuni
yetle karşılıyacağız ve kendilerine şükranları
mızı, minnetlerimizi sunacağız muhterem arka
daşlarım. 

ıSevğili arkadaşlarım; 
Konuşmamın bu bölümünde Bakanlığımız 

ile ilgili faaliyetleri kısaca arz ve izah ettikten 
sonra, şimdi ikinci bir bölüme geçiyorum, Ko
nuşmamızın bu bölümünde, gençlik olayları ile 
ilgili bölümleri aldık. Şimdi spor ile ilgili bö
lümleri de alacağız ve parti grupları adına ya
pılan konuşmalarda gençlik ile ilgili olan bö
lümlere arzı cevabımı da bundan sonra yapma
ya gayret edeceğim. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına konuşan Sayın 
Ataman'ın, spor ile beden terbiyesiyle ilgili 
olan konuşmalarına cevap arz etmekle sözleri
me bağlıyacağım. 

Bu arada, çok sevdiğim bir genç arkadaşı
mız olan Kemıal Ataman'ın konuşmasını dinle
dikten sonra, Cumhuriyet Halk Partisinin ge
rek spor ve gerekse gençlik ile ilgili olan bö
lümlerdeki kanatlarında geçen seneye oranla 
büyük bir değişme olduğunu görmekten ötürü 
gerçekten memnuniyetimi, sevmoimi ifade edi
yorum; bir Parlâmento üyesi olarak sevincimi 
ifade ediyorum. Ayrıca, bâzı asgari müşterek
lerde Cumhuriyet Halk Partisiyle birleştiğimi
zi görmenin de sevinci içerisinde bulunuyorum. 
Geçen sene Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na yapılan görüşmede, «Gençlik Hareketleri» 
denen birtakım hareketlerin, «Türkiye'deki 
gençliğin kutsal isyanı olduğu ifade ediliyordu. 
Bir «kutsal isyan» dan bahsediliyordu ve genç
liğin suçlu olmadığı ve gençliğin kanı ve canı 
pahasına kemalizmi ve devrimleri korumaya ve 
bunları daha ileriye götürmeye kararlı oldu
ğundan bahsediliyordu ve bütün bu gençlik ha
reketlerinin temelinde, gerçek suçlunun bozuk 
düzen olduğunu ve bu bozuk düzeni yaratanla
rın olduğunu söylüyordu. Hafızam beni yanılt
mıyorsa, Sayın Kemal Ataman'ın geçen seneM 
konuşımalariyle bu yılki konuşmaları arasında 
gerçekten büyük farklar var. 

Bu sene Sayın Kemal Ataman, gençlik me
selelerini yine bir ölçüden ele alıyorlar ve ne
dense Sayın Ataman'ın görüşmesinde, Sayın 

Ataman'ın konuşmalarının ışığında yine bu ko
nularda Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
kesin bir tavır takındığını göremiyoruz. Yine 
komandolardan bahsediliyor, yine komanda eği
timi yapılmasından bahsediliyor ve yine diğer 
bâzı meseleler ele alınıyor. Meseleyi sadece bir 
tek yönü ile ele almaya çalışan bir görüş içeri
sinde bulunuyorlar. 

Sevgili arkadaşlarım; 

Türkiye hepimizin Türkiye'si, memleket he
pimizin memleketi, bu gençler hepimizin genç
leri. Sokaktaki hareketler Adalet Partisi ikti
darına matuf değil sevgili arkadaşlarım, bu so
kak hareketleri hepimize. 

Belirli zamanlarda gayesinin sadece Adalet 
Partisini yıpratmaya matuf olarak kabul eden 
bir görüş içerisinde bu hareketler «Masum Ta
lebe hareketleri» şeklimde isimlendirilebiliyor 
idi. Ama bugün bu hareketlerin masum talebe 
hareketleri olmadığını, geçen seneye rağmen 
Sayın Ataman, Cumhuriyet Halk Partisinin gö
rüşünü yansıtan konuşmalarında açıkça ifade 
ettiler, hiç olmazsa masum talebe hareketi ol
maktan çıktığını zımmen de olsa kabul ettiler. 

Bu hareketler Adalet Partisi iktidarım yık
maya matuf değildir. Bu hareketler, nedense 
bütün grup temsilcisi arkadaşlarımızın tek ve 
müşterek çare olarak bildikleri, Hükümeti isti
faya götüren hareketler de değildir. Bu hare
ketlerin sadece sağa, sadece Adalet Partisi ikti
darına, sadece Adalet Partisi Hükümetine aidol-
madığı meydana çıktı. Dev - Genc'e mensup 
birtakım üyeler, başta Cumhuriyet Halk Par
tisinin sayın lideri ismet inönü ve Saym Genel 
Sekreteri Bülent Eceviti sömürü düzeninin 
devamcıları olarak nitelediler, hattâ «Vatan ha
ini» dediler. 

Demek M, bu olayların arkasında Adalet 
Partisi olarak ben yokum; olaylar Adalet Par
tisi Hükümeti için çıkarılan olaylar değildir. 
Bu olaylar Hükümetin aczi için de çıkmıyor 
muhterem arkadaşlarım. Bu olayların temelin
de sosyo - ekonomik nedenler de yok, dediği
niz gibi. Geçen sene grupunuz adına yapılan 
bir görüşmede konuşan Sayın Kargılı'nın ve bu 
sene Sayın Kemal Ataman'ın söylediği gibi, bu 
hareketlerin temelinde petrol yok sevgili arka
daşlarım. Bu hâdiselerin temelinde yabancı ser
maye yok. Sayın Ataman'ın heyecanla söyledi-
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ğine, inanarak da söylediğine yürekten inandı
ğım konuşmalarında, şu ifadeleriyle de birleş
memize imkân yok: Sayın Ataman, «Gençliğin 
bugünkü bölünüşünün temelimde yabancı çıkar
lar yatmaktadır.» diyor.. Sayın Ataman ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin görüşünden, ya
bancı çıkarları anlayış tarzımız da ayrı. Neden 
ayrı? Sayın Ataman konuşmasında yabancı çı
karları izah ediyor, diyor ki: «Bugünkü ihane
tin altında...» Hangi ihanetin altında?... Bir se
ne önce «Masum talebe hareketleri» denen ha
reketler, bu sene (ihanet) olarak isimlendirili
yor ve bu ihanetin altında petrol kuyularının 
olduğu ifade edüyor. «Gençliğin ulusal sorun
larını »avunan kişiliğinden ayırmak, onları bir
birine düşman etmek, ancak Türkiye'nin dıüş-
manlarınca tezgâhlanabilir.» Petrol kampanya
sı, ve sair şeyler olarak görüyor Sayın Ataman. 

Sevgili arkadaşlarım; 

Şimdi soruyorum; bugün bir silâh deposu 
haline gelen üniversitedeki meydana gelen bu 
olaylar petrol kuluyarmıdan mı geliyor? Sora
rım sevgili arkadaşlarım; bugün banka soy
gunculuğunun, temelimde petrol kuyuları mı 
var? 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bütün samimiyetimle söylüyorum, bugün 

öğrenme hürriyetini zedeliyen, yok eden davra
nışlar, Devlet malını tahribeden davranışlar, 
üniversitenin bilimsel özgürlüğüne yapılan sal-
idırılar, rektörlere, dekanlara, Devletin kuvvet
lerine yapılan saldırıların temelinde petrol ku
yuları mı var sevgili arkadaşlarım? 

Şimdi, şüphesiz bunun böyle olmadığını, 
çok sevgili arkadaşım Sayın Kemal Ataman ve 
tüm Cumhuriyet Halk Partili milletveMli arka
daşlarım. bilmektedirler. Bunların nedenlerine 
inmek gerekiyor. Bunların nedenlerinde ne var? 
Ben size söyliyeyim muhterem arkadaşlarım; 
bunların nedeninde Türk Devletini temelinden 
yıkmak istiyen bir görüş hâkim, Türk demokra
sisine kasdeden bir görüş hâkim, içinde oturdu
ğunuz Parlâmentonun yok edilmesine sebebiyet 
veren bir görüş hâkim ve Türkiye'yi, Mçbirini-
zm istemediği bir başka rejim ile idare etmek 
için yönelen görüşler hâkim, Türkiye'yi demir
perde gerisi yapmak istiyen bir görüş hâkim 
«sevgili arkadaşlarım. 

Bütün bunların nedeni, bütün bunların se
bebi sosyo - ekonomik mi? Eğer sosyo - ekono
mik ise, bu sosyo - ekonomik nedenler nereye 
kadar dayanıyor? Sosyo - ekonomik nedenleri 
meydana getiren Adalet Partisi iktidarı mıdır 
sevgili arkadaşlarım? Eğer Türkiye ide bozuk 
düzen varsa, bu bozuk düzeni kuran biz miyiz? 
Yoksa devraldığımız idare mi bozuk düzendi 
de, biz onu mu devam ettiriyoruz? 

Sevgili arkadaşlarım; 
Sayın Kemal Ataman buyuruyorlar ki: 

«Efendim, anafikir sizin; iktidar komandoları 
tutuyor.» 

Kim bu komandolar? Sevgili arkadaşlarım, 
bu komandolar sabahtan akşama kadar bana, 
Hükümetime, partime küfreden insanlar. ı Be
nimle hiçbir ilgisi yok sevgili arkadaşlarım. 
Adalet Partisiyle, Adalet Partisi ikfcidariyle, 
Adalet Partisinin fikriyatı ve felsefesiyle hiç
bir ilgisi yok sevgili arkadaşlarım. 

Şimdi efendim; bunlar Siyasi Partiler Ka
nununa aykırı olarak birtakım terbiyede, bir
takım eğitimde bulunmuşlar, komando eğiti
minde bulunmuşlar, biz göz yummuşuz. 

Sanıyorum Sayın Ataman arkadaşım hukuk
çudur. O günlün gazetelerini takâbetltiği zaman 
görecektir; savcılık gerekli takibatı yaptı. Hü
kümetin vazifesi savcılığa kadardır. Savcılığa 
verh', Hükümetin görevi orada biter. 

Şimdi, sizi hangi aklın ve mantığın kuralla
rı, kendisine her gün küfreden bir kuruluşa 
yardım ettirir? Sonra Sayın Ataman, olayları 
neden hep komando ve Ülkü Ocakları açısın
dan görüyorsunuz da, şu Dev - Genç açısından 
görmüyorsunuz ve neden bir tanesine hafif göz 
kırpıyorsunuz da diğerine yumruk salhyorsu-
Bunuz? 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Değindim 
Sayın Bakan. 

ORHAN OKAY (Konya) — Sizin yaptığı
nız gibi. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Çok güzel konuşuyorsunuz 
sevgili arkadaşlarım; bakın dertlerimizi konu
şuyoruz.... 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyiniz efen
dim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Her zaman bunu yapı-
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yorsunuz. Siz de Meclisin nizanuııa alışacaksı
nız. Biraz sakin olmanızı tavsiye ederim. 

Şimdi, efendim biz Adalet Partisi olarak ne 
sağın yanındayız, ne solun yanında. Her zaman 
bunu açıkça söylüyoruz sevgili arkadaşlarım. 
Her zaman ifade ediyoruz; Türk Devletinin 
kuvvetleri Dev - Genc'e ne şekilde hareket edi
yorsa, onun karşısındaki grupa aynı şekilde 
hareket etmektedir. Bu konuşmayı yapabilmek 
için, belirli ölçüde insanın Türkiye'de yaşama
ması lazım. Bâzı fikirler havada muallâkta ka
lıyor Sayın Ataman. Polisin, bu olayları yara
tanlara, devam ettirenlere karşı tutum ve dav
ranışını gördükten sonra, hâlâ «Adalet Partisi 
iktidarı ve devletin polisi sadece §u grupla ilgi
lenmektedir, öbür grupla ilgilenmemektedir, 
öbürüne göz kırpmaktadır» gibi şey söylenme
sinin imkânı yok. 

Her gün gazeteleri okuyoruz, her zaman 
TRT yi diniyoruz. Hepsini söylüyor, veriyor. 
Hepsi bizim karşımızda. Hepsi neden bizim kar
şımızda?. Aradığını bizde bulamıyor da ondan. 
Bizde aradığını bulamıyor; çünkü Adalet Par
tisi bir orta yol partisidir. 

Askerî eğitimle yetiştirilmiş komandolar 
var, Ülkü Ocakları var. Sayın Ataman'ın ye
rinde ben olsaydım, Ülkü Ocaklarının askerî 
eğitimle yetiştirilmiş komandolarından bahse
derken, Ürdün'de Filistin'de El - Fetih koman
dolarında staj gören Dev - Genç mensupların
dan da bahsederdim. Bu, vazife olurdu sevgili 
arkadaşlarım, en azından vazife olurdu. 

Sevgili arkadaşlarım; konuları bitaraf ola
rak ele almak zorundayız. Buna, Türk Devleti
nin geleceği için mecburuz sevgili arkadaşla
rım. Parlömanter rejimin yaşaması için konula
rı bitaraf olarak ele almak zorundayız. Eğer 
bir tarafa göz kırparsak, bu iş olmaz. Bunun 
altından kalkmamızın imkânı kalmaz. Sağın 
karşısına solu, solun karşısına sağı çıkararak 
bir denge kurmakla bu iş olamaz. 

Bugüne kadar Türkiye ̂ deki belirli çevreler
ce «Bu hareketler Adalet Partisine karşıdır. 
Hükümete karşıdır, Hükümet yıpranıyor, Ada
let Partisi yıpranıyor, Adalet Partisi bu seçim
lerde rey alamıyacak, bir daha iktidara gelemi-
yecek, onun için bu sokak hareketleri lâzımdır, 
lüzumludur» deniliyordu. Ama bunun böyle ol
madığı meydana çıktı. Biz, o zaman da söyle

dik; «Bu hareketler bize müteveccih değildir. 
Bu hareketler Türk Devletinin güzel ve aydın
lık geleceğine matuftur» dedik, ama geç anla
şıldı. Buna da şükranlarımızı sunuyorum. Şu 
anda Cumhuriyet Halk Partisi bizimle aynı se
viyededir. Bu hareketlerin zararlı olduğunu, 
bu hareketlerin masum talebe hareketleri oima-
ıdığını, bu hareketlerin gençlerin bir patlama
sı olmadığını, bu hareketlerin köklerinin dı
şarıda olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi de 
bizim gibi ifade ediyor. 

iki sene evvel veya sonra söylenmesi mü
him değil. Şu anda birleştik ya, mesele yok. 
Sevgili arkadaşlanm, bizim için mesele asgari 
müştereklerde birleşmektir. Ve bu bakımdan 
sorumlu bir Hükümet üyesi olarak Cumhuriyet 
Halk Partisine teşekkürlerimi, şükranlarımı su
nuyorum. 

Efendim, Sayın Ataman, «sadece silâhlı ça
tışmalara karşı olmak yetmez» diyor. Doğru
dur. Ve «bu çatışmaların sebeplerine cesaretle 
eğilmek zorundayız» diyor. Bu da doğrudur. 

Sevgili iarkadaşlarım, bunun üzerine ne şe
kilde cesaretle eğileneceğini söyleyin, formülü
nü, reçetesini getirin bunun. Ne yapmak lâzım? 
Bunu söyleyin. Biz, yaptıklarımızı söyledik. 
Biz, «gençlerimizin boş zamanlarını değerlen
diriyoruz. Gençlerimizin kredilerini artırıyo
ruz, gençlerimizin yurt ihtiyaçlarını temin edi
yoruz, onlara, tahsillerini daha iyi hayat şart
lan içerisinde tamamlıyabiimeleri için imkân
lar hazırlıyoruz» dedik. «Eğitimde fırsat ve im
kân eşitliği vermek üzere yeni okullar, yeni 
üniversiteler açıyoruz» ve bu okul ve üniversi
telerde yeni gençler yetiştiriyoruz» dedik. 

Siz bize deyiniz ki; Ortadoğutöaki Hacette
pe'deki hâdiseler, bomba atmalar, molotof kok-
teyleri patlatmalar, dinamit lokumu atmalar 
şu şekilde önlenir. Ama lütfen ortaya bunu 
müşahhas olarak çıkarın ve «şunu yaparsanız 
olmaz, şunu yapmadınız, olmaz» deyin; «Şu 
kanunu uygulamadınız, bunlar onun için olu
yor» deyin. Biz de onların çarelerini anyalım. 

Sevgili arkadaşlanm, bunlan önlemek için 
yeni kanun tedbirleri getiriyoruz ve bu kanun 
tedbirlerini, taşanlarını Yüce Mecliste görüşe
ceğiz. O zaman da, bütün Meclisimizin en iyi 
duygulan Meclisimizin kendisini sorumlu hisse
den görüşünün ışığı altındaki tutum ve davra
nışı ortaya çıkacak ve Adalet Partisi iktidan-
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nm Yüce Meclise sevk ettiği kanun tasarıları
nın kaîbulü veya kabul edilmemesi halinde olay
ların şekli, mahiyeti, dönüşüp dönüşmiyeceği, 
olup olmıyacağı belirecektir. O zaman hâdise
ler ve bu hâdiselerin kahramanlarına karşı 
Meclisimizin tutum ve davranışı ortaya çıkmış 
olacaktır. 

ıSıym Ataman, yine konuşmasının bu bölü
münde, «Ankara'da Site Yurdu hâlâ komando
ların işgali altındadır» diyor. 

Ben bir defa daha ifade ettim, Sayın Kemal 
Ataman'm bunu niçin bu kadar ısrarla ve ke
sinlikle söylediğini anlamaya imkân yok. Ama 
şunu vazife telâkki ederek ifade ediyorum; bu
gün Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru
munun bâzı yurtlarında, o yurt sakinlerinin ey
lem ve düşüncelerine göre kümeleştikleri doğ
rudur. Ve maalesef bu yurtların yöneticilerinin 
egoist ve oportünist davranışları sonucu bâzı 
yurtlarımızda yönetimde çok güçlük çekildiği 
ve yurda silâhlı girişlerin yapıldığı doğrudur. 
Yurtta kavgaların çıktığı da doğrudur sevgili 
arkadaşlarım. 

Ama şu anda Site Yurdu komandoların iş
gal altında değildir. Ben rica ediyorum, Sa
yın Ataman bana istedikleri anda gelsinler, 
«Efendim, Site Yurduna beraberce gidelim» 
desinler. Beraberce gidip görelim, 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Bunu ben 
de arzu ©diyorum Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, 
müsaade ©derseniz, şurada Ataman kardeşime 
şunu da ifade etmek istiyorum: Niçin hep Site 
Yurdundan bahsediyorsunuz da, daha dün ga
zetelerde okuduğumuz ve beş kişinin tevkif edil
diğini öğrendiğiniz Yıldırım Bayazıt Yurdundan 
bahsetmiyorsunuz? Neden Hukuk Yurdumdan 
»bahsetmiyorsunuz ? 

En büyük siyasi partimiz adına bir bütçeyi 
eleştiriyorsunuz, tenkid ediyorsunuz. Tenkid, 
ilim adesiesi altında bir eseri kıymetlendirmek 
demektir, ilim adesesi altında bir eser kıymet-
lendirildiği zaman bir tek gözle bakılmaz. Ob
jektifinizi ona göre alacaksınız, perspektifinizi 
ona göre tutacaksınız sevgili arkadaşlarım. Sa
dece, işin bir yönünü alıp, diğer yönünü ihmal 
ettiğiniz sürece bunun altından çıkmanın, bu 
problemi çözümlemenin imkânı olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica ediyorum. Her ne kadar Bakanların konuş
ması sınırlandırılmamış ise de, bütçe program
larının tanziminde Bakanların bir saat konuşa
cağı hesabı yapılarak programlar tanzim edil
miştir. Görüşmenizi bu esasa göre ikımal edi
niz efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
ıSEZGİN (Devamla) — Emredersiniz Sayın 
Başkan, saat 13,00 te bitireceğim. 

BAŞKAN — Bir oylama imkânı verirseniz 
saat 13,00 ten evvel, bütçeyi bölmemiş oluruz 
Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Arz ettim Sayın Başka
nım, saat 13,00 ten önce bitireceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, 

Sayın Ataman arkadaşımızın konuşmasının 
Beden Terbiyesi ve spor ile olan ilgili bölüm
lerine geçiyorum. 

Sayın Ataman, görüşlerini özetlemek müm
kün ise; Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ça
lışmalarının bilinçsiz bir politika içinde yürü
tüldüğü, seyir sporuna önem verildiği, amatör
lüğün öldürüldüğü, yatıranların iyi yürütülme-
diği ve teşkilâtın üç beş profesyonel futbol 
kulübünün emrinde ve hizmetinde olduğu ve 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün sporla 
ilgili çalışmalarının, tek cümle ile ifade etmek 
gerekirse, iyi yürümjediği noktasında topluyor. 
Ayrıca bunların temelinden bozuk olduğunu 
ifade ©diyor. 

Sevgili arkadaşlarım, zamanımız az olduğu 
için bu konuda bir özet yapmak istiyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı kurulduğundan bugüne ka
dar çalışmalarını tamamen kütle sporuna, ta
mamen amatör spora yöneltmiştir. Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden 
bugüne kadar yatırım faaliyetlerinin yurt sat
hında dengeli ve ahenkli bir biçimde, ölçüde ele 
alınmasını öngören bir çalışma düzeni içerisine 
girmiştir. Eğer 1970 ve özelikle 1971 progra
mımızı Sayın Ataman ve diğer arkadaşlarımız 
tetkik edecek olurlarsa, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün yatırımlarının yurt sathında 
ne kadar dengeli bir şekilde yayıldığını ve ne 
derece kütleye dönük bir düzende ele alındığı
nı, ne derece küçük semt ve sahalara kaydığı-
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nı ve ne derecede lüks yatırımdan uzaklaşıldı-
ğını göreceklerdir. 

iSayın Ataman da bu konuda da bir çelişm.2 
var. Sayın Ataman, konuşmalarının bir bölü
münde, «Beden Terbiyesi Teşkilâtı, sırf göster
melik yatırım olsun diye Anadolu'muzun en 
tenha köşelerinde dev spor salonları inşa etmiş 
ve gençliğe hizmet ediyoruz anlayışıyla boy 
göstermiştir» diyor, konuşmalarının bir başka 
bölümünde de, bu tesislerin Anadolu'ya yayıl-
ımadığını, sadece büyük şehirlere inhisar ettiril
diğini söylüyor. 

Bu konuşmada bir çelişme var, gözden kaç
ma olabilir. 

'Sevgili arkadaşlarım; biz Gençlik ve Spor 
Bakanlığı kurulduktan bu yana faaliyetimizi, 
Türkiye'yi, Anadolu'yu, Doğu, Batı, Güney, 
Kuzey demeden, büyük şehir, küçük şehir de
meden; nüfusu beş binden yukarı olan bütün 
köy, bucak, ilçe ve il merkezlerimizin spor alt 
yapısını düzenlemek amaoiyle beş yıllık bir 
programa tevcih ettik. Nüfusu beş binden yu
karı köy, bucak, ilçe ve il merkezlerimizin alt 
yapı spor tesislerini beş yılda düzenlemeye gay
ret ediyoruz. Bunun birinci yılı 1971 progra
mıdır. Bu 1971 programı kütleye dönük yatı
rımlara müteveccihtir. Seyircisi de olmasına 
rağmen seyircili yatırımlar değil, kütleye dö
nük yatırımlar cinsindendir. 

Sayın Ataman ve diğer arkadaşlarımız, Dev
let Plânlama Teşkilâtından aldıkları yanlış bil
gi sonucu vardıkları yargıyı ifade ediyorlar. 

Ne imiş? Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün yatırımları 1968, 1969 ve 1970 yıllarında 
% 90,2 oranında seyircili yatırıma yönelmiş de
niyor. Buna Devlet Plânlama Teşkilâtının bir 
muhtırasında tesadüf ediyoruz. 

Bunun sebebi var sevgili arkadaşlarım: 
Devlet Plânlama Teşkilâtının vizesinden ge
çen 1971 Akdeniz Oyunları için yapılacak te
sisler, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
yatırımları olarak ad ve itibar edildiği cihetle 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün yatırım
ları seyircili yatırımlar olarak kabul edilmiştir. 
Yani, Akdeniz Oyunları tesislerini yapmıyalım 
mı? Akdeniz Oyunları tesislerini yapmadığımız 
takdirde 1970 yılında % 90,2 ye ulaşan seyirci
li yatırımlar belki de % 30, % 20 ye inecek. 
Bu, bir zaruret olarak ortaya çıkıyor. Akdeniz 

25 . 2 . 1971 O : 1 
Oyunları yapılıyor, Akdeniz Oyunları sebebiy
le bu durum meydana gelmiş. Akdeniz Oyun
ları için yapılan tesisleri yatırımlardan çıkarın; 
% 90 ı seyircisiz yatırımlardır sevgili arkadaş
larım. 

Biraz sonra Ataman'a ve görmek istiyen ar
kadaşlarıma 1971 yılı programını takdim ede
ceğim, bu programın ne derece seyircisiz yatı
rımlara aidolduğunu göreceklerdir. 

Sevgili arkadaşlarım, Türk sporunda apri-
rore olarak denilen birtakım hükümler ve gö
rüşler vardır. Bu görüşler ve hükümlerden Sa
yın Ataman'in nasıl olup da kendisini bir tür
lü kurtaramadığına şaşıyorum, gerçekten şaşı
yorum. 

15 aydan bu yana Gençlik ve Spor Bakan
lığı ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tür
kiye'nin profesyonel hiçbir kulübüne bir tek 
kuruşluk yardım yapmamıştır. 15 aydan bu ya
na Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü bütün faaliyetleri, ama
tör sporlara yöneltmiştir. Esasen 21 federas
yon için ayrılan 28 milyon liralık ödeneğin 
% 95 i amatör sporlara yönelmiştir. En yüksek 
ödenek dediği Futbol Federasyonunun ödeneği
nin 3,5 milyonun en az 2,5 milyon lirası dahi 
futbolun amatör daliariyle ilgilidir. Futbolun 
amatör dallariye ilgili olarak bir sözümden şu
na gelmek istiyorum; Sayın Ataman tahmin 
ediyorum bâzı bilgileri de yanlış almışlardır. 
Bendenize başvursalardı «Vekil bey, şu rakam
ları bana verin» deselerdi, şimdi okuyacağım 
rakamları ben Sayın Ataman'a verir ve Sayın 
Ataman'ı gerçek bilgilerle mücehhez lalardım. 

Bakınız, Sayın Ataman, «Türkiye'de 26 aded 
stad, 17 aded kifayetsiz olarak kullanılan saha 
ve 85 antreman sahası var» diyor. 

Sevgili arkadaşlarım, bu rakamlar doğru 
değildir. Türkiye İde 108 aded futbol sahası 
var, 101 aded antreman sahası var; yani antre
man sahalarıyla futbol sahalarını topladığımız 
takdirde, Türkiye'de 209 aded saha vardır. Yi
ne «Türkiye'de 1 362 kulüp var» diyor. Bu da 
eksik bir rakamdır. 1 362 kulüp değil, 1 762 
kulüp vardır. Ayrıca, Türkiye 'de bunun dışın
da 52 ilimizde 62 tane kapalı spor salonumuz 
vardır, sevgili arkadaşlarım. 15 ilimizde de 24 
aded seyircisiz kapalı salonumuz vardır; yani 
seyircili ve seyircisiz olmak üzere Türkiye'de 
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86 aded kapalı spor salonu vardır. Bu 86 aded 
kapalı spor salonunun 55 tanesini 1965 ten bu 
yana 5 yılda yaptık, sevgili arkadaşlarım. 

Arkadaşlarımızın, biraz önce söylediğim 
aprirori bir hüküm ile, «Beden Terbiyesi teş
kilâtı tamamen profesyonel üç, beş kulübün 
emrindedir» sözünü, arkadaşlarımızın vakıala
ra, maddelere bağlamalarını bilhassa rica edi
yorum. Niçin nasıl bağlıdır, bunlara ne kadar 
yardım yapmıştır ve nasıl oluyor da Beden 
Terbiyesi Teşkilâtı profesyonele dayalı olmak
tadır, amatörlük öldürülmektedir? 

Sevgili arkadaşlarım, konuşmalarında Sa
yın Ataman yine, «2 milyon liralık bir faaliyet 
ödeneği bütün Türkiye için konulmuştur» di
yor. Bu doğrudur; ama bu bölgelerin kendi fa
aliyetleri için konulan bir miktardır. Aynca 21 
federasyon, 28 milyon liralık ödenek ile 26 spor 
(branşında Türkiye çapında, bölgeleri de içeri
sine alan bir faaliyet dizisi içinde çalışmakta
dırlar. Böyle olunca, bölgelerimizdeki spor fa
aliyetleri için 2 milyon lira değil, 28 milyon li
ra ilâvesi ile 30 milyon liralık bir ödeneğin 
Türkiye de bölgeleri de kapsıyan amatör faali
yetler için harcandığını arkadaşlarımız açık 
olarak görecekleridir. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Sayın Ataman, «Türkiye de 40 bin kişi spor 

yapıyor» diyor. Hayır.. Biraz önce de söyledi
ğim gi!bi Türkiye de 1971 yılında 1 milyon or
taokullu, liseli ve yüksek öğrenimli genç spor 
yapacaktır. 1971 de 1 milyona çıkarıyoruz; ama 
tabiî bu faaliyetler içerisinde de Beden Terbi
yesi faaliyetlerini görüyoruz. 

Şimdi sırf zabıtlara geçmesi için ifade ediyo
rum. «Toto gelirlerinin fazla kısmı iştirakçiye 
verilmiyor ve bu paralar plânsız yatırılıyor.» 
diyor. Toto gelirlerinin en büyük kısmı iştirak
çilere verilir. Toto gelirlerinden Beden Terbi
yesinin aldığı % 31,3 tür. % 10 Yüksek öğre
nim Yurtlar Kurumu alır, % 10 civarında da 
masrafı olur, % 50 si iştirakçiye verilir. 

Şimdi, Yaşar Doğu Salonu, Cebeci Stadı, 
Yozgat Stadı gibi birtakım tesisler yarım kal
dı, şu oldu, bu oldu; bunlar plânsız, hesapsız, 
kitapsız yapıldı deniyor. Doğrudur, iştirak edi
yorum. Gerçekten Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünde plânsız, programsız yapılan ihale
ler ve her yıl konan küçük birimler ile devam 

ettirilen ihaleler vardır. Çok samimî olarak 
söylüyorum, tenkid için değil; bütün bunlar 
1962, 1963, 1964, 1965 yıllarına has yatırımlar
dır. Sizi temin ederim böyledir. Biz 1,5 yıldan 
beri o yıllardan kalan ve tasfiyesi güç olan ya
tırımları 15 ay içerisinde tasfiye etmek imkân
larını aradık. Zamanımızın pek büyük bir kıs
mı da bunları tasfiye etmekle geçmiştir. 

Sayın Ataman arkadaşımız şakayı da sevi
yor, «Çok fazla seyahatler yapan, kapital mes
lek haline gelen Futbol Federasyonuna en faz
la ödenek verilmiştir, bir milyoner hovardalığı 
içinde harcamaktadır» diyor. Futbol Federas
yonu binlerce ton petrol çıkan ülkeler gibi mi
safir ekibin elemanlarına ağırhklarınca hedi
yeler verilmektedir, diyor. Hediyeler verildiği 
doğrudur. Biz Sayın Ataman'ın tenkid ettiği 
zihniyetin son bulması için Bakanlık olarak ge
rekli değişiklikleri yaptık. Bizzat ben yaptım, 
sevgili arkadaşlarım. Çalışamıyacağım kişileri 
değiştirdim. Yerine benim politikamı yürüte
cek; Adalet Partisinin programındaki, tüzü-
ğündeki, seçim beyannamesindeki Hükümet 
programındaki ilkeleri, prensipleri yürütecek 
kişileri ben seçtim ve seçerken kullandığım öl
çülerin içerisinde Sayın Ataman arkadaşımızın 
pek ağrandize ettiği, pek karikatürdıze ettiği 
hususlar da var idi. Şunu da ifade etmek mec
buriyetindeyim; Futbol Federasyonu Başkanı 
maaş almaz, maaşı yoktur. Sevgili arkadaşla
rım, bir tek kuruş para almaz. Benden evvel 
almırmış, bugün alınmaz. 

Sevgili arkadaşlarım, tekrar ifade etmek is
tiyorum: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
sporu bir bütün olarak ele almıştır. Her yaş
ta, herkesin spor yapabilme imkânlarını sahip 
kılması, sporu bütünü ile okullara sokabilmesi; 
pahalı büyük tesislerden vazgeçerek basit semt 
saha ve tesisleri yapmak suretiyle yatnımlann 
dengeli olarak yurt sathına dağılmasını öngö
ren bir çalışma düzeni içerisindedir. Bir misal 
vermek istiyorum. Bursada 15 milyon liraya 
bir kapalı salon çıkıyor. Barlas Küntay arka
daşımızı işhat ediyorum; tavana kadar lambri 
vardır ve bu inşaatta sadece alüminyum için 
tahmin ediyorum 1 milyon lira civarında bir 
para harcandığı istihbar edilmiştir.. .Bunlar 10 
seneden beri devam eden inşaatlardır. Bunları 
hallettik ve bundan böyle hiçbir şeMİ ve suret-
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le Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü böyle 
lüks yatırımlara gitmiyor. Küçük basit saha ve 
isemt tesislerine gidiyor. Bir tanesini yaptık. 
Anıttepe'deki bu tesisi bilmiyorum gördünüz 
mü?. Bir tanesine YenimahaUede başlıyoruz; o 
söylediğim gençlik ve kültür merkezlerinden 
ayrı. O semtin çocuklarının orada top oynıya-
cakları, atletizm yapacakları, voleybol oynıya-
cakları, yüzecekleri, basketbol oynıyaoakları 
küçük tesisler düşünüyoruz. Bunu sadece nüfu
su çok yoğun bulunan şehMerimizde değil, bu
nu Anadolu'muzun en hücra köşelerinde yapı
yoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Bir arkadaşımız sordu, «Köy gençleri için 

ne düşünüyorsunuz» dedi. Bugün bir şeyi plân
lamış bulunuyoruz; Türkiye'nin 40 bin ilkoku
lunun bahçesinde voleybol sahası yaptırıyoruz. 
Böylelikle ilkokulda öğretmen nezareti altında 
köyün gençleri voleybol oynıyabilme, bir ma
haret kazanabilme imkânlarına sahibolacaklar. 
İşte köye sporun girmesi budur. 

Sevgili arkadaşlarım; Türkiye'de profesyo
nel kulüp yoktur. Sayın Ataman «108 profes
yonel kulüp vardır» diyor. Türkiye'de profes
yonel futbol dalı olan 108 amatör kulüp var
dır; profesyonel kulüp yoktur Türkiye'de. Esa
sen mevzuatımız profesyonel kulüp olmaya mâ
nidir. Bunun dışında profesyonel futbol kulüp
lerinin faaliyetlerini Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü elbette Futbol Federasyonu kanalı 
ile düzenliyecektir, onun vazifesidir; ama onun 
dışındaki bütün federasyonların faaliyetleri, 
bütün arkadaşların bildiği gibi amatör faali
yetlerdir ve bu amatör faaliyetler dizisi içinde 
faaliyetlerini yürütmektedirler. 

Sevgili arkadaşlarım; son 1,5 yıl içinde 
Türkiye'deki amatör spor dallarındaki geliş
meyi kısaca çizgilerle ifade edeyim. Türkiye'de 
bugün 15 bin kişi masa tenisi oynamaktadır. 
TürMyelde bugün 17 bin kişi judo yapmakta
dır. Bugün Türkiye ̂ de 25 ordu merkezinde gü
reş okulları açılmıştır. Bugün silâh altına alı
nan 500 bin gencimiz taranmakta ve içerisinde 
güreşe yatkın olanlar bu merkezlerde güreş 
eğitimline tabi tutulmaktadır. Bunları, orduda 
yaptığımız gibi okullara da sokuyoruz. Demin 
de söylediğim gibi 20 milyon liralık bir öde
nek ile okullarımızda 14 spor branşında kamp

lar kurmak, faaliyetler yapmak suretiyle sporu 
ciddî olarak okullarımıza sokuyoruz, sevgili ar
kadaşlarım. 

Efendim, Sayın Başkanıma söz verdiğim bir 
süre içerisinde bitirmek arzum; arkadaşlarımın 
sorularına daha kısa cevap arz etmekliğime beni 
bağlıyor. Şimdi kısaca arkadaşlarımın buyur
dukları hususlara değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Başka sorular da var Sayın 
Bakan, 

SPOR VE GENÇLİK BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Evet. 

Efendim, gençliğin fikri ve bedeni eğitimi
nin uzun yıllar ihmale uğradığı ve gençlerimize 
lâyık olduğu ilginin ve önemin gösterilmediği
ni, fikri ve mânevi değerlerden yoksun bırakıl
dığı hakkındaki Sayın Darendelioğlu'nun görü
şüne aynen katılıyorum. Kendim de dâhil ol
mak üzere hepimizi suçlu buluyorum, bütün ne
silleri suçlu buluyorum, gelmiş geçmiş bütün 
hükümetleri suçlu buluyorum. Kendilerine dü
şen görevi maalesef yapamamışlardır. Gençli
ğin sadece Millî Eğitim Bakanlığı yolu ile öğre
tim ile ilgili fonksiyonu üzerinde durabilmiştir, 
Millî Eğitim Bakanlığı. Gençliğin eğitimi ile 
ilgili olan bölümlere - maalesef - gerektiği öl
çüde el atılmamıştır. Gençlerimize bir ülkü, bir 
ideal verilememiştir. Bugünün hareketlerinde 
bir parça da biz kendimizi suçlu bulmalıyız. 

Marksist ve anarşistler için ne gibi tedbirle
rin düşünüldüğünü ve anarşist olaylarla Bakan
lığın ilgilenmediği gibi hususlara, sanıyorum 
ki, arzı cevabet'tim. Bu konuşmam sonunda 
Gençlik ve Spor Bakanlığının içişleri Bakanlığı 
gilbi politik bakanlıktan ziyade, adetâ bir nevi 
mâni zabıta rolünü gören, gençliğin daha iyi 
yetişme imkânlarını sağlıyacak birtakım kuru
luşlar, organlar, müesseselerle gençliğe yön ve
rebilmek için uzun vâdede çalışmaların yapıcısı 
bir bakanlık olarak görmek gerekiyor, bir tek
nik bakanlık olarak görmek gerekiyor. Bu anar
şik olayların içerisinde Gençlik ve Spor Bakan
lığını görmenize imkân yok, lüzum yok, kanu
nen hak da yok sevgili arkadaşlarım; ama Sa
yın Darendelioğlu'nun talebeyi anarşist ve 
marksist hale getiren öğretim üyeleri ve belirli 
gruplarla Adalet Partisi iktidarının ilgilenme-

I diğini ve Adalet Partisinin bu olayların sebebi
ni Anayasada aradığı cihetle hamakat içeresin-
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de bulunduğunu söylemekle Sayın Darendeli-
oğlu'nun çok kesin bar hüküm verdiğini, isten
meden söylenmiş bir söz sarf etmiş olduğunu 
kabul ediyorum. Bunu kabul ettiğimiz takdirde, 
Sayın Darendelioğlu'nun da bizim hamakatımız
dan yeni kurtulmuş bir arkadaşımız olduğunu 
if aide ediyorum sevgili arkadaşlarım. 

D. P. SIRALARINDAN BÎR MİLLETVE
KİLİ — Devam etmiyor, ama. 

-GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Devam etmıiyormuş... Şey
hin kerameti kendimden menkul. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyiniz, efen
dim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Efendim, «gençler nereye 
gidiyor, sonu ne olacak?» sorusu, bugün Türki
ye'nin en önemli, en büylik sorusudur, sorunu
dur. 

Sevgili arkadaşlarım, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Parti farkı gözetmeksizin ifade ediyorum, 
kendini sorumlu hisseden bütün arkadaşlarıma 
ifade ediyorum; gelin bu konuda birleşelim; 
geliniz, Türkiye'nin en büyük 'sorusu olan 
«gençlik nereye gidiyor, ne olacak» sorusu ve 
bunun meydana getirdiği sorun üzeninde asga
ri müştereklerde birleşelim sevg'lli arkadaşla
rım. Adına gençlik hareketleri denen birtakım 
hareketlerin, sadece Adalet Partisini yıprattığı, 
Badece Adalet Partisinin seçim sanısını zayıflat
tığı için bunları müsamaha ile karşılamıyalım, 
ve bunların tedbirlerini, çarelerini beraber bu
lalım, alalım. Göreceksiniz en iyi netice çıka
caktır sevgili arkadaşlarım. 

Bir büy*ük düşünürümüzün bir sözünü bura
da ifade etmek istiyorum, aynen şunu diyor
du : «Herkes her şeyden mesuldür» Evet sevgili 
arkadaşlarım, herkes her şeyden mesuldür. Bu 
sokak hareketlerinden, Sayın Darendelioğlu da, 
Savın Kabadayı da, Sayın Ataman da, Sayın 
Küntay da, en az benim kadar sorumludur. Ve 
'en az benim kadar sorumlu olduğu bilincine var
dığı gün bu arkadaşlarımız, bu Meclisimiz, bu 
ısiyasi partiler, benim partim dahil ve Türkiye'
deki belirli gruplar, çevreler bunun bilincine 
vardığı gün, bu probleme çözüm yolu bulabili
riz sevgili arkadaşlarım. Bunun dışında çözüm 
yolu bulmanın imkân ve ihtimali yoktur. 
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I Efendim, Sayın Darendelioğlu'nun atı sev
diği anlaşılıyor. Tabiî atı sevmeleri bellidir. Biz 
ait skorlarına, atla ilgili olan sporlara gereken 
önemi veriyoruz ve ikazına da aynca teşekkür 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Efendim, saat 13,00 e gelmiştir. Görüşmekte 

bulunduğumuz bütçenin bitimine kadar müza
kerenin devamını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ

GİN (Devamla) — Efendim, Sayın Turgut To-
paloğlu arkadaşımız, Milî Güven Partisi Grupu 
adına, çok değerli görüşlerini bildirdiler. Ken
dilerine çok teşekkür ediyorum. 

İkinci Beş Yıllık Plândaki gençlikle ilgfilli 
tedbirler yeterince uygulanmadı, buyurdular. 
Konuşmamın birinci bölümünde ifade ettiğim, 
gençlikle ilgili olan kuruluşların çalışmalarında, 
arz etmiş oldum bu sorunuzun cevabını. Aynen 
ikinci Beş Yıllık Plânda öngörülen ilke, tedbir 
ve durum ile ilgili hususları aynen yerine ge
tirmiş bulunuyoruz. 

Bir hiüsusu daha ifade ektiler, gençliği kızıl 
emperyalizme âlet etmek istiyenler var Türki
ye'de, dediler. Doğrudur. İktidar işe sahip çı
karsa meseleleri hallederiz, diyor. İktidar işe sa
hiptir. İktidar vazifesini de müdriktir sevgili 
arkadaşlarım. İktidar muhalefetten yardım 
bekliyor. Uzatın yardım ellerinizi bize ve bu 
meselede "birleşelim sevgili arkadaşlarım. Göre
ceksiniz, Devletimizin temelline dinamit koymak 
istiyen, bu kökü dışarda bir avuç kişinin hak
kından gelinecek ve çoluk çocuğumuza mesut ve 
müreffeh bir vatan, mükemmel, büyük bir dev
let bırakacağız sevgili arkadaşlarım. Ama, bunu 
sadece iktidardan beklemeye hakkınız yok. 

Efendim, sevgili arkadaşım Barlas Küntay'-
m, her zaman olduğu gilbi, zevkle, iftiharla, gu
rur ile dinlediğim ve aynı ölçüler içerisinde ya
rarlanacağım bugünkü konuşmasından, hem 
grupum için, hem de Hükümetimize kuvvet ve
ren grupumun görüşlerini en iyi şekilde yansıt-
maJsı yönünden de çok faydalı, çok değerli gö
rüşmesinden en iyi şekilde istifade edeceğimizi 
ifade etmek istiyorum. 

Efendim, Sayın İhsan Kabadayı arkadaşımı
zın görüşlerine de teşekkür ediyorum. Heye-

I canlı ifadelerinde gençliğimiz sorunları ile ilgi-
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İlendiler ve buna elbirliği ile hareket ettiğimiz 
takdirde çözüm yolu bulacağımıza dair olan gö
rüşümüzü ifade ötmek istiyorum. Ve ayrıca Sa
yın Kabadayı arkadaşımıza teşekkür ediyorum. 

Sayın Çetin Yılmaz arkadaşımıza, beden eği
timi öğretmenlerini saygı ile anıyorum, diye 
başlıyan görüşmesi için teşekkür ederim kendi
lerine. Gerçekten beden eğitimi öğretmenlerimi
ze, yıllardır fedakârlıkla çalışan ve hizmetleri 
aJdminastrasyon içinde, devlet içerisinde dahi 
anlaşılmakta güçlük çekilen ve zaman zaman 
küçük görülen ve zaman zaman işlerinin büyük
lüğü ölçüsünde kendilerine değer verilmiyen be
den eğitimi öğretmenlerimize gösterdiği bu ya
kınlık için dahi olsa, şükranlarımı ifade ediyo
rum. 

Son olarak Akdeniz Oyunları ile ilgili ola
rak hem Çetin Yılmaz'ın, hem de bütün parti 
gruplarına mensup arkadaşlarımızın konuşma
larına cevap arz etmek istiyorum. Bu arada da 
Sayın Çetin Yılmaz arkadaşımız bir meseleden 
(bahsetti. Kesin olarak ifalde ediyorum. Akdeniz 
Oyunları için diyor ki, derin kaygımız vardır, 
bu kaygımıza ek olarak Halkapmar suiistimal 
iddiası hâlâ aydınlığa çıkarılmamıştır... Halka-
pmar'da suiistimal diye bir şey yoktur. Halka
pmar Akdeniz Oyunları Stadyumunun önce rad-
yojeneral sistem ile temdi dökülmek istenmiş
tir. Zeminin çürük oluşu dikkate alınarak, rad-
yojeneral sistemden vazgeçilmiş, onun yerine 
fore kazık sistemi ile temelinin atılacağı öngö
rülmüştür. istanbul Teknik Üniversitesinin yet
kili bilim kurulunca tetkik edilmiş ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi yetkili bilim kurulu, arz 
ettiğim sebeplere dayanarak, fore kazık sistemi 
ile temelin atılmasını istemiş ve temeli fore ka
zık sistemine göre yapılmıştır. Her hangi bir 
suiistimal bahis konusu değildir sevgini arkadaş
larım. 

Hiç kimsenin şüphesi olmasın; Akdeniz 
oyunları zamanında, en iyi bir organizasyonla 
yapılacaktır. Akdeniz oyunları Türk Devletinin 
itibarına eş, Türk Devletinin haysiyetine eş bir 
oranda ve bununla aynı paralelde yapılacaktır. 
İnşaat normal zamanında yürümektedir, günü 
gününe yürümektedir ve oyunlardan evvel el
bette ki, inşaat bitecektir. 

ISayın Ataman'in nereden bu kadar kesin 
(bilgiye ve kanaate sahibolduğunu anlıyamadım. 

Çok açık olarak ifade ettiler, ne gibi hazırlık
lar yapılmıştır, dediler. Ne gilbi hazırlıklar ya
pılmamıştır diye sorması gerekirdi. Olimpiyat 
Köyünde kalacak yabancı misafir sporculara 
verilecek sabah kahvaltılarının fişleri hazırlan
mıştır. Ve yabancı devletlerden gelecek spor ya
zarlarının, oyunları zamanında tam ve iyi bir 
şekilde verebilmesi için 25 aded PTT konuşma 
kanalı hazırlanmıştır. Merasim günü programı
nın dakikaları hazırlanmıştır; «16,59 da şu ya
pılacak, 17,05 te şu yapılacak, 17,10 da şu yapı
lacak» diye, dakikalar hazırlanmıştır. Merasim 
günü atılacak havai fişekleri hazırlanmıştır, 
merasim günü uçurulacak 2 000 aded güvercin 
hazırlanmıştır... Daha devam edeyim mi Sayın 
Ataman? Tatmin ettim mi acaJba sizi?.. En kü
çük detayına kadar her şey hazırlanmıştır. Tek
rar ediyorum, hiç kimsenin tek şüphesi bulun
masın. Akdeniz Oyunları, bugüne kadar yapı
lan Akdeniz Oyunlarının en mükemmeli, en ba
şarılısı olacaktır. Çünkü bizden evvelkileri gör
dük, onların hatalarını da gördük. Her şeyden 
önce onları yapmıyacağıız. Ve bunun en mükem
mel şekilde geçmesi için Türk Devleti hiçbir 
fedakârlıktan çekinmiyor sevgli arkadaşlarım. 

Böylelikle Akdeniz Oyunları hakkındaki ar
kadaşlarımızın sorularına da kıisaca cevap arz 
ettikten sonra, konuşmama son vermiş bulunu
yorum. 

Bakanlığımız bütçesi münasebetiyle, gerçek
ten istifade ettiğim ve Yüce Meclise çalışmala
rımızın bir kısmını aksettirebilmek imkânını 
bulduğum, arkadaşlarımızın çok değerli konuş
malarından ötürü teşekkürlerimi saygılarımla 
arz ediyor, Yüce Meclisi bir defa daha en iyi 
duygularımla selâmlıyorum efendim. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, soru
lar var. 

Buyurun Sayın Musa Doğan. Kısaca efen
dim, lütfen. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan bir sorum var. 

ISayın Bakan, Kars ili senenin 5 ayında kış 
kayaklarına müsait şekilde bir kış sezonu ge
çirmektedir. Birkaç sene evvel Beynelmilel Ka
yak Federasyonuyla gelen bir İsviçrelinin ifa
desine göre, dünyanın kayağa en müsait şehri
nin Kars olduğunu ifade ettiler. Meselâ İsviç-
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re'de trenle 100 kilometre bir mesafe katettik-
ten sonra kayak kaymak imkânı hâsıl oluyor. 
İkinci misal, Türkiye'mizin kayakta en müsait 
yeri olan Uludağda daJh'i, şehirden bir hayli ki
lometre mesafe ve maddi imkân sarf ettikten 
öonra bir kayak yapma imkânı bulunabiliyor. 
Şimdi Kars'ımızda kızak, paten, ski gibi kayak
lar öteden beri bir ev meşgalesi haline gelmiş
tir. İsviçreli Federasyon Başkanının ifadesine 
göre de, Kars'ta mağazadan eve, evden işyerine, 
mlahalleden mahalleye gitmek için kışın daima 
kayağa binilir. Şimdi Kars'ta ve civarında yaz 
sporlarından ziyade kış sporuna önem vermeyi 
Bakanlık düşünür mü? Spor malzemesi için bir 
hazırlığınız var mıdır? Bunları sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ-

GİN (Devamla) — Efendim, Sayın Doğan ar
kadaşımız haklıdır. Kars ili, özellikle kış spor
ları için çok elverişli bölgelerimizden birisidir. 
Kars ilinin, özellikle kış sporları için elverişli 
bir bölge olmasını Belden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü olarak değerlendireceğiz efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
ISaym Cinilsli, buyurun. 

RASÎM ClNîSLÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakanın konuşmasının başında, tes-
bit edebildiğim kadarı ile aynen şu ifade var, 
«Bakanlığımızın çalışmalarının bir kısmını ga
zetelerin son sayfaları değerlendiriyor. Bunun 
dışında olan, gençlikle ilgili görüşlerimizi yan
sıtamıyoruz. Gençlik işleri, teknik işler olduğu 
için, basın toplantıları yaptığımız halde gazete
ler bu hususlara yer vermiyorlar...» 

Yine konuşmalarının devamından anlıyoruz 
ki, bugün gençlik meselesi, Türkiye'nin bir nu
maralı meselesidir. Her hangi bir derneğin bu 
konuda görüşlerini ifade etmek imkânını bul
duğu basında, bir iktidarın yerinde bir tasarruf
la gençlik meselesinin önemine binaen kurmuş 
olduğu Bakanlığın bu konuda sözlerini basma 
aksettirememiş olmasını mâkûl göremiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, lütfediniz, Sayın 
Bakanın konuşması ile ilgili görüşlerinizi değil, 
sorunuzu sorunuz. 

RASÎM CÎNÎSLİ (Erzurum) — Sormak is
tiyorum; Sayın Bakan 19 Mayıs Gençlik Bay
ramının dışında, gençlikle ilgili kaç basın top

lantısı yapmıştır, kaç tane bildiri vermiştir? Ön
celikle bunun cevabını almak istiyorum. 

Sayın Bakan, saniyen, kısa kısa olmak üzere 
bir, iki sorum var. 

Gençlik meselelerine tedbir olarak düşünü
len şeylerin müşterek olduğunu beyan buyuru
yorlar. Gençlik konusunun bugünkü çürüyen 
ortamını, propaganda sanatı ortaya atmıştır. Bu 
Zaviyeden, Gençlik Bakanlığının, gençliğin iste
nilen istikamette yetiştirilmesi için bu konuda 
çalışmaları var mıdır? 

Üçüncü sorum; Yurtlar Kredi Kurumunun 
yurtlarında bugüne kadar senelerce sıra bekli-
yen arkadaşlar vardı. Sırasını iki senede, üç se
nede alamıyan gençler vardı. Yurtlar Kredi Ku
rumunun yapmış olduğu bu güzel çalışmaları 
Sayın Bakanımız sahiplendikten sonra, bugün
kü durumunun da mesuliyetini üzerine almış ol
ması icabeder. 

BAŞKAN — Soruya geliniz lütfen efendim. 
RASÎM CÎNÎSLİ (Devamla) — Bugün Kre

di ve Yurtlar Kurumunda açık yer var mıdır ve 
bunun miktarı ne kadardır? 

Kredi alınırken âdil olmadığını, kredinin 
veriliş tarzında âdil esaslara müstenit dağılım 
yapılmadığını ifade buyurdular. Teşkilâtlariyle 
ilgili bir hususta, bu krediyi veren değerli ba
kanlık mensupları için ağır bir bühtan telâkki 
ettiğimiz bu beyânın altında, bâzı yollara mü
racaat edildiğini de ifade buyurdular. 

Sayın Bakandan bu yolların açıklanmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Cinisli? 
RASÎM CÎNÎSLİ (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ÎSMET SEZ

GİN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
Sayın Cinisli arkadaşımızın teşbit edebildi

ğim ölçüde sorularına cevap arz edeceğim, 
«Kaç basın toplantısı yapmıştır?» diyor. Bu

nu bilmemin imkânı yok. 
İkinci suali; «Çalışmaları bir propagandadır 

diyor. Doğrudur, propagandadır. «Propaganda 
ile ilgili çalışmalar var mıdır?» diyor. Biz enfor
masyon bakanlığı değiliz, ıbiz Gençlik Ve Spor 
Bakanlığıyız. Çalışmalarımızı propagandanın 
dışında tamamen teknik koşullar içerisinde yü
rüttüğümüzü ifade ettim. Her halde o zaman 
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Sayın Cinisli beni iyi dinlemediler mi ne oddu? 
O şekilde ifade ettim. 

Üçüncü sorulan : «Yurtlarda sıra bekldyen 
kişiler var vaıl» diyor. Vardır. 

«Açık yer var mı?» O da vardır. 
RAStM CİNİSLİ (Erzurum) — Sebep, se

bep?... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Cinisli, kar

şılıklı olmasın. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ

GİN (Devamla) — «Kredi almada kriterleri ne
dir?» Sayın Bakan kriterleri yeniden düzenliye-
ceğini, birtakım yollar söyledi, bunlan açıkla
sın» ve «Bu, yurt idarecilerine ağır bir bühtan
dır» diyor. 

EASÎM CİNÎSLÎ (Erzurum) — Hukuk dışı 
yollara müracaat edildiğimden bahsedildi. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — «Bühtan» ı Sayın Cinisli 

hangi anlamda kullandı bilmem, ama, «kredilerin 
verilişinin tamamen haklı sebeplere dayandığı
nı söyliyemiyoruz» dediğim zaman, hiçbir yurt 
ilgilisini itham etmek gibi bir şey aklımızdan 
geçmedi. Sadece, «kanunlarımızın verdiği im
kânlar ile ancak bu kadar yapılabiliyor, bu doğ
ru değildir, kanunu değiştireceğiz» dedik. 

RASÎM CİNİSLİ (Erzurum) — «Birtakım 
yollar deneniyor» dediniz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, lütfediniz dinle
yiniz efendim, istediğiniz yolda cevap almak 
mümkün değil Bunun takdiri Bakana ait. 

Buyurun efendim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ

GİN (Devamla) — Sayın Cinisli «Birtakım 
yollar deneniyor» dedim. Doğrudur.. Şöyle 
oluyor: Formlarda «Geliriniz nedir?» deniyor, 
çocuk, babasının geliri 2 bin lira ise 800 lira» 
diyor, oradan puvan kazanıyor. Dediğim yol 
bu. Bunun dışında başka bir yol yok tabiatiyle. 

«Yurtlarda açık yer var mıdır?» diyor. Var
dır. Şu anda Genel Müdürümüz bildirdi daha 
evvel bilmenin imkânı yoktur; Ankara Ata
türk'te 600, Cebeci'de 150, Yıldırım Beyazıt'ta 
200, Diyarbakır Yurdunda 90 öğrencilik yer var
dır. Bunun sebebini sordu Sayın Cinisli arz 
ediyorum: Üniversite ve yüksek okullarımız
daki devamlı öğretim aksaklığı buna sebebiyet 
vermiştir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 
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Sayın Aygün, buyurun. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, Kredi ve Yurtlar Umum Müdürlüğünü tan
zim eden kanımla, yurtların üniversitelere devri 
derpiş edilmiş bulunmaktadır. Ancak bunun 
sakıncaları meydanda olduğuna göre; Gençlik 
ve Spor Bakanlığında, bu yurtların tek elden 
geçmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına devredil
mesi ye idaresinin yeniden* tanzimi düşünülmek
te midir, düşünülmemekte midir? 

Bu hususun cevaplandırılmasını rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Evet buyurun Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ

GİN (Devamla) — Sayın Başkanım, yurtla
rın üniversitelere devrini düşünmüyoruz. Yük
sek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun malı 
olan, inşa ettirdiği ve kendisine Millî Eğitim Ba
kanlığınca ve diğer üniversite kuruîuşlariyle 
devredilen yurtları Yüksek öğrenim ve Yurt
lar Kurumu Genel Müdürlüğünün yönetiminde 
kalmasının daha faydalı olduğuna inanıyoruz. 

Tatmin etmediysem daha açıklıyayım Sayın 
Aygün. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Sayın Çalıkoğlu, buyurun efendim. 
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 

Sayın Bakan, konuşmalarınızda yurt sathında 
209 tane spor sahası olduğunu beyan ettiniz. 

5 - 6 senedir Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin 
10 bin liralık bir tahsisatı var. Bu da saha alı
mına kâfi gelmemektedir. Konuşmanızda, yur
dun en ücra köşesine kadar ulaştıracağınızı be
yan ettiğiniz bu çalışmalarınızdan 5 - 6 senedir 
Lapseki nasibini alamadı. Hiç olmazsa 1971 de 
alabilecek mi? 

Bunu rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Efendim, Sayın Çakıroğlu 
arkadaşıma arzı cevap ediyorum: 

Lapseki, maalesef 1971 de de nasibini ala-
nııyacak. Bütün arkadaşlarılmızın miâlûmları ol
duğu gibi 1971 programı, 1970 yılının Eylülün
de ilgiM yerlere verilir. Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü olarak, biraz evvel de arz ve ifade 
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etıtiğiım gibi nüfusu 5 binden yufkan olan köy, 
(bucak, ilçe vıe ilîere öndelik veriyoruz ve bun
ların yapaimını birinci plâna, nüfusu 5 binden 
aşağı y&rlerün yapımım da ikinci plâna alıyo
ruz. nüfusu 5 binden aşağı yarlerde arsayı, 
araziyi o ilin özel idaresi, belediyesi alıyor ve 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne tapu edi
yor. Omdan sonra Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü bu arsa ve arazi üzerinde yapımını 
plâna, programa koyuyor. 

(BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

'Buyurunuz, Sayın Afblbas. 
HÜSEYİN ABİBAIS (Tokat) — Sayın Baş

kan; 
Bugünkü giençîlik hareketlerinin temellinde 

kanaaltimoe mânevi buhranın, yani alhlâM buh
ranın bulunduğu bir gerçektir. 

iSayın Bakanlık maddî tedbirler yanında 
-gençliği mânıevi yönden takviye hususunda ne 
gibi tedbirler düşünmektedir. 

Ayrıca bu bir eğiltiim ve öğreriim meseleleri, 
olduğuna göre, sayın Bakanlığın Millî Eğitim 
Balkanlığı ile mlüşitferek bir çalışması var mıidır 
ve varsa ne safhadadır? 

ikinci sualim : Gazetelerden okuduğumuza 
gör'e, «önümüzdeki sonbaharda yapılacak Ak
deniz Oyunları münaselbeltıiyle şimdiden 200 
kadar liseli ve kolejli kız çocuğunun yabancı 
(misafirlere hizmet etenesi ve toleranslı davran-
cması için kurslara tabi tutacağız» deniliyor. 
Yine gazetelerin ifaidelsıinte göre; bu kızlarımızın 
belîâreltlıerinden fedakârlık yaplmaları.. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, Sayın Abbas!.. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) -r- Tüh!... 
Allah belânı versin!. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, bu tarzda 
mukabeleye hakkınız yok efendim. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Türk çocuğuna böyle hitabedemez.. 

BAŞKAN — Başkan müdahale etimişltir efen
dim, sizin hakkınız yok. 

•Sayın Aibbas, bu çatı altında bütün Türk 
Gençliğini ve Türk Kızlarını bu şelkilde istih
daf eden bir beyanda bulunmaya hakkınız yok
tur. Bu soruyu sorulmamış telâkki ediyorum. 
Zabıtlardan çıkartılacaktır efendim. Sorunuz 
bitmiştir buyurun efendim. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Böyle bir 
beyanı okulduk, Sayın Balkanın ağzından duru
mun ne olduğunu duymak işitiyoruz. 

BAŞKAN — Bıeni dışarıdaki beyanlar ilgi-
lendinmeız efendim. Ben bu çatı altında görev
liyim. DışarıdaM beyanları tahkike ve incele-
ımieye mezun da değilim, yeltkili de değilim, hak 
öahüibi de değilim, buyurunuz. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Kapalı söy
lüyoruz; yani toleranslı yefoiştMimekltien ne 
anlıyorlar? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, yerlinize 
oturunuz. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Bir sualim 
daha var. 

F'üAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Sayın 
Başkan, hâlâ konuşuyor. ı 

BAŞKAN — Efendim karışmayın, müdaha
leye haftdkınız yok. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bu şekilde 
nasıl konuşur? Nasıl müdahale edilmez? Hâlâ 
konuşuyor be.. 

BAŞKAN — SizÜn haklkınızda da muamele 
yapmaya meclbur kalmak istemiyorum Sayın 
Aygün. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bu hususta 
yapın. 

BAŞKAN — Başkana bu şekilde müdahale 
edeınleızsiniz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Nasıl hitabe-
diyor, görmüyor mumsunuz? 

BAŞKAN — Kime ediyor efendim? Muka
bele bulmadı mı, muikaibele bulmadı mı efen
dim? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Allah Allah.. 
Tabiî mukabele bulacak. 

BAŞKAN — Diğer üyeler sizin kadar has
sas değil mi efendim? 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Ben tavzi
himi yapıtım Sayın Ba§1kan. 

BAŞKAN — Evet efendim, sizin soracağı
nız başka soru var mı? 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Bir sualim 
de; Sayın Bakan konuşmalarında, «Bizim, genç
lik hareketleriyle ilgili bir çok fikirlerimiz mat
buatta yer almıyor» diye bir ifadede 
bulundular. Halbuki matbuatta Sayın Ba
kanın gençlik hareketlerinin dışında bir
çok özel hareketlerine dahi yer veriliyor. 
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Her halde bu meselelere yer verilirse, 
matbuatın buna yer veraniyeceği kanaatimde 
değiliz. 

BAŞKAN — Bu bir soru değil, mütalâa 
efendÜm. Buyurun yerinize oturunuz. 

Mulhterem arkadaşlarını, Sayın Bakandan 
isoruya cevap almadan önce, Sayın Abbas'm 
biraz evvel Başkan tarafından müdahale edi
lerek sözü kesilen ve zabıtlara intikal eden söz 
kısımlarının zabıtlardan çıkarılmasını oylarını
za arz ediyorum. (Â. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri). Kabul edenler... Kabul etmıiyeniler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 

»SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkanım. 
ıSayın Abbas, ölulmlsuız yöndeki gençlik ha

reketlerine mânevi, ahlâki buhranın sebeboldu-
ğunu iddia ettiler. Tabiî bu sözlere katılmamak 
mümkün değil. Elibetteki ki, mânevi ve ahlâki 
değerleri kendi anlayışları içerisinde değil, 
giemel anlayışlar içerisînicTe ele almak mecburi
yetinde olduğumuzu (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) ve bunun için Türk eği
tim sisteminin baştan sona kadar gençlerin ah
lâklı, milliyetçi yetişımesi temel düzeyinde bu
lunduğunu da ayrıca ifade ediyorum. 

(Sayın Başkanım, bir hususu ifade etmek 
için yine izninizi rica ediyorum: 

iSayın Abbas arkadaşımızın bâzı genç kızla
rımızı istihdaf eden konuşmasını her ne ka
dar yüksek müsamahanız ve değerli görüşleri
niz ile zabıttan çıkartmış iseniz de, Akdeniz 
Oyunlarında liseli ve kolejli kızların hiçbir şe
kil ve surette vazife almayacaklarını belirt
mek isterim. Ne benim tarafımdan.. 

BAŞKAN — Bu kadarı yeter Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 

SEZGİN (Devamla )— Bir dakikanızı rica 
ediyorum Sayın Başkanım. 

Ne benim tarafından ne de Bakanlığımdan 
bir kişi tarafından böylesine bir beyanat ve
rilmemiştir. Sevgili arkadaşlarım; bu külliyen 
yalandır, yanlıştır ahlâksızca uydurulan bir 
beyandır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Sayın Gülsen, buyurunuz efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 
Bakanla, yaptığım Çanakkale seyahatinde, Ça
nakkale Merkez Stadyumuna bir tadilâtla yeni 
kısımlar eklenmesi kararlaşltırılmıştı. 

Yine aynı gezide Yelken Klübünün tadilâtı 
için bâzı yatırımların yapılmasını mümkün kı
lacak vaatlerde bulunulmuştu. 

Ayrıca yarım kalan Biga sahasının tamam
lanmadığını ve - demin Sayın Çalıkoğlu arka
daşımın da ifade ettikleri gibi - Lapseki saha
sının bu sene programına alınmadığını teessür
le öğrenmiş bulunuyorum. 

Âicalba Lapseki sahasının başka şartlarla 
gerçekleştirilmesi, hiç değilse toprak saha ha
linde açılması mümkün müdür? 

Lapseki turistik bir kasabadır. Madem ki, 
spor sahası tamamlanamıyor, yelken sporunun 
gelişmesi için olumlu yatırımlarrn ne zaman 
başlanacağı hakkında bilgi rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Çok sayın üyeler; Sayın Gül

sen hanımefendinin vâki sorusu üzerine gu 
açıklamayı yapmak ihtiyacını hissediyorum: 
Şayet her sayın üye, kendi seçim bölgesinin 
en küçük ünitesinin meselelerini bütçe müsza-
keratı sırasında soru olarak kürsüye getirirler 
ise, programlarımızın ikmali mümkün olamaz. 
Ben bunu sayın üyelerin takdirine arz ediyo
rum. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 

Bu önemli bir husustur. 
BAŞKAN — Efendim, siz müdafilik görevi 

mi aldınız? 
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 

Hayır, sual sordum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 

SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkan; 
Lapseki sahası hakkında Sayın Çalıkoğlu 

arkadaşıma verdiğim cevaba ilâve edecek bir-
şeyian yoktur. Sayın Gülsen arkadaşıma aynen 
söylemiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Çanakkale iîe Biga 
için buyurdukları diğer hususları 1970 ve 1971 
programına aldık. 
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BAŞKAN — Sayın Arslantürk, zatıâlinizdn 
yazılı sorusu vardı da, onun için bendeniz size 
o anda söz veremedim. 

Buyurunuz efendim. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 

Efendim, Sayın <Baakn lokal olan suallere yazılı 
olarak cevap vereceğini söyledi, lokal olimıyan 
suallere cevap vermedi. 

Birincisi; 
Sayın Bakan Kredi ve Yurtlar Kurumun

dan bugün halen kredi alanların sayısının 
20 bin olduğunu söylediler. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — 20 bin civarında dedim; 
19 600 küsurdur. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
20 bin veya 19 bin olsun. Bu, halen fiilen kredi 
alanların sayısı mıdır, yoksa şimdiye kadar kre
di alanların toplamı mıdır? Tabiî bunda bir he
sap hatası olacaktır, veyahut ben yanlış anla
mış bulunuyorum. Benim yaptığım hesaba göre, 
şimdiye kadar kredi alanların toplamı olacak
tır. Bunun açıklanmasını rica ediyorum. Bu 
bir. 

ikincisi; 
Sayın Bakan, Bakanlığına bağlı inşaatlar

dan bahsederken, bu yıl başlamış olan inşaatla
rın 1962 - 1963 yıUanndan kalmış olduklarını 
söylediler. Bunun ne derece doğru olduğunu 
bilmiyorum. Fakat yine başarı olarak göster
miş oldukları hususların kendi devrine rasla-
mış olması da hakikatten bir şanstır. Vatan Cad
desindeki; Topkapı^daki, sonra Bornova'daki 
yurtların da projelerinin ve inşaatlarının ne 
zaman yapılacağını söylemiş olsalardı bu soru
yu sormıyacaktım. 

Üçüncü olarak öğrenmek istediğim bir nok
ta; 

Yine sözlerinîn arasında Gümüşsüyü Yurdu
nun kapatılmasındaki zaruretlerden bahsettiler, 
acaba bu zaruretler nelerdir? 

IDördüncü sorum; 
Yine sözlerinin arasında kamp yerlerini say

dılar. Çanakkale, Gemlik ve saire gibi bölgeler
deki kamp yerleri acaba kendi devirlerinde mi 
satınalınmıştır, yoksa bir başka Bakanlık mı 
kendilerine devretmiştir? 

Son sorum; 
ISayın Bakanın konuşmalarında sözünü et

mediği ve bugün, Bakanlığının büyük bir ku

rulu olan istişare Kurulunun geleceği hakkın
da bir görüşü var mıdır, yok mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 

SEZGİN (Devamla) — Efendim, Sayın Arslan-
itürkte arzı cevap ediyorum. 

Yurtlar Kurumunun, 20 bin civarında ol
duğunu ifade ettiğim kredi adedi, şimdiye ka
dar verilenlerdir. Hâlihazırda 10 bin kişi kredi 
almaktadır. Bu, birinci sualinize cevabımdır. 

İkinci sualinize cevabım; «Aksamış elan in
şaatlar, 1960 tan kalanlardır» diye birşey söy
lemedim. Onu nereden çıkarıyorsunuz? Sadece 
Sayın Ataman'm ileri sürdüğü 4 - 5 inşaattan 
4 tanesinin 1962 - 1963 ten kaldığını söyledim. 

(Sayın Arslantürk; «Vatan Caddesi ve Edir-
nekapı yurtları inşaat ve projeleri» diyorsu
nuz ve her zaman bu projelere sahip çıkıyorsu
nuz. Vatan Caddesi ve Edirnekapıldaki yurt 
inşaatlarının temeli Adalet Partisi zamanında 
1906 yılında atılmıştır. 

Üçüncüsü; Gümüşsüyü Yundu... Gümüşsüyü 
Yurdu ile neden bu kadar ilgileniyorsunuz? Gü
müşsüyü Yurdu, komünizmin mihrakı olduğu 
için kapatılmıştır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Gümüşsüyü Yurdu, Devletin 
temeline dinamit sokan insanların karargâhı 
olduğu için kapatılmıştır. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
Bu bir cevap değildir. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Cevap tabiî Sayın Ars
lantürk. Sizin istediğiniz cevap bu işte.. 

BAŞKAN — Efendim, münakaşa şeklinde 
elmasın. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — «Kamp yerleri ne za
man alınmıştır? Kimden devredilmiştir?» 

Kamp yerlerini, Millî Eğitim Bakanlığı sia-
tınalmıştır. Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 
Millî Eğitim Bakanlığından devriyle birlikte 
bunlar da bize geçti. Yani, her halde Millî Eği
tim Bakanlığı iyi bir iş yapmış, üç tane arsa 
almıştır. Bunun için de Millî Eğitim Bakanlı
ğına şükran duyuyoruz. 

ISayın Arslantürk; Bakanhğıimızda «istişare 
Kurulu» diye bir kurul yoktur. 

BAŞKAN — Şifalhi sorular cevaplandırılmış-
tır. Başkanlığa yazılı olarak intikal eden soru-
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lan da dinleyiniz de efendim; o zaman yazılı 
veya sözlü cevap verme tatedirinizi de beyan 
edersiniz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — PeM efendim. 

BAŞKAN — Soruları okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıda yazılı sorulanımın Spor Bakanından 
sorulmasını saygiyle dilerim. 

Maraş 
Zekeriya Kürşad 

1. Maraş Stadyumu için 1970 yılı Bütçesi
ne konulan 400 000 lira niçin mahalline sarfe-
dilmeımiştir Devresi içerisinde ihalesinin yapıl
mamasında vazifelerini zamanında yapmadık-
lan için savsaklıyanlar var mıdır? Varsa, hak-
lannda ne giibi işlem yapılmıştır? 

2. Türk Güreşine millî seviyede birçok kıy
metler vermiş bulunan ilimize hizmet götürül-
anemesinin hakiki sebebi nedir? 

3. ti nüfusu yanım milyonu ve şehir içi 
100 000 i aşan Maraş'a Gençlik ve Spor Bakan
lığından kuruluşundan itibaren ne gibi hizmet 
ve tesis götürülmüş ve ne miktar ödenek veril-
miştlir? 

4. Maraş îliriin Varlığından bilgisi bulunmı-
yan Bakanlık personel var mıdır? 

BAŞKAN — Soru Bütçe müzakeratının de
vam süresi içinde yazılı olarak cevaplandınla-
cakUr. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gençlik ve Spor Bakanı tarafından aşağıdaki 

sıorulann yazılı olarak cevaplandınlmasına de
lâlet buyurulmasını rica ederdim. 

İstanbul 
Mehmet Ali Aybar 

1. Gençlik ve Spor Bakanlığınca, spor ve 
beden eğitiminin köye götürülmesi için neler 
düşünülmektedir? Bu alanda atılmış adımlar 
varsa bunlar nelerdir? 

2. 'Spor ve beden eğitiminin fabrikaya gö
türülmesi için neler düşünülmektedir? Bu alan
da yapılmış işler varsa, bunlar hangileridir? 

3. Atletizm, Akdeniz oyunlan dolayısiyle 
Bakanlığın bu yıl önplânda ele alması gere
ken bir anaspor dalıdır. Bu spor dalında kış 
, idmanı olarak Bakanlık nasıl bir çalışma için
dedir. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Mehmet Ali Ay
bar burada yoklar efendim? 

BAŞKAN — Dikkatimden kaçtı efendim. 
Antik soru da okunduğuna göre müsaade buyu
runuz. 

Soruyu okutmaya devam ediyoruz : 
4. Türkiye'de basit kaç idman pisti ve atla

ma yeri mevcuttur? Bunlann kaçı köylerde ve 
fabrika dolaylannda kurulmuştur? 

5. Genellikle antrenör yetiştirmek ve özel
likle atletizm antrenörü yetiştirmek için Bakan
lıkça ne düşünülmektedir? Bu alanda atılmış 
adımlar varsa bunlar nelerdir? 

6. Yabancı antrenör konusunda bir kıstas 
var mıdır, varsa nedir? 

7. Kaç atletizm antrenörü vardır, bunların 
kaçı yabancıdır ve uzmanlıfclan nedir? 

8. Boş zamanlann değerlendirilmesi konu
sunda Bakanlığın kenti öğrencileri düşündüğü 
ve buna göre bâzı tasavvurlan bulunduğu anla
şılmaktadır. Oysa, boş zamanlann değerlendi
rilmesi yurt gençliği ölçüsünde ele alınmak ge
rekir. Bundan dolayı Bakanlığın boş zaman
lann değerlendirilmesi konusunda, köylü genç
lerin-ve fabrikada çalışan gençlerin bu tesis ve 
teşebbüslerden yararlandınlması için bir ta
savvuru var mıdır ve bu alanda atılmış adım
lar var mıdır? 

BAŞKAN — Bu soru da diğeri gibi yazılı 
olarak cevaplandınlacak, aynı muameleye tabi 
tutulacaktır. 

Diğer bir soruyu okutuyorum: 
Başkanlığa 

Aşağıda yazılı sorumun Spor ve Gençlik Ba
kanlığından sorulmasına delâlet buyurulmasını 
jica ederim. 

(Saygılarımla. 

KırklareH 
Mehmet Atagün 

Soru : Babaeski spor tesislerinin yapımı
na hangi tarihte başlanacak ve hangi tarihte 
bitirilecektir? 

BAŞKAN — Aynı işleme tabi tutulacaktır. 
Diğer soruyu okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızdan aşa

ğıdaki soruların cevaplandıraltaııasına müsaade
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

1. Bugünkü huzursuzluğun giderilebilmesi 
için gençlik problemlerini enine boyuna mütna-
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(kaşa ederek, onların moral cephelerinin mJüs-
pet bir şekilde teçhiz edilmesini teisbüt edebile-
oek mahiyette, sayın öğretim üyeleri, sayın öğ-
retnDenlier, sayın idareciler ve sayın 'matbuat 
temsilcilerimden kurulu bir Gençlik Problem
leri Şûrası toplanımiaisında fayda düşünüyor mu
sunuz? 

2. Okullardan itibaren üniversite dâhil, bir 
insan öldürmenin ne derece gayriimsand bir olay 
olduğunu, en azımdan medeni bir insana yakış-
ımıyan bir har'eket olduğunu; öğrencilerin şuur 
altına yerleştirecek nitelikte bir cemiyet terbi-
ytesıinin verilebilfmieisl içlin, ne gibi yenilikler dü
şülüyorsunuz 

(Saygılarımla. 
Eisikişe'hir 

Mehmet Şemlsettin Sönmez 

BAŞKAN — Soru yazılı olarak cevaplan-
dırılaciaktır. Aynı işleme tabi tutulacaktır. 

Diğer soruyu okultuyorulm: 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

llişlflktıekli soruJmun Sayın Genellik ve Spor 
Bakanına tevdihind rica ederim. 

Niğde 
Mevlûlt Ocakçıoğlu 

ıSoru : üniversite ve yurtlar içinde, tale
be ya da öğreltüm üyelsÜ olarak, aşırı sağ - aşırı 
sol adı içinde toplanan ve Devlet nizamını yık
maya miüteveodih hareketlerim bir avuç milita
nını bu müesseseler dışında ve üllke içinde yö
neten kaynaklar var mıdır? Bunlar desteği ve 
ımalzelmeyi nereden alırlar? Bu kaynakları ku
rutacak mevcut kanun hükümleri vardır. Bu 
kaynaklar üzerinde şimdiye kadar ne jgtilbü vs 
hamgi işleimler yapılmıştır? 

ISaygılarKmla. 
BAŞKAN — Yazılı olara/k cevaplandıracak

sınız ,öyle mi Sayın Bakan? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — öyle emrediliyor Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, onun takdiri size de 
aıidolabilir; şimdi cevap da verebilirsiniz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Emrederseniz sözlü da 
cevaplandırırını. 

'BAŞKAN — Hayır, o size ait bir takdir 
löfenlddm. 

Zapta geçımiştir, yazılı olark cevaplandırıla
caktır. 

Diğer soruyu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Sayın Bakan tarafından 

yazılı olaraik cevaplandırılmasına yardımcı ol
manızı rica ederim. 

Trabzon 
MeJbmelt Arslantıürk 

1. Trabzon Stadının alanı bu yıl ele alı
nabilecek midir? 

2. Akçaabat Spor Alanı için Bakanlıkça 
ne düşünülmjekfeedir? 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırıla
caktır. 

Soruların Sorulması ve cevaplandırılması iş
lemi b'itımiişltir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devaımla) — Efendim, arkadaşları
ma ve Yüce Meclisin muhterem üyelerinle, tek
rar, Bakanlığım ve bültçeımizle ilgili çok değerli 
görlüş, düşünce ve kanaatlerinden ötürü şükran
larımı sunuyor ve Yüce Meclisi saygiyle selâm-
liyorulm. (A. P. sıralarından alkışlar). 

E AŞ KAN — Sayın Kemal Ataman, grup 
adınla son sözü talebeittmişisinliz. 

Buyurun elendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL ATAMAN 

(Ankara) — Sayın Başkan, fayın milletvekil
leri; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini, ob
jektif ve bâzı verilere dayanarak sunmaya ça
lışmış idim. 

Konuşmamın ağırlığını teşkil ettiği ve bu
gün şikâyetçi olduğumuz ortamdaki huzursuzlu
ğun nedenleri olan Dev - Gencin birtakım fikir
lerinin, Türkiye'ye yarar sağlıyamıyacağı hu
susuna değindiğim halde, Sayın Bakan yalnız 
komandoları, ülkü Ocaklarını ele aldılar ve 
bunlar hakkında da bana birkaç soru sordular. 

Şimdi bu hususu belirtmeye çalışacağım. 
Değerli arkadaşlarım geçen sene de, ikinci 

kez Grupum adına yaptığım konuşmada Site Ta
lebe Yurduna değinmiştim ve Sayın Bakan, ce
vap olarak, «Site Talebe Yurdu komandoların iş
gali altında değildir, Sayın Ataman arzu eder
lerse gidelim görelim» dediler. Ben kendilerine, 
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«hazırım» dedim, fakat bütçenin bitiminden 
sonra her nedense bu arzuma iltifat edilmedi. 
Ama bir hafta sonra gazetelerde, Site Talebe 
Yurdunun çatısında iki tane komandonun bir-
birini öldürdüğü haberi yayınlandı, 

• Değerli arkadaşların, 
Yine Sayın Bakan, geçen sene Grupumuz adı

na yapılan bir konuşmayı, benim bu yıl yap
tığım konuşmayla karıştırdılar. Sosyo - ekono
mik meseleleri kelime olarak, deyim olarak ben 
kullanmadım. 

«Belirli ve asgari müştereklerde beraber ola
lım» diyorlar. Kendileriyle beraberiz ve bu 
amaç içindeyiz Kürsüye çıkıp gerek bütçe üze
rinde görüşlerini belirten Adalet Partisinin 
sayın sözcüsünün, gerekse Sayın Bakanın bu 
arzularına uymayı kendinize amaç ediniriz, an
cak, değerli arkadaşlarım, zapta geçmesini uy
gun gördüğüm bir husus var: Bütçenin tümü 
üzerinde görüşlerini belirten Sayın Bayar da ay
nı arzular içindeydi, ama her nedense objektif 
olmadı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Par
ti Meclisi üyesi olan bir arkadaşın Sosyal De
mokrasi Dernekleri Genel Başkanı iken bir be
sin toplantısında söylediği sözleri dile getirdi 
ve kendine göre gençlik olaylarını C. H. P. ile 
kıyaslıyarak suçlamaya kalktı. Biz yerimizden 
«konuşmanın devamını okuyun» dedik, her hal
de konuşma başkası tarafından hazırlanmış ola
cak ki, Sayın Bayar konuşmanın devamını Mec
lise sunmadılar. 

Değerli arkadaşlarım, o zamanki Sosyal De
mokrasi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı 
Nail Gürman yapılan bir toplantıda Dev - Gen
cin saldırısını bakın hangi cümlelerle kına
mış : 

«Gerçek özgürlükten yana olanlar kendi dı
şındakilerin söz söyleme özgürlüğünü kısıtlamaz
lar. özgürlüğü yalnız kendi konuşmaları ola
rak saymak sol faşizmdir. Bizim özgürlük an
layışımız bu değildir. Aşırı sağ ve aşırı sol 
faşistlere karşı Sosyal Demokratlar olarak ba
ğımsızlık ve özgürlük kavgamız en kesin bir 
biçimde devam edecektir. Bizim solumuzdaki 
Marksist, Leniırist gençler gerçek özgürlük dü
zenini, bir kargaşa özgürlük düzenine dönüştür
mek istemektedirler.» 

«Sosyal Demokrasi Dernekleri yalnız prole
ter iktidarı değil, Türkiye'de çalışan bütün sı
nıf ve zümrenin iktidarını istemektedir. Geril

la yöntemi ile Türkiye'de düzen değiştirilebi
leceğine inanmıyoruz ve bu akıl dışı bir yöntem
dir» demiş. 

Ben de bugünkü konuşmamda Türkiye'deki 
gençlik olaylarının 1968 deki durumunu eleştir
dim ve bugüne geldim. Konuşmamın sonunda 
da aynen; «Kari Marks'ı, Castro'yu, Lenin'i, 
Mao'yu bilip de Mustafa Kemal'e sırt çeviren 
bir devrimciliğin geçerliliğine ve gerçekliğine 
inanmıyoruz» diyerek bugün şikâyetçi olduğumuz 
ve kendini devrimci zanneden bir grup kuruluş
ların karşısına açık ve seçik çıkmışsızdır. Ama 
her nedense Sayın Bakan - biraz da kızarak -
komandolar ve Ülkü Ocakları hakkındaki söz
lerimi ağırlık merkezi olarak değerlendirdiler. 

Değerli arkadaşlarım, 
ilk zamanlar Sayın A. P. iktidarı bu koman

doların oluşmasına, gelişmesine göz yummuş
tur. Şimdi sormak gerekir; bugüne kadar bu 
komando kamplarından kaç tanesi kapatıldı? 
Daha bu sene acısını duydukları iom Ülkü 
Ocakları basılmış ve aranmıştır, ama «Bundan 
önce bu Ülkü Ocakları neden aranmadı?» soru
sunu da sormamız gereklidir. 

Sayın Bakan; «Petrolün millileştirilmesin
de gençlik kollarının olaylarla ilgisi nedir» de
di. Bu konuşmam gene 1965 senesinden önceki 
gençlik eylemleri üzerinde idi. O gün petrolün 
millileştirilmesi için çaba sarf eden birçok yö
neticilerin, birçik gençlik temsilcilerinin kara 
listeye alınıp görevlerinden uzaklaştırıldığını bi
liyoruz. Hattâ bu tutum bir sayın senatör tara
fından Senato zabıtlarına geçirilmiştir. Ken
dilerinin de belirttikleri ve, «Kökü dısarda olan 
olaylar.» dedikleri hususlardan biz şunu anlıyo
ruz: Bu kökü dısarda olan olayların ve huzur
suz ve şikâyetçi olduğumuz olayların yaratıcı
larının, (ister Amerika olsun ister Rusya ol
sun, ister Çin. olsun veya Arabistan olsun) 
hepsinin karşısındayız. Ama bugün bu saydı
ğım ve belirttiğim, arzu edilmiyen birtakım ha
reketlerin gençlerimizi kampa bölmek surstiyle 
Türkiye'de tatbik edildiğini biliyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, 

«Pahalı tesisler» dediğim mesele şu: Nüfu
su çok az olan yerlere çok büyük tesisler yapıl
mıştır. Meselâ Adana'ya yanlış bir politika so
nucu kapalı bir yüzme havuzu, Ankara'ya açık 
bir yüzme havuzu yapılmıştır. Benim eleştir
mek istediğim durumlar bunlardır. 
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Bugün Türkiye'de büyük paralar yatırılmak 
suretiyle yapılan tesislerin çoğundan gençler 
yararlanamamakta ve kapıları gençlere kapalı 
bulundurulmaktadır. Hattâ bu arada Ali Sami 
Yen Stadının ayda kaç liraya, hangi büyük ku
lübe kiralandığını da Sayın Bakan yazılı veya 
sözlü olarak belirtirlerse memnun olurum. Çün
kü, bilmiyorum ve öğrenmek de istiyorum. 
Duyduğuma göre Ali Sami Yen Stadı 99 yıl 
vâde ile ayda 1 liraya Galatasaray Kulübüne ki
ralanmıştır. 

Gençlik Spor Bakanlığı resmen 4 Kasım 1969 
da kuruldu, iki yıl 3 ay 29 gün olmuş Sayın 
Bakan. Elbetteki bu müddet içinde, konuşma
nızın başında belirtmeye çalıştığınız ve bizim 
yürekten katıldığımız birtakım meselelerin hal
ledilmesi kolay değil. Ama ben yazılı olarak 
Grupum adına yaptığım konuşmanın başında da, 
öteden beri devam edegelen - bizim zamanımız
da da olsa kabul ediyorum - Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün birtakım aksak yatırımla
rından, çalışmalarından söz ettim. Dilediği
miz şudur: Bu aksaklıkların düzeltilmesini yü
rekten istiyoruz ve bunda sizinle beraber olu
ruz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının, Sayın Baka
nın konuşmalarında belirttiği şekilde gelecek 
günlere matuf olan faaliyetlerinin destekçisi 
olacağımızı belirtmek isterim. Yeni bir Bakan
lığın bu derecede bir aşamaya gelmesi elbetteki 
kolay değildir 

Değerli arkadaşlarım, 
Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesini ge

reken şekil ve ölçüler içinde eleştirdiğim kanı
sındayım. Sayın Bakanın beni ve partimi ten-
kid eden konuşmasının ağırlığını teşkil eden ta
lebe olaylarının karşısına Partimizin Genel Baş
kanı, Genel Sekreteri ve Grup sözcüleri ola
rak cesaretle çıktığımızı, tasvibetmediğimizi 
bir kez daha belirtmek ister, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının bütçesinin hayırlı olması dileği ile 

.yöneticilerine ve Yüce Meclise saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kadıoğlu ve Sayın Adı
yaman tarafından yeterlik önergeleri verilmiş
tir, bunları okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi münase

betiyle yapılan görüşmelerde konu yeteri kadar 
aydınlanmıştır. 
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Görüşmelerin yeterliğini öneririm. 
Maraş 

Veysi Kadıoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde

ki görüşmelerin kifayetini teklif ederim. 
Adıyaman 

Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Her iki önerge de yapılan gö
rüşmelerin ikfayetini tazammun ettiğine göre, 
ikisini birden oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının kuruluş kanunu olmadığı için müs
takil bir bütçesi de yoktur. Verilen yeterlik 
önergelerinin kabul edilmiş olması münasebe
tiyle bu Bakanlık bütçesinin görüşmeleri bitmiş 
bulunuyor. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meulisi 1/388; Cumhuriyet Se
natosu 1/1163) (Millet Meclisi S. Sayısı : 261; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1483) (1) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesinin maddelerine geçilmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, (37 121 792) lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (35 322 000) lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(40 540 003) lira ki, toplam olarak (112 983 795) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN -
okutuyorum : 

1 nci maddeye bağlı cetvelleri 

(1) 261 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 16 481 766 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 631 021 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 18 979 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 30 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 34 250 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 071 998 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 37 105 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 380 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 55 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür

lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gös

terildiği üzere (112 983 795) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli 
okutuyorum : 

B - Cetveli 
Bölüm Lira 

61.000 Kurumlar hasılatı 70 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 2 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 3 505 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 37 428 795 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür

lüğünce 1971 yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanu

nu ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve 
bölge müdürlükleri için tesbit edilmiş olan kad
rolar 1971 malî yılında da kullanılır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etimyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — (Geçen yıllar borçları) madde

lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde • 
a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı

lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da, 
Muhasebei Uumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık-
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İarı yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (ay
lıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (ge
çen yıllar borçları) maddelerine, Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. : 
Madde 6, — Aşağıda gösterilen kaynaklar

dan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin ilgili 
tertibindeki gelir fazlası ile bunları aşan gelir
leri gerektiği takdirde hizalarında gösterilen 
tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

1. Futbolda müşterek bahis gelirleri: 12.911, 
12.912, 14.573, 21.000, 22.000, 23.000, 32.100, 
34.720. 

2. Spor faaliyetleri gelirleri; 14.571, 
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamıyan 

kısım ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk edip 
de yılı içinde Ödenemiyen borçlar, mütaakıp yıl 
bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum. : 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili bir değişik
lik önergesi gelmiştir, okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi içinde yer 

alan Gençlik ve Spor Bakanlığı harcamalariy-
le ilgili, bütçenin 14 595 nci maddesindeki spor 
giderleriyle ilgili ödeneğin sarf şeklini tesbit 
eden ve (R) cetveline konulması istenilen 20 
maddelik açıklama için Bütçe Karma Komisyo
nunda verilen takrir kabul edûmiş ve fakat bu 
açıklamanın yine aynı Bakanlığın Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğüyle ilgili katma bütçesi
ne bağlı (R) işaretli cetveldeki açıklamaya ilâ
ve edildiği görülmüştür. Bu itibarla ileride bir 
karışıklığa meydan verilmemesi yönünden, yu
karıda sözü edilen açıklamanın Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüne bağlı katma bütçenin (R) 
işaretli cetvelinden alınarak 1971 yılı Genel Büt

çe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele dâhil 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Sezai Ergim 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu
sunuz efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Açıklamanın maddedeki (R) 
cetvelinden çıkartılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Okunan önerge gereğince 7 nci maddenin 
almış olduğu şekille birlikte kabulünü oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etaıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci maddeyi okutuyorum : 

Madde 8. — Bütçe kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü 

maddesi gereğince, her nevi spor saha ve tesis
leri vücuda getirmek amaciyle, Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin (A/2) işa
retli cetvelinin 21.000 ve 22.000 nci bölümle
rinde yer alan ödeneklerden ve 6 ncı maddesi 
gereğince bilâhara bu bölümlere ödenek kayde
dilecek miktarlardan Beden Terbiyesi bölge baş
kanlıklarınca 3530 sayılı Kanun hükümleri uya
rınca emanet yolu ile yapılabilecek işlerin dışın
da kalan yatırımlara ait ödeneklerin Bayındırlık 
Bakanlığı ile mezkûr Genel Müdürlükçe muta
bık kalınacak miktarları, Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesinin mevcut veya yeniden açılacak aynı 
yatırım hizmetlerine sarf edilmek üzere, aktar
ma için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf 
edilmiyen kısımlar mütaakıp yıl bütçesine dev
redilir. 
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Bayındırlık Bakanlığı mezkûr işleri 3530 sa
yılı Kanun esasları dairesinde yürütür. 

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

Onuncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 10. — tzmir Akdeniz Oyunlarının 

hazırlık, icra ve tasfiyesi çalışmalarında: 

1. 'Geçici olarak görevlendirilecek memur: 
lar hakkında 31 . 7 . 1970 gün ve 1327 sayılı 
Kanunun 74 ncü maddesiyle getirilen 1 nci ve 
2 nci ek maddeler hükümleri uygulanmaz. 

2. Geçici görevlendirme, 6245 sayılı Harcı
rah Kanununun 23 ncü maddesine dayanılarak 
bu oyunlar için düzenlenen Bakanlar Kurulu 
kararındaki esaslara tabidir. Bu konuda adı ge
çen kanunun genel hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN1 — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanun, 1 Mart 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunu, Maliye ve Gençlik 
ve Spor bakanları yürütür. 

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

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi) — Sayın Başkan, 
Komisyon adına burada bir noktaya işaret et
mek isterim. 

BAŞKAN — 59 ncu Birleşimin ikinci Oturu 
munu açıyorum. 

Görüşmelere geçmeden önce, müzakereleri ik
mal edilmiş olan açık oylamalar vardır, bunları 
oylarınıza sunacağız. 

Şimdi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
(R) cetvelinden çıkarma yaptık ve bunu Genel 
Bütçenin (R) cetveline ithal edeceğiz. Yalnız 
bir ikinci önergemiz var ki, bu ithal ile beraber 
bu (R) cetvelinin o maddesine kapsam bakımın
dan bir genişlk getiriyor. Genel Bütçenin (R) 
cetveli oylanırken onun da birlikte mütalâa 
edilmesi gerekir. Her hangi bir unutmaya mey
dan verilmemesi için bunu şimdiden hatırlatı
yoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1971 

yılı Bütçe Kanun tasarısı açık oylarınıza sunu
lacaktır. 

Bu suretle müzakeresi ikmal edilmiş bulu
nan bütçenin Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü kıymetli müntesiplerine ve aziz gençliğimize 
bayırlı olmasını temenni ediyoruz. 

iSayın arkadaşlarım, bir hususu da açıklığa 
kavuşturmak istiyorum: Sayın Hüseyin Abbas 
arkadaşımızın vâki konuşması üzerine bahis ko
nusu sözlerin zabıtlardan çıkarılması hususunu, 
münihasıran Yüce Heyetin bu beyanlara vâki 
olan reaksiyonunu tesbit bakımından yapmış bu
lunuyorum. Aslında bu işlem, söylenen sözlerin 
zabıtlardan çıkarılması anlamında yapılmamış
tır. Belirtirim efendim. 

Saat 14,45 toplanılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Birleşime ara veriyorum efendim. 
Kapanma saati: 14,10 

m • • 

3. — Hudut ve Sakiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/394; Cumhuri-

ÎKİNOİ OTURUM 
Açılma saati : 14,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 
KATtPIiER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Enver Akova (Sivas) 
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yet Senatosu 1/1156) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
259; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1489) 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/400, Cumhuriyet Senato
su 1/1168) (Mîllet Meclisi S. Sayısı: 273; Cum
huriyet; Senatosu S. Sayısı: 1495) 

5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1971 Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/391; Cumhuriyet Senatosu 1/1165) (Mil
let Meclisi S. Sayısı: 270; Cumhuriyet Senatosu 
S, Sayısı: 1486) (Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1971) 

6. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/399; Cumhuriyet Senatosu 
1/1169) (Millet Meclisi S. Sayısı: 258; Cum
huriyet; Senatosu S. Sayısı: 1494) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet Senatosu 
1/1163) (Millet Meclisi S. Sayısı: 261; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 1483) 

BAŞKAN — Tekrar oylarınıza sunulacak
tır, Oy kupaları önce sıralar arasında dolaştırı
lacak, sonra da kürsü önünde bekletilecektir. 
Sayın üyelerin oylarını kullanmalarını rica ede
rim. 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/386; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 257; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1481) 
(Devam) 
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B — KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ: 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi : 

BAŞKAN — Köy işleri Bakanlığı 1971 yılı 
Bütçe kanun tasarısı üzerindeki müzakerelere 
"başlıyoruz. 

Köy işleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup
lar adına söz almış bulunan arkadaşlarımın isim
lerini arz ediyorum: Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın BaJhri Dağdaş, Millî Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Nebil Oktay, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Hüseyin yeni-
pmar ve Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ba
ha Müderrisoğlu. 

Şahısları adına söz alanları arz ediyo
rum: Sayın Cengizhan Yorulmaz, Sayın Âdil 
Turan, Sayın İbrahim Oüceoğlu, Sayın Ekrem 
Kangal, Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Enver Ako-
va, Sayın Vehbi Meşhur, Sayın Nuri Çelik Ya-
zıcıoğlu, Sayın İbrahim Öztürk, Sayın Hûlûsi 
Çakır, Sayın Kenan Mümtaz Akışık, Sayın Sü
leyman Mutlu, Sayın Kemal Kaya, Sayın Ahmet 
Güner, Sayın Şemsettin Sönmez, Sayın Mustafa 
Kaptan ve Sayın Turgut Artaç. 

İlk söz, Demokratik Parti Grupu adına Sa
yın Bahri Dağdaş'indir. Buyurun Sayın Dağ
daş, saat 14,52. 

D. P. GRUPU ADINA BAHRÎ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Bıaşkan, değerli milletvekil
leri; 

Demokratik Parti adına Köy İşleri Bakan
lığı bütçesiyle ilgili görüşlerimizi açıklamak 
için ısöz almış bulunuyorum. Bu münasebetle 
Yüce Meclise ve Köy İşleri Bakanlığının değer
li mensuplarına saygılarımı <sunarım. 

Köy İşleri Bakanlığı bütçesinin, genel tarım 
bütçesi içinde tarımsal kalkınmanın alt yapısı
nın gelişmesinin önemli bir rüknü olarak gör
mekteyiz. Bu itibarla, maruzatım, partimizin 
tarım politikasının tarımsal kalkınma esasları 
içinde, tarımla geçinenlerin hayat seviyeleri
nin yüksetlilmesi için, parti programımızda ön
gördüğümüz köklü tedbirleri kapsayacaktır. 

Memleketimizde şimdiye kadar tarımsal üre
timde görülen artışlar, genellikle ekiliş saha
sının genişlemesi suretiyle olmuş ve bu yolda 
üretim bakımından marjinal sayılan alanlara 
kadar el atılmıştır. 
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Her ne kadar ıslah edilmek suretiyle bir 

kısım arazinin ziraate alınması imkânları varsa 
da, bu da çok sınırlıdır. Bugünkü durumda 
tarımsal üretim, süratle artan nüfusumuzun 
yiyecek ve diğer tarım maddeleri ihtiyacını 
karşılaması ve artan miktarlarda tarım ürünle
rinin ihraçedilmesi bakımından yetersizdir. Ta
rım üretimimizin, büyük ölçüde tabi olduğu 
tabiat tesirlerinden kurtarılmamış ve tarım sek
töründe çalışanların gelir ve yaşama seviyeleri, 
ekonominin diğer kesimlerine kıyaslanabilecek 
derecede yükseltilmemiştir. 

Sayın mileltve'killeri; 
Memleketimizde tarımsal üretim, nüfusdaki 

artış hızına ayak uyduramamaktadır. Yapılan 
hesaplara göre nüfusumuz yılda % 2,5 köyler
de % 3 veya biraz daha fazla oranda 
çoğalmakta ve tarımsal gıda maddeleri ise 
bunun altında seyretmektedir. Nüfus ve 
yiyecek maddeleri üretimi artışları bugün
kü tempoyla devam ettiği takdirde önmüzdeki 
yıllarda yiyecek ihtiyacımızda oldukça büyük 
açıklarla karşılaşılacağı ve gerekli tedbirler 
alınmazsa sosyal ve ekonomik bakımlardan sı-
Ikıntılar olacağı şüphesiz görülmektedir. 

Tarımda fert başına düşen gelir, ekono
mimizin diğer sektörlerinde fert başına düşen 
gelirden çok azdır. Bunun sebepleri arasında, 
tarım kesimindeki nüfusun fazlalığı, -1963 ve 
1964 genel nüfus sayımında yüzde 78- ve ta
rımsal işletmelerin büyük çoğunluğunun küçük 
işletmeler halinde olması başta gelmektedir. 
Üyesi bulunduğumuz İktisadi İşbirliği ve Kal 
kınma Teşkilâtı memleketleri arasında tarım 
nüfusu oranı en yüksek olanı Türkiye'dir. Mut
lak rakamları itibariyle tarım nüfusumuz ço
ğalmaktadır. Yapılan tahminlere nazaran nü
fusumuz 1985 yılında 55 milyonu aşacak ve 
2000 yılında 80 milyonu bulacaktır. 

Bugün memleketimizde 3,5 milyon kadar 
tarım işletmesi vardır. Bunların ortalama ge
nişliği bölgeden bölgeye büyük farklar göster
mekle beraber 75 dönüm civarındadır. Tarım
daki nüfus fazlalığı toprağı tazyik etmekte ve 
bu durum da orman, mer'a ve ziraat arazisini 
gereik tabiî, gerekse beşerî tahriplerden korun
mak zorunluğunu ortaya koymaktadır. 

Tarımda, üretimde fazla artış sağlanmaması 
ve gelir azlığının başlıca sebepleri; bitkisel ve 
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hayvansal üretimde birim alandan alman veri
min düşüklüğüdür. Memleketimiz ormancılığı
nın da birim başına verimi de kıyaslanabilecek 
şartlardaki memleketlerin verimlerinin çok al
tındadır. 

Diğer taraftan, halen Devlete ait, toplam 
sahası büyük rakamlara baliğ olan toplu ve da
ğınık halde çayır, mer'a, otlak ve yaylak afa
zisi bulunmaktadır. Bunların mutlak mer'a, ça
yır, otlak ve yaylak arazisi olup olmadıkları ve 
sınırları incelenip tesbit edilmemiştir. Mevzuat 
boşlukları ve teknik tedbir eksiklikleri doLıyı-
siyle bu arazide gerekli geliştirmeler yapılma
makta ve faydalanmalar mevcut potansiyelin 
çok altında kalmakta kullanma ve faydalanma 
anlaşmazlıkları kronikleşmiş bir halde sürüp 
gitmektedir. 

Tarımsal işletmelerimizde üretim faaliyetle
rini birim alandan âzami verim ve gelir sağlıya-
cak entansif tarım şartlarına kavuşturulması 
için gerekli altyapı hizmetleri yeteri ölçüde ge
liştirilmemiştir. Memleketimiz ziraatinin mekân 
ile ilgili bu konudaki eksiklik ve aksaklıkları 
gereği üzerine giderilmediği sürece arazi ve su 
varlıklarından üstün faydalanma oranı gerçek-
leşmiyecektir. Halen ilgili kamu kuruluşları ta
rafından tarımsal arazinin verimli olarak işle
tilmesini sağlamak amaciyle baraj,, sulama şe
bekesi, sel ve taşkın kontrolü, arazi ıslahı, top
rak muhafaza, bataklık kurutma, drenaj sula
ma developmanı, küçük su, yol, elektrik, içme 
suyu ve kullanma suları ziraat ve ormana da
yalı sınai tesisler gibi altyapı yatırımları yeter
siz de olsa icra programlarına dayatıldığı hal
de, uygulamalarda birbiriyle gerekli bağıntı
ları sağlamadığından, bunlar, tarımsal kalkın
ma bakımından yeteri kadar etkili olmamakta
dır. 

Son yüzyıl içinde yeni teknolojik buluşların, 
ıslah edilmiş tohum... 

Değerli milletvekilleri, söz buraya gelmiş
ken, buraya bir nokta koyup bir hususu arz 
etmek istiyorum : Salı günü akşamı Türkiye 
televizyonlarında kişilikleri asın sola dayalı 
bâzı kimselerin iştirakiyle, Hükümetin 1 milyon 
tonluk buğday ithali münasebetiyle tartışma ya
pıldı. Mesuliyet deruhde ettiğim senelerde ge
tirdiğim ecnebi tohumlar üzerinde durmuş ve 
beni kınamışlardı. Televizyonda şahsımı istih-
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daf eden ve gerçekle ilgisi olnuyan hususlara 
Meclis kürsüsünden cevap vermeyi doğru bul
mamama rağmen, buğday konusunda vâki it
hamlara en güzel cevabı, icraatım, Türkiye'deki 
gerçekler ve Türk çiftçisi vermiştir. Bu müna
sebetle Yüce Meclise bu icraatım dolayısiyle 
foâzı rakamlar arz etmek isterim. 

Muhterem üyeler, mesuliyet deruhde ettiğim 
senelerde Meksika'dan yüksek verimli Meksika 
çeşidi tohumlarla birlikte menşei çeşitli memle
ketlere dayalı 15 e yakın ecnebi tohumu mem
leketimize getirdik. Getirmemizdeki sebepleri 
de kısaca arz edeceğim. 

Devlet Üretme Çiftliklerinin elinde bulunan 
ve yerli ıslaha dayalı tohumlarla ilgili olarak 
20 senelik bir dönem (ki bunu da iki periyotta 
mütalâa ettik, biri gübreli dönem, diğeri de güb-
resiz dönem) kabul ettik. 

Devletin bütün gücüne sahibolan ve memle
ketin tohumluk ihtiyacını karşılamak için ku
rulan Devlet Üretme Çiftliklerinde yerli tohum 
lardan alman vasatiler şu idi : 

Verim, dönüm başına gübresiz dönemde 90 
kilo, gübreli dönemde de 113 kilo. 

Bunu köylü şartlarında tatbikata koyduğu
muz zamanda 100 ün ve 90 m çok altında sey
rediyordu. 

O bakımdan bir taraftan iç araştırmalara 
ışık tutmak, diğer taraftan da büyük bir buğ
day boşluğunu karşılamak amaciyle dünyaca 
tanınmış Rockfeller Faundation'un istihsal et
tiği Meksika çeşitleri ve bu arada Rus çeşitle
rinden de memleketimize ithal ettik. Tatbikatın 
neticesi şu : (Elindeki kitabı göstererek) Şu 
gördüğünüz kitabın içerisinde isimleri olan ve 
aşağı yukarı 25 e yakın ecnebi mütehassısın 
bütün hasat dönemi süresince murakabe ettiği 
1967 - 1968 döneminde vasati olarak dönüm ba
şına 400 kilo buğday alınmıştır ve 1 700 000 
dönüm de ekim yapılmıştır. 

İkinci neticeyi de şöyle arz ediyorum : Ada
na, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakka
le, Denizli, Gaziantep, İçel, Manisa, Maraş, İz
mir ve Sakarya'da Meksika çeşitlerinden 
5 300 000 dönüm civarında buğday ekilmiştir. 
1 662 000 ton buğday istihsal edilmiştir. Yani, 
5 milyon dönüm ekilmesine rağmen, dönüm ba
şına 300 kilo buğday elde edilmiştir. Bu hasat 
yılında da Türkiye'nin yerli buğday vasatisi 
dönüm başına 80 kiloyu geçmiyordu, 

Diğer bir hususa da değinmek istiyorum; 
televizyondaki açık oturumda, yalnız yukarda 
bahsi geçen hususlara yer verilmekle yetinilme-
yip, aynı zamanda, bundan sonra da açlığın 
devam edeceği, bunu önlemenin çaresinin artık 
toprak reformuna değil, büyük Devlet çiftlik
lerinin kurulmasına bağlı olduğu iddiası da ile
ri sürüldü. Bunun neticesinde bir nevi «kolhoz» 
politikasının da propagandası yapıldı. 

Değerli milletvekilleri, şimdi size bu rakam
ların dışında alınan neticeler üzerinde bâzı hu
susları da açıklamak istiyorum. 

Meselâ bu getirdiğimiz tohumlardan Türk 
çiftçisinin hangi ölçüde memnun olduğunu ifa
de etmek için huzurunuzda Ege Çiftçi Derneği
nin 1970 teki bir belgesini okumak istiyorum. 
Bu belgede; dış memleketlerden buğday, pa
muk v. s. mahsullerin denenmiş, verimli ve eko
loji şartlarımıza uygun tohumlarla bol gübre 
ithal edilmesi konusuna değinilerek, bâzı mah
fillerde, hattâ bâzı bakanlar arasında tarımsal 
yatırımların bekleneni vermediğine, bu yatırım
lardan addolunan tohum ve gübre ithalinden 
sarfınazar edilerek, gübre tohum yerine buğday 
ithalinin daha yerinde olacağına, kendi araştır
malarımızın neticelerini beklemenin daha fayda
lı bulunacağı hususu üzerinde durulduğuna işa
ret edilerek, Federasyon olarak buna inanma
dıklarını, araştırma müesseselerimizin ciddî ve 
samimî çalışmalarını bilmekle beraber, kendile
rine şimdiye kadar nedense istedikleri evsafta 
orijinal hiçbir yeni tohum verilmediğini belirt
mektedirler. Beklemeye ise, çiftçimizin ve mem
leketimizin tahammülü olmadığını ifade ederek, 
verimli ve yeni her çeşit tohumluğun memleke
te devamlı ithalinden büyük faydalar umdukla
rını ve araştırma merkezlerinin yine çalışmala
rına devam edebileceklerini bildiriyorlar. Bunun
la da Türk çiftçisinin, ithal edilen buğdaylara 
hangi ölçüde değer verdiğini ifade etmek isti
yorum. Ama bu ifadede, nedense, Hükümet ri
calinin bâzı erkânı da bu ithal edilen ecnebi to
hum ve gübrenin karşısına çıkmış gibi görün
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, yine getirilen tohum
larda ve elde edilen buğdaylarda evsaf ve bes
lenme düşüklüğünün mevcudoîduğu ileri sürü
lüyor. Yaptırdığımız analizlere göre, Floransa, 
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Montana ve Sonora buğdaylarını mukayese et
tirdik. 

Hamur verimi: Floransada 160, Montanada 
162, Sonorada 165. 

Ekmek hacmi : Floransada 350, Montanada 
350, Sonorada 435. 

Ekmek verimi: Floransada 135, Montanada 
13G, Sonorada 145, 

Ekmek pişme emsali: Floransada 40, Monta
nada 40, Sonorada 99 - 87. 

Yaş öz: Floransada 20, Montanada 25, Sono
rada 26 ve benzeri. 

Bu rakamlardan da görülüyor ki, getirilen 
buğdayların evsaf itibariyle, kalite itibariyle, 
verim itibariyle yerli buğdaylarımızın benzeri 
ekolojilerinin çok üstünde seyrettiği vakıası ile 
karşı karşıyayız. 

Ben bu mahfilleri bildiğim için mesuliyet dö
nemindeki raporların hepsini bir dosyada hıf
zettim. 

Bana yönelen, «Buğdaylar getirilmiş fakat 
bunlar melezdir, zamanla dejenerasyona uğra
yacaktır» şeklinde bir iddia daha vardı. Onu da 
karşılamak için Bakanlığım döneminde «Rock-
feller Fondation» ile yaptığımız işbirliği netice
sinde, Türkiye'de, buğday ıslahını ve buğday 
üretimini teminat altına alacak müesseseyi de 
kurduğumuzu ifade ediyor ve şu dosya münde-
recatını huzurlarınızı fazla işgal etmemek için 
açıklamak istemiyorum. Ama bu müessese de 
Türkiye'de kurulmuştur. 

Böylece kısa da olsa Meksika buğdayı hak
kında verdiğim bilgilerin yanında, «Rockfeller 
Foundation» un bir kadirşinaslık örneği olarak 
göndermiş olduğu bir ufak mektubu da huzuru
nuzda okumak isterim. 

Şimdi değerli milletvekilleri, bu mektubu 
şahsımın propagandası yönünden değil de, ıslah 
edilen materyalin hangi ölçüde beşeriyete hiz
met ettiği cihetinden değerlendirmenizi rica 
ediyorum. 

«Rockfeller Foundation» 26 Ocak 1971 tarih
li mektubunda diyor ki : 

«ıSayın Bahri. Dağdaş, 
Bu mektubumla birlikte size Dır. Norman 

Borlosun içerisinde şahsi açıklamaları bulunan 
mdktulbunu gönderiyorum. 

Dr. Borlos sizin yeşil ihtilâlin başlatılmasm-

dalki önemli rolümüz ve yardımlarınız sebebiyle 
kendisine Nobel Barış ödülümü kazanmasında 
etkili olduğunu ifade eder, saygılar sunarım.» 

Bu suretle yüksek vasıflı tohuim, damızlık, 
sum'i gübre, ziraat alet ve maMnalan ve ben
zeri unsurların tarımda artan oranida uygulan
maması sebebiyle taramışa! üretim ve gelininde 
artış sağlanamamıştır. Bu sebeple de arazi, ser
maye ve işgücü prodüktiviteleri bir hayl dü
şüktür. Bunlara tarımda kredi ve sermaye ye
tersizliği ve kredi mekanizmasının çeşitli ak
saklıkları ve tarımsal ürünlerin değerlenidir-
me, pazarlama hizmet ve imkânlanmldaki yeter
sizlikler, köylünün yeterince teşkilâtlanama-
mış bulunması, işletme bünyelerinin düzensiz 
oluişu ve yeter gelirli olmamaları, düzenlsizliMer 
ve nihayet Devletin tarını kesiminldeM araş
tırma, eğitim ve yayım teşkilâtı hizmetlerinin 
ıbuıgünlkü ihtiyaçlara lâyolkiytle cevap vereme
mesi gibi daha birçok sebep yanımda köylü
nün toprakla olan hukukî münasebetlerinin 

düzenlenmemiş olması sel>ebolmaktaJdır. 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş, ikinci süreyi 

kullanıyor musunuz efendim? 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Evet kulla
nıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DP. GRUPU ADINA BAHRÎ DAĞDAŞ (De

vamla) — Sayım milletvekilleri, 
Arazi mülkiyet ve tasarruf sistemleri, çiftçi

lerin toprağa sahiilholmaları, veya cam kiracı, 
ortakçı güibi işletime şekliyle ilgili şartlarımı kap
samaktadır. Buna göre eğer bir ülkede köylü
lerim veya çiftçilerin ekseriyeti yeter gelir sağ-
lıyacak toprak ve sermaye sahibi ise, bu top
raklarda emniyet içerisinde çalışaibiliyorlarsia, 
o takdirde onların yaşama şartlarının, külltür 
seviyelerinin, siyasi ve sosyal haklarının dü
zenlenmesinde arazi mülkiyet ve tasarruf siste
mli. engel olmaktan çıkar. 

Memleketimizde tanımsal arazi ile ilgili ta
pu ve kadastro işlemleri henüz mevcudun 1/4 nü 
tamamlamaimıştır. Arazi iktisabı gibi veraset 
ve intikal işlemleri de mevzuata uygun bir şe
kilde yürütülmemekte ve bu yüzden mülkiyet 
emniyetinin özlenen şekilde tesis edilmemiş ol
ması da tanımsal üretim ve gelir artışlarını bü
yük ölçüde engellemektedir. Ayını şekilde bu-

— 713 — 



M. Meclisi B : 59 25 . 2 . 1971 O : 2 

güne kadar yeterli kanuni esaslara bağlanima-
mış Olan kiracılık ve ortakçılık işletmeleri, 
daha çok geleneklere dayandığı cübetüle bu
günkü uygulamalaîröyle hem topraklarımızın. 
verümli bir şiekilde işletilmesini, heım de mal 
sahibi, kiracı, ortaklar arasındaki ilişkilerin dü-
zenlenımesini sağlamaktaaı uzaktır. 

iSayın milletvekilleri, 

ıSüratle artan nüfusumuzun yiyecek ve di
ğer tarımsal ihtiyaç maddelerinin kemdi kay
naklarımızdan karşılanması zorunlu bulun
maktadır. ülkemizin toprak varlığı, su kay-
(njakları, ekolojik özellikleri buna imkân ve
recek büyük bir potansiyele sahiptir. Buna gö
re gelecek yıllara ait ihtiyaçlarımız düşünü
lürse, 2000 yılında 80 milyonu bulacağı tahmin» 
tidiilcfa, nüfusumuzun yiyecek ilhtiyaıçlannı kar
şılamak üzere bugünkü yiyecek mıaiddeleri üre
timini üç katı artırmak gerekmektedir. G-eliş-
me yolunda olan memilekeltimizde çoğalan ge
lirle birlikte artaın satmama gücünün ön plân
da daha iyi yiyecek maddelerinin - et, süt, yu
murta giiibi - talebini artıracağı göz önünde tu
tulursa, bu gibi yiyecek maddelerıinin üretimi
nin daha fazla olması gerekecektir. 

Diğer taraftan, tarımsal ürünler daha uzun 
'Seneler ihracatımızda önemli yerlini muhafaza 
•edecek ve dahilî sanayim gelilşımesi için yıldaaı 
yıla artan döviz ihtiyacını karşılamak üzere ta
rım ürünleri ihracatı gerekecektir. 

Bundan başka tarımda fert başına gelir mik
tarını artırmak ve dolayısiyle tarımda çalışan
ların yaşama seviyelerini yükseltmek zorunlu-
ğu vardır. Bugün için memleketimizde fert ba
şına düşen gelirin, diğer sektörlerdekilerin üçte 
biri kadar olduğu nazara alınırsa bunun artı
rılabilmesi için köklü tedbirlerin alınmasına za
ruret bulunmaktadır. 

Bu itibarla, tarım alanına mevcut potansi
yele orantılı olarak daha yeterli imkânlara ka
vuşturulması ve tarımsal üretimin ^ artırılması 
için birim başına yüksek verim alınması için 
tarımda entansiyeti artıran tedbirlerin yoğun
laştırılması mecburiyeti vardır. 

Netice olarak tarım kesimine ne taraftan ba
kılırsa bakılsın, bu kesimin altyapısında bünye
sinde enstitüsyonel kuruluşlarında mevcut olan 
ve aksaklıkları gidermek ve bu suretle tarım

sal üretimin artırılması tarımla çalışmaların ge
lir ve yaşama seviyelerinin, yükseltilmesi bu su
retle tarım ekonomisi gelişmesindeki rolünü lâ-
yıkiyle ifa edebilmesi için tarımda kalkınmayı 
sağlıyacak köklü tedbirlerin alınması zarureti 
açıkça görülmektedir. Bunlar yapılmadığı tak
dirde önümüzdeki yıllarda yiyecek ihtiyacımı
zın karşılanması ve topyekûn ekonomik kalkın
mamız bakımından zor durumlarla karşı karşı
ya kalmamız mümkündür. 

ıMuhterem milletvekilleri, 

Partimiz, hür demokratik sistemle idare edi
len memleketlerdeki tarımsal kalkınmalara mu
vazi olarak, memleketimizde de tarım sektörün
de, teknolojik alanda çiftçi ve köylü gelirinin 
ekonominin diğer sektörlerindeki gelirlere yak-
laştırılması için türlü tedbirler yanında, bu sek
tör faaliyetlerinin ve işletme bünyelerinin mül
ke dayanan esas üzerinden düzenlenmesi ve bu 
arada iktisaden yaşıyamaz haldeki düşük gelir
li küçük işletmelerin dimansiyomımm büyü
tülmesi ve tarımdaki fazla nüfusun gelişen 
ekonomik imkânlar ve zaman içinde diğer 
sektörlere kaydırılarak, tarımda kalanlara daha 
fazla gelir ve yüksek hayat seviyesi sağlan
ması temel prensibini kabul eder. 

Bir taraftan gereği üzere teşkilâtlandırıl
mış çiftçi ve köylüyü ve özel sektör güç ve 
imkânlarını işbirliği halinde tanınsa! yatırım, 
tedarik ve faaliyet mahrekleri üzerinde ha
rekete geçirilmesini sağlıyabilecek ve diğer 
taraftan kamu idarelerinin bütün imkânlarını 
ahenkli bir şekilde bu hareketlerin desteklen
mesine, yönetilmesinde ve bu suretle ciddî 
bir tutumla kararlı bir tanm politikası ile 
tarım sektöründe özlenen köklü değiştirme ve 
geliştirmeleri parti programlınızda öngördü
ğümüz Devletçilik, plân, proje anlayışımıza 
uygun olarak gerçekleştirmenin lüzumuna ina
nıyoruz. 

'Tanında hayli ağır olan çeşitli büyük 
masraf istiyen altyapı yatırımlarında ve üre
tim maddelerinin tedarikinde projeye dayalı, 
zirai sulama, arazi ıslahı, damızlık ve nüve 
işletmeleri kurulması, işletme bünyelerinin ıs
lahı ve yeterli hale getirilmesi ve mesken edin
meleri için Devlet gücüne paralel olarak çiftçi 
birlik ve teşekküllerinin iştirakini teşvik ede-
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cek zirai kredilerinin oumlu bir şekilde ge
liştirilmesi temel hedeflerimizdendir. 

Artan nüfusumuzun temel gıda ve geli
şen endüstrinin hammadde ihtiyacının temin 
©dilmesi, iç ve dış pazar taleplerinin karşı
lanması, arazi potansiyelimizin harekete geçi
rilmesi ve değerlendirilmesi amacı ile ilmî ve 
ekonomik araştırmaya dayalı, yetiştirilmesinin 
teşvikine lüzum görülen nebati ve hayvani 
mahsullerin üretiminin teşvikini sağlıyacak 
taban fiyata dayalı destekleme almmlarmın 
lüzumuna kaaniiz. 

Tarım ve su ürünlerinin en elverişli şe
kilde ve şartlarda pazarlanmasını, bunlar için 
lüzumlu sınai ve muhafaza tesislerinin ku
rulması için Devlet desteğine muvazi ola
cak çiftçi teşekküllerinin iştiraki, diğer bir de
yimle gerçek ve tüzel kişilerin teşebbüs ve 
imkânlarım artırıcı tedbirlerin zirai kal
kınmamızın önemli rüknü kabul ediyoruz. 

Şüphesiz tarımsal üretimin ve gelirin ar
tırılmasına dayanan yurt sanayiinin geliş
mesindeki sermaye birikimi ve döviz sağlan
ması çok bilgi, emek, gayret ve milletçe 
fedakârlık istiyen ve çözümü uzun vâdeye 
bağh bir problemdir. Ancak tarımdaki fazla 
nüfusa bir ölçüde istihdam imkânları hazır
lanmanın, milletçe arzu edilen bir hayat se
viyesine ulaşmada yegâne yol olduğuna inan
maktayız. 

Parti programımıza ve tanmsal kalkınma
mızla ilgili Anayasamızın 11, 18, 36, 37, 
38, 40, 41, 42, 51, 52, 130, 131 nci maddele
rinin âmir hükümlerinin lâfzına ve ruhuna 
uygun olarak; 

Tapu ve kadastro işlerinin süratle ikmali, 
mülk sınırlarının gereği üzere belirtilmeli, 
her türlü kullanma, faydalanma ve ekonomik 
işletme bütünlüğünü sağlama ile ilgili inti
kal haklarının sağlam esaslara bağlanması, 

Kiracı, ortakçı ile mülk sahibinin karşı
lıklı haklarını emniyete alan ve kiracı ile 
ortakçıya işlediği arazide mevcut sermaye ve 
iş gücünü korkusuz ve endişesiz kullanma im
kânına kavuşturacak, işletmede üretimi artıra
cak devamlı yatırımların tazminat olarak söz
leşme bitiminde geriye ödenmesi gibi haysi
yetli yaşama imkânına kavuşturacak koru
yucu hükümler ihtiva eden bir mevzuat ve 
közleşme statüsünün hazırlanması. 

Memleketimizin arazi ravumunun düzenlen
mesi ve değerlendirilmesinde su toplama hav
zalarının esas alınmasını toprak, topografya, 
drenaj, erozyon, iklim şartlan ve ekonomik 
faydalanma esasları göz önünde bulundurula
rak ziraat, 'orman, çayır, mera, yaylak arazi 
ve tarıma elverişli olmıyan arazi olarak tabiî 
sınırlarının çizilmesi ve tesbiti, 

Mevcut ormanlarımızın korunması, gelişti
rilmesi, yenilerinin yetiştirilmesi, halk - or
man ilişkilerinin düzenlenmesi, mevcut veya i 
yeniden, tesis edilecek gerçek veya tüzel ki
şilere ait ormanlar için teknik yardım ve 
kredi sağlanması olarak özetlenebilir. 

Bu cümleden olarak, gelişen ekonomik ve 
teknik şartlara göre yurt ormanlarından, ye
tişme muhit şartlarına göre mümkün olan 
en yüksek tecessüm ve hektar serveti elde 
edilecek şekilde ve kalitede orman hâsılatının 
devamlı odarak alınması ve bu suretle ormanla
rın ekonomik bir gelir kaynağı haline geti
rilmesi, 

Orman içinde.yaşıyan halkın emeğinin de
ğerlendirilmesi, gelir ve hayat seviyesinin 
yükseltilmesi, ormanları geliştirecek şekilde, 
bunlarla ilgili tâli ürünlerin iç ye dış piya
sada değerlendirilmesi için gerekli her türlü 
idari, teknik ve ekonomik tedbirlerin alın
ması ve lüzumlu tesislerin kurulması, orman 
köylerinde süt, et ve yumurta, arıcılık ve or
man el sanatlannm geliştirilmesi teşvik ile 
kredi teminatına kavuşturulması 

Her su havzasında, ilmî, ekonomik, araş
tırmaya, dayalı geliştirme plânlan, üretim 
projelerinin hazırlanması, halen Devlete ait 
ve yekûnu bir hayli kabarık olan ıslaha el
verişli fundalık, makilik, yabani meyvalık de-
licelik, fıstıklık, bataklık v. s. gibi ıslahı za
man ve büyük yatırım istiyen arazilerin pey
derpey ıslah edilmesi ve az topraklı veya 
topraksız çiftçilere intikal ettirilmesi sure
tiyle yeter gelirli işletmelere kavuşturulması 
ve böylece tanm işletmelerinin düzenli ve 
ekonomik üniteler haline getirilmesi, 

İşletmelerin bilhassa buhranlı yıllarda kredi 
borçlanndan dolayı elden çıkarılmamalarına, 
işletme bütünlüğünün muhafazası ile tanm 
arazilerinin spekülatif maksatlarla satılma
sına ve boş bırakılmalanna mâni olunması, 
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Tarımsal gelişmelerin hızlandırılmasında nü
fusumuzun büyük çoğunluğunun yaşadığı köy
lerimizin yol, içme suyu, elektrik ile mesken, 
sağlık hizmetlerinin tamamlanması gibi uzun 
vadeli bünyesel ıslah ve geliştirme tedbirleri
ne paralel olarak; 

Tarımda üretimi arttıran inputların, tarım 
alet ve makinalannın tarım kredilerinin uy
gun şartlarda tedariki ve kullanılması, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazar-
lanması, tarımsal kaynakların en uygun ve 
en verimli bir şekilde kullanılması, korunması, 
ve verimliliğinin idame ettirilmesi, çiftçilerin 
teşkilatlandırılması, teşebbüs kabiliyetlerinin 
geliştirilmesi, emeklerinin ve tasarruflarının 
değerlendirilmesi, eğitim ye öğretimlerinin yo
ğunlaştırılması, tarım faaliyetlerinin tarımsal 
ilmî araştırmalara dayanan teknik ve ekono
mik esaslara göre yürütülmesi için, birim 
sahadan, âzami verim ve gelir sağhyan ve 
böylece tarımsal bünyedeki aksaklıkların tek
nik ve teknolojik eksikliklerden mütevellit 
sosyal ve ekonomik kalkınmayı geciktiren bü, 
tün engelleri zaman ve gelişen imkânlar ölçü
sünde bertaraf edilmesini hedef alan enterıgre 
bir tarım reformunun lüzumuna inanmakta
yız. 

'Sayın milletvekileri, 
Partimiz, vatandaşlarımızın meşru sermaye 

ve kazanç ve mülkünün emniyetinin Anayasa
mızın ve kanunlarımızın himayesinde olduğuna 
inanır. 

Partimizin, nereden gelirse gelsin, her 
türlü gasbm, vurigunun karşısında olduğu gibi, 
her türlü meşru sermayeli,, kazanç ve mülki
yet düşmanlarının da karşısında olduğunu be
lirtmek isteriz. 

Partimizin, köylü ve çiftçinin kalkınma
sında, haysiyetli yaşama seviyesine ulaşma
sında temel görüşlerini açıklamış bulunuyo
rum. Maruzatımın, parti programımızın bir ko-
montarı olduğunu ifade eder, Yüce Meclisi 
saygı ile selâmlarım. (D. P. sıralarından al
kışlar.) 

İBAŞKAN — Söz sırası, Millî Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Nebil Oktay'dadır, buyurun 
efendim. 

M. G. P. GRTJPU ADINA MEHMET NEBİL 
OKTAY (Sürt) — Millî Güven Partisi Grupu-

nun Köy işleri Bakanlığı bütçesi ile ilgili görüş
lerini arz edeceğim. 

ISayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
IKöy ve köylü sorunu, Türkiye'mizin süratle 

çözüm bekliyen en önemli meselelerinden biri ve 
başlıcasıdır. Bu sorunu çözmek için programlı 
bir gayretin, hedefi belli bir çalışmanın içine 
girilmemişse, kalkınmanın millî olmak vasfın
dan bahsedilemez. Nüfusunun büyük ekseriyeti
ni köylünün teşkil ettiği bir memlekette, bu 
büyük kütlenin kalkınma hızı, diğer kütlenin 
kalkınma hızını çok daha gerilerden takilbedi-
yorsa, kalkınmanın, o memlekette sosyal adalet 
ilkelerine uygun olduğundan bahsedilemez, 

'Türkiye^de en güç şartlar altında yaşıyan, 
medeniyetin her türlü imkânlarından mahrum 
olarak yaşıyan vatandaşlarımız, hiç şüphesiz ki, 
köylerde yaşıyan vatandaşlarımızdır. Bu mah
rumiyet içindeki yaşantının sebebi yılların ih
maline dayanır. Türk köylüsü her devirde iyi 
sözlere, okşayıcı sözlere muhatabolmuş, ama hiç 
bir devrin, hiç bir kuruluşun sorunlara çözüm 
getirecek büyük ilgisine mazhar olamamıştır. 

1963 yılında kurulan Köy İşleri Bakanlığ;, 
bir bakıma bu vakıayı kabul edişin bir tezahürü
dür. Köy ve köylü sorununun büyük önemi geç 
te olsa nihayet anlaşılmış, bu önemli dâvanın 
müstakil bir teşkilâta, müstakil bir bakanlığa 
olan ihtiyacı dikkate alınabilmiştir. 

Büyük bir ihtiyacın ifadesi olarak kurulan 
bu Bakanlık, teşkilât olarak arzu edilen hedefe 
ulaşabilmiş midir? Şüphesiz ki bu soruya evet 
demek mümkün değildir. Bakanlık yıllardır bir 
kuruluş kanunundan mahrumdur. Ayrı bakan
lıklar bünyesinden alınıp, bu bakanlığa bağlan
mış bulunan umum müdürlükler dahi ayrı teş
kilât kanunlarr ile idare edilmekte, bu durum, 
bizatihi Bakanlık bünyesindeki umum müdür
lükler arasında ahenkli bir çalışmaya mâni ol
duğu gibi, Bakanlığın köy ve köylü sorunları 
ile ilgili meselelerde, diğer bakanlık ve teşek
küllerle yapılması gerekli koordinasyonu sağlı-
yamamasına sebebiyet vermektedir. 

İKöy ve köylüye hizmeti götürmenin, bu hiz
meti en iyi yapabilmenin ve sarf edilecek gay- ( 
retleri en iyi değerlendirebilmenin ilk şartı, Ba
kanlığın günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uy
gun, ahenkli ve rasyonel çalışma imkânları ha-
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zırlıyacak bir kuruluş kanununa kavuşmasıdır. 
Gecikmesi büyük bir kayıp olan kuruluş ka

nununun bir an önce hazırlanıp Msclislerden 
geçirümeisi önemli bir eksikliğin giderilmesi ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bakanlığa bağlı umum müdürlüklerin faa

liyetleriyle ilgili tenMd ve temennilerimizi her 
bakanlık bütçesinde olduğu gibi yapıcı bir mu
halefet anlayışı içerisinde belirtmeye çalışaca
ğız. 

Bakanlığın en önemli görevlerinden biri, 
Yol - Su - Elektrik Genel Müdürlüğünde toplan
mış bulunmaktadır. Bu Umum Müdürlüğün yük
lenmiş bulunduğu, köyün yol, elektrik ve su ih
tiyacını karşılamak gibi önemli görevlerin hep
si de köy kalkınmasının en önemli temel un
surlarıdır. 

Ancak, bu üç önemli ihtiyacın ve görevin 
içerisinde hiç şüphesiz ki, köy yollarının ayrı 
bir önemi vardır. Yolsuz köyler Türkiye'de se
nelerin ıstırabı olan bir konudur. Türkiye'de 
162 055 kilometrelik köy yoluna ihtiyaç vardır. 
Bu ihtiyacın; 13 015 kilometrelik, münhasıran 
yazın geçit veren yollar istisna edildiği takdir
de, bugüne kadar yalnız 38 829 kilometresi kar-
şılanaJbilmiştir. 

Bu rakamlar ihtiyacın ve ıstırabın büyüklü
ğünü ifadeye kâfi rakamlardır. Büyük bir ihti
yacın, noksanlığın ifadesi olan bu rakamları, 
çok geç başlamış bir faaliyetin neticesi olan bu 
rakamları böylece belirttikten sonra, son üç yıl
da eski yıllara nazaran olumlu sayılacak bir 
çalışmanın mevcudolduğunu inkâr etmenin ge
reksiz olduğu kanısındayız. 

Yol yapımı mevzuunda Devlet Plânlama Teş
kilâtı tarafından hazırlanan 1971 yılı progra
mında, 1967, 1968, 1969 ve 1970 yılları içinde 
yapımı biten yollar için ifade edilen rakamlar 
hedefin gerisinde kalmamış rakamlardır. 

Değerli arkadaşlarım, yapılan her hizmetin 
değerini vermeyi, muhalefetin tenkid ve mura
kabe görevi kadar önemli sayıyoruz. 

Bu sebepledir ki; köy yollarının yapımı ko
nusunda olumlu hiçbir hizmetin yapılmadığı, 
plân hedeflerine uygun hareket edilmediği gibi, 
lüzumsuz ve yanlış bir iddianın içine girmiyo
rum. 

25 . 2. . 1971 O : 2 
Ancak, şunu ifade etmek isterim ki, plânın 

bugünkü hedefleri, köy yolları gibi çok büyük 
bir ihtiyacı daha uzun yıllar karşılamaya yeter
li olmıyacaktır. 

3 ncü Kalkınma Plânının çalışma hazırlık
larının devam ettiği bu sıralarda, hedef, 1 nci 
ve 2 nci 5 yıllık kalkınma plânlarına nazaran 
daha yüksek tutulmalı, gelecek yıllar bütçe
ye konacak dâvanın önemine uygun ödenekler
le Türk köylüsünün bu hayati sorunu biran ev
vel çözümlenmelidir, 

Köye ve köylüye hizmeti getirmenin, köye 
suyu, köye elektriği getirmenin, köye adalet 
hizmetlerini, sağlık hizmetlerini, eğitim hiz
metlerini götürmenin, malının, canının emni
yetini sağlamanın, köylüyü kendi içinde gör
menin ve kendinden saymanın ilk şartı, onu 
medeni âlemle ilişkilerini sağlıyacak yola ka
vuşturmaktır. Bu dâva tamamiyle halledilme
dikçe, köy ve köylü kalkınmasında atılacak her 
adım yarım kalmaya mahkûmdur ve gerekli 
faydalan sağlamaktan uzak kalacaktır. 

Değerli arkadaşlanm, YSE Genel Müdür
lüğünün diğer bir önemli iştigal mevzuu da 
köy içme sulandır. Türkiye'deki 65 277 köy 
yerleşme ünitesinden yalnız 3 153 ünde yeter
li içme suyu vardır. Bu rakamın dışında ka
lan ünitelerde yaşıyanlar, insan olma vasfı ile 
kabili telif olmıyan, sıbhi şartlarla bağdaşma
sı mümkün olmıyan bir durumla karşı karşıya 
bulunmaktadırlar. 

Geçen yıl, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu-
da başgösteren kuraklık, Bakanlığın büyük 
çabalarına rağmen, 1970 Türkiye'sinde insan
ların susuzluk yüzünden nasıl telef olduklan-
nı ve olabileceklerini açıkça göstermiştir. 

1967 yılı sonunda içme suyu yeterli olan 
ünite sayısının 1971 yılı başında 31 513 e çı
karılmış olmasını olumlu bir çaba olarak ka
bul etmekteyiz. Ancak, 1971 yılı bütçesinde 
köy içme sulan için ayrılan ödeneğin geçen yı
la nazaran 56 milyon liralık azalma göstermiş 
olması, hizmetin ihtiyacı karşılıyabilecek bir 
tempo içerisinde yürütülemiyeceği ve bu yıl 
cidî aksamalar göstereceği hususunda bizi hak
lı endişelere sevk etmiştir. 

Yerinde ve zamanında her türlü güçlüğe 
göğüs germesini bilen Türk köylüsünün, yıl
lardan beri yalnız mükellefiyetleri olan in-
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sanlar olarak yaşıyan Türk köylüsünün bu en 
tabiî ihtiyacını yağmur sularına, tabiat şart
larına bağlı olmaktan kurtarmak hükümetlere 
düşen başlıca görev olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Son zamanlara kadar yalnız şehirlerde ya

şıyan vatandaşlarımızın istifade kaynağı olan 
elektrikten köylü vatandaşlarımızın da fayda
lanmaya başlaması ve 1967 yılı başında elek
triğe kavuşmuş köy adedi 984 iken, bu mikta
rın 1971 yılı başında 3895 e yükselmiş olması 
memnuniyet duyulması gereken bir husustur. 

Bütçede ayrılan ödenekler bu önemli hiz
metin daha yaygın bir hale gelmesi için ye
terli değildir. Köylü vatandaşın hizmete kat
kısı ağırdır. Katkının tek kanun ile de daha 
da ağırlaştırılmış olması şikâyet konusu ol
makta ve imkânları dar olan köylerin bu nimet
ten istifadelerini çok güçleştirmektedir. Hiz
metin yaygın hale gelmesi için, gerekli imkân
ların aranmasını ve köylü vatandaşın bu yolda 
katlanması mecburi olan külfetin de asgariye 
indirilmesini temenni etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bakanlık bünyesi içerisinde bulunan Top

rak - Su Genel Müdürlüğünün ve ifa ettiği hiz
metin önemi büyüktür. Türkiye'de kullanıla
bilecek 5 milyon hektar araziden ancak 1,5 mil
yon hektarının sulanabilmesi, köyün ve tarı
mın bu teşkilâta olan ihtiyacını açıklıkla or
taya koymaktadır. 

Bunun yanında, ziraata elverişli topraklar
da erozyonu durdurmak, sel zararlarını önle
mek, toprağın verimliliğini artırmak için her 
türlü etütler ve toprak tahlilleri yapmak gibi 
önemli görevleri de olan Toprak - Su Teşkilâ
tının yurdun her tarafına yayılması, kâfi tek-
,nik imkânlara kavuşmamış olan bu teşkilâtın 
lüzumlu araç ve gereçlerle takviyesi, köyümü
ze ve tarımımıza karşı önemli hizmetin ifası 
olacaktır. 

Sayın milletvekileri, 

Köyde mevcut kaynakları, boş ızamanları 
değerlendirmek, yeni iş alanları açmak, el sa
natlarını geliştirmek, gerekli kurslar açmak, 
köy kalkınmasının esas unsurunu teşkil eden 
köylü teşebbüslerinin gerçekleşmesi için lü
zumlu kooperatif birlik ve derneklerin açılma
sını gerçekleştirmek bakımından, idari malî ve 

teknik desteklerde bulunmak gibi önemli gö
revleri mevcudolan Teşkilâtlandırma ve Kre
diler Genel Müdürlüğünün görevlerinin gere
ği olan yeterli bir çalışma içinde olduğunu 
sanmıyorum. 

Bu teşkilâta, diğer konularda olduğu gibi, 
aslında Türkiye için büyük bir problem olan 
gizli işsizlik ve mevsim işsizliği konusunda da 
büyük görevler düşmektedir. Hububat ziraati 
ile uğraşan köylülerimiz başta olmak üzere, 
bütün köylülerimiz için, bir mevsim hariç di
ğer zamanlarda yaygın bir mevsim işsizliği var
dır. Devlet Plânlama Teşkilâtının hesaplarına 
göre, Ocak ayındaki işsiz nüfus sayısı Temmuz 
ayındaki sayının 10 mislidir ve bâzı aylarda 
yalnız tarım sektöründeki işçi sayısı 8 milyonu 
bulmaktadır. Köylü vatandaşın emeğini ve 
mahsulünü değerlendirmek ne derece önemli 
ise; onun boş zamanlarını da kendi refahlarını 
artıracak şekilde değerlendirmek o derece öne
mi haizdir. 

Köylerimizde ev ve el sanatlarını, köy sana
yiini geliştirmek şarttır, özellikle toprağı ye
tersiz ve verimsiz olan köylerde daha da önem 
kazanan bu faaliyetin yurt sathına yayılması 
büyük faydalar sağlıyacaktır. 

Bu konuda da Teşkilâtlandırma ve Krediler 
Müdürlüğüne önemli vazifeler terettübetmekte-
dir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bakanlığa bağlı Toprak İskân Genel Müdür

lüğünün bâzı faaliyetlerinde, özellikle sahipsiz 
ve Hazineye ait arazilerin tesbit ve dağıtımın
da önemli aksaklıklar vardır. Her şeyden evvel, 
tesbit ve dağıtım, gereken süratle yapılamamak
tadır. Tesbit ve dağıtımla görevli tevzi komis
yonlarının sayısını azaltmak değil, artırmam 
lâzım. 25 yıl evvelin şartlarına göre hazırlanmış 
bulunan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu ve tadilleri, yeni ihtiyaçları ve bu sa
hada beliren birçok boşlukları doldurmaktan 
uzaktır. 

Hazinenin Millî Emlâkta kayıtlı milyonlarca 
dönüm arazisi vardır. 1971 yılı bütçesi rakam
larına göre, bu emlâktan alınacağı tahmin edi
len icar bedeli, sadece 16 milyon lira olarak he
saplanmıştır. Bu durum göstermektedir ki; ara
zinin Hazine /elinde bulunmasının Devlet geliri
ne hiçbir faydası yoktur. Kısa sürede dağıtıl-
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ması mümkün olan Hazine arazisi, 25 yıldan 
beri hiçbir Hükümet tarafından dağıtılmazken, 
çeşitli şartları, etraflı önhazırlıkları ve büyük 
maddi imkânları gerektiren toprak reformu 
üzerinde çeşitli siyasi teşekküllerin spekülâs
yon yapmasını samimi karşılamak mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — îki dakikanız kaldı Sayın Ok
tay. 

MEHMET NEBÎL OKTAY (Devamla) — 
İkinci hakkımızı da kullanacağım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
MEHMET NEBÎL OKTAY (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım; 
Toprak dağıtımından sonra çiftçiye gerekli 

imkânların sağlanmaması, toprağı işliyecek deste
ğin yapılmaması, dağıtılan arazinin haricen sa
tış yoluyla çiftçinin elinden çıkmasına sebebiyet 
vermekte, toprağın dağıtımiyle elde edilmek is
tenilen gaye kaybolmaktadır. Bu önemli konu 
üzerine Bakanlığın ciddiyetle eğilmesinde zaru
ret vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Köy tşleri Bakanlığı ve ona bağlı genel mü

dürlüklerin olumlu karşıladığımız birçok faali
yetlerinden bahsettik. Cidden eskiye kıyasla 
olumlu faaliyetler vardır. Ancak, bu olumlu fa
aliyetin dengeli olduğunu iddia etmek müm
kün değildir. Geri kalmış bölgelerin, özellikle 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgelerimizde
ki köylerin, diğer köylerimizle kıyaslanamıya-
cak derecede acıklı durumları vardır. Yol, su, 
elektrik, toprak mülkiyeti, toprak - insan iliş
kileri bu bölgelerimizde ayrı hususiyet arz eder. 
Bu bölgeler arazisinin ortalama yüzde 95,1 i su-
lanamamaktadır. Bu bölgelerimizdeki illerin he
men hepsinin imkânları pek az farklarla ben
zerlik arz ettiğinden, bu konuda Siirt ilini mi
sal veriyorum. 

Bu ilimizde 1 088 yerleşme ünitesi vardır. 
1 088 yerleşme ünitesinden yalnız % 26 smda 
su mevcuttur. Köy yollarının gerçekleşme oranı 
% 6 dır. 1 088 köy yerleşme ünitesinin hiçbiri
sinde elektrik yoktur. Bu misalleri bölgenin di
ğer vilâyetleri için de vermek, hemen hepsinde 
aynı imkânsızlıkları görmek ve dengesizliği 
müşahede etmek mümkündür. Bakanlık faali
yetinin, bu bariz farkı ve dengesizliği giderecek 
bir yola yönelmesini yürekten temenni ediyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonunda or
man köylerinin kalkınmasina menfi yönden et
kileri olan bir diğer hususa da temas etmek is
tiyorum. 

Devlet bütçesinden her yıl 50 milyon liralık 
bir kısmın özel fona ayrılarak, orman köylerinin 
kalkınmasına hasredileceği plânın icaplarmdan-
clır. Ama üzülerek ifade etmek isterim ki, 1957 
yılından 1967 yılına kadar, yani on yıllık devre 
içerisinde bu fona ayrılabilen miktar sadece 
11,5 milyondur. Plânın gereği olan bu çok 
önemli tedbire riayet edilmemesi, her yıl ayrıl
ması gereken 50 milyon liranın özel fona tahsis 
edilmemesi, cidden geri kalmış orman köyleri
mizin daha da geri kalmasına sebebiyet vermek
tedir. Sayın Bakanlığın bu hususta ciddî te
şebbüslerini Millî Güven Partisi Grupu olarak 
beklemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türk köylüsünü, yıllardır ıstırabını çektiği 

çeşitli sorunlardan kurtaracak her çabanın ya
nında olacağız. 

Bakanlık bütçesinin köye ve köylümüze müs
pet hizmetler götürmesini diliyor, Millî Güven 
Partisi Grupu adına Yüce Meclise saygılarımı 
sunuyorum. (M. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Yenipmar, buyurun efendim. Sa
at : 15,51. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN YENİ-
PINAR (Tunceli) — Peki efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Köy tşleri Bakanlığının 1971 bütçesi üzerin

de O, H. P. Grupu adına eleştirilerde bulunmak 
ve görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzda
yım. 

Bu Bakanlık 25 . 12 . 1963 yılında bizzat Sa
yın inönü'nün gördüğü lüzum ve ihtiyaç üzeri
ne kurulmuştur. Başlangıçta çeşitli çevrelerce 
kuruluşu tenkit edilmiştir. Aradan 6 yıl geç
tikten sonra Bakanlığın lüzum ve zaruretine 
herkesin inanmış olması bizim için övünülecek 
bir husustur. 

Sayın milletvekilleri, 
Köy işleri Bakanlığının uygulamaları ile il

gili eleştirilere geçmeden önce köyün yapısal 
durumunu yansıtan gerçekleri ve görüntüleri 
ihtiva eden acıklı tabloyu büyük hatlarla Yüce 
Heyetinize sunmak isterim. 
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Nüfus durumu : Genel nüfusun üçte ikisi 
olan 24 milyon insan köylerde yaşamaktadır. 
Her yıl köydeki nüfus % 4,5 gibi hızlı bir tem
po ile artmaktadır. Artan bu nüfusun % 2 si 
şehirlere akın etmekte, geri kalan % 2 - 2,5 da 
köyde kalmaktadır. Zaten geçinme olanakların
dan mahrum köylü her yıl artan bu yüzde 2 - 2,5 
nisbetindeki artışı da beslemek zorunda kal
maktadır. Böylece dar gelirine her yıl yeni or
taklar çıkmaktadır. 

Gelir durumu : Millî gelirin % 30 u tarım 
sektöründen köylünün emeğiyle gelir, ihracat 
dövizimizin % 80 i yine köylü emeğinin sonucu
dur. İşçi dövizimizin yarısından fazlası köyden 
gidenlerin eliyle sağlanmaktadır. Görülüyor 
ki, Devlet Hazinesi köylünün emeği ve alınteri 
sonucu bir hayli kabarmakta olmasına rağmen; 
köylünün bu kasadan aldığı pay o derece azdır. 
örneğin, bir köylünün millî gelirden aldığı pay 
ortalama olarak 1 000 liradır. 

Eğitim durumu : Köy nüfusunun % 50 si 
okur yazar değildir. Bu nisbet kadın nüfusun
da % 84, erkek nüfusunda ise % 38 dir. 4 837 
köy okul ve öğretmenden tamamen mahrumdur. 
3 546 köyde de geçici binalarda öğretim yapıl
maktadır. Daha önce yapılan okullann çoğu 
yıkık ve harap vaziyettedir. Köylerde ortala
ma olarak 84 öğrenciye 1 öğretmen düşmekte 
oysa ki, şehirde 43 öğrenciye 1 öğretmen, özel 
okullarda da 19 öğrenciye 1 öğretmen düşmek
tedir. Buna mukabil ilkokuldan mezun köylü 
çocuklarının ancak % 2,5 VL yüksek öğretime 
devam imkânı bulabilmektedir. 

Bu acı gerçeklere rağmen Anayasal bir hak 
olan eğitim ve öğretimde imkân ve fırsat eşit
liği köylü lehine bir türlü temin edilememekte
dir. Eğitimde ve gelirde olduğu gibi sağlık hiz
metlerinden de köylümüz yeterince istifade ede
memektedir. 

Köylü çocuğu ya imam, ya da öğretmen 
olur. Siyasi iktidar dinsel eğitimi yanlış bir ta
bana oturtmaktadır. Bunun sonucu zaten, kök
leri ve kalıntıları mevcüdolan eski devir özlem
leri beslenmekte, filizlenmekte ve çağın ilerici 
atılımları karşısına dikilmektedir. 

Konut ve yerleşim : Yapılan köy envanter 
çalışmalarına göre 67 275 yerleşim ünitesi var
dır. Ortalama her üniteye 370 kişi düşmekte ve 

elbette ki bir topluluk olarak su, elektrik, yol, 
okul ve sağlık ocağı gibi ihtiyaçlarının karşılan
masını arzu etmektedirler. 

Son istatistik verilere göre : % 65 i yolsuz, 
% 55 i susuz, % 97 si elektriksizdir. Anayasa
mız «iktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam ça
lışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına 
göre düzenlenir.» diyor. Buna rağmen köyün 
acıklı durumu meydanda. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'nin kalkınması ancak köy ve köylü

nün kalkınmasına bağlıdır. Köylerimizi mede
ni seviyede, asgari yaşama olanaklarına sahip 
kılmak ve köylüyü ulusal ekonomimize katkıda 
bulunabilecek bir unsur haline getirmek g'örevi 
birinci derecede Köy İşleri Bakanlığmındır. Köy 
işleri Bakanlığı altyapı hizmetlerinde uygula
yıcı ve köye yönelen tüm hizmetlerde de koor
dinatör olarak en ağır görevle yükümlüdür. 

Şimdi uygulama ve koordine alanındaki hiz
met ve çalışmalarını eleştirmeye geçiyorum : 

Sayın milletvekilleri, 
Köy ve köylü denilince ilk akla gelen iki un

sur vardır : Bunlardan biri insan, diğeri de top
raktır. Toprak anatâbiri, atalarımız tarafından 
çok yerinde kullanılmış bir terimdir. Topraksız 
bir köylünün; boynu bükük, anasız bir evlâttan 
farkı yoktur. Köy sorunlarını objektif kriter
lere göre sıraya koymak gerekirse, birinci sırayı 
toprak sorunu teşkil eder. 

Bu nedenlerle köydeki tarım arazisinde yapı
sal bir değişikliğin yapılmasında zorunluluk 
vardır. Bunun adı da Toprak Reformudur. Top
rak reformu demokratik düzen ve kural olarak 
Anayasamızın öngördüğü düzen içinde gerçek
leştirilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
yapılmasını arzu ettiğimiz toprak reformu, top
rak dağılımında adaleti ve özel toprak mülkiye
tinden daha çok sayıda çiftçinin yararlanması 
ile birlikte tarımsal verimin de yükseltilmesini 
sağlamaktır. 

A. P. iktidarının köye dönük sosyal ve eko
nomik bir politikası yoktur. Toplu ve köklü 
altyapı devrimleri yapılmadıkça, Anayasanın 
her vatandaşa, tanıdığı insanca yaşama olanak
ları da sağlanamaz. Hükümet, köylünün üretimi
ni artıracak ve bu üretimden elde edilecek ge
lirin de köylü eline geçmesini sağlıyacak tedbir-
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leri almadıkça, köylüyü fukaralıktan kurtara
maz. Köylünün artan ekonomik gücünü, ülkemi
zin hızla sanayileşmesine yöneltme olanakları 
sağlanamamaktadır. 

Bu iddiamızı teyideden 1971 icra programı
nın 236 ncı sayfasındaki bir bölümü beraberce 
okuyalım : «Tarım yapısında gerekli düzenle
melerin yapılmamış olması, tarım işletmelerinin 
parçalanması ve küçülmesi olayının devam et
mesi, tarım ürünlerinin işletme çıkarları açı
sından en elverişli biçimde pazarlanmasım sağ
layıcı bir sistemin kurulamayışı, çiftçilerin kre
di temin, tedarik, üretimin artırılması ve pa-
zarlanması gibi konularda yeterince örgütlen
memesi, tarımsal kredileme düzenindeki dar
boğazlarına köklü çözüm yolları getirilememesi, 
tarımsal yapının istediği nitelik ve kapsamda 
yayın hizmeti sağlanamaması gibi nedenlerden 
tarım kesiminde beklenilen gelişmeler elde edi
lememekte, bu durum ise köyün ve köylünün 
kalkındırılması sorununun başlıca darboğazını 
teşkil etmektedir.» 

Sayın milletvekilleri, 
Tarımda çalışanların ürünlerinin değerlendi

rilmesinin Anayasa gereği olmasına rağmen, bu
gün aksine bırakın değerlendirmeyi, maliyet 
fiyatı altında satıldığı bir vakıadır. Bir örnek
le açıklamak isterim : Ege üniversitesi Zey
tincilik Enstitüsü tarafından yapılan bir ince
leme sonucunda bir kilo zeytinyağının devalü
asyondan önceki maliyet fiyatı 693 kuruştur. 
Halbuki bugün aynı zeytinyağı 650 kuruştur. 
Yani maliyet fiyatının altında satış muamelesi 
görmektedir. Bu, diğer tarım ürünlerinde; pa
muk, tütün, kuru üzüm, incir ve buğday gibi 
bütün mahsullerde de aynı durumdadır. 

Anayasa gereği olarak, üretici lehine bir 
taban fiyat politikası takibedilmelidir. 

Sayın mflMvetalleri, 
En büyük gelr adaletsizliğini meydanıa ge

tiren kredi dağılımındaki eşifcsizlktir. Türk 
(köylüsü tanım kredilerinden yeteri kadar ya
rarlanmamakta, tefecilerin elinde ezilmektedir. 
Tefkilaiaammamış kredli piyaı&ası adı altında ban
kalardan kredi alarak yüade yüz hattâ % 200 
faizle feöyüye veren ve köylünün ürününün 
değerlendirilmesine engel olan tefeciler orta
dan kaldırılmadıkça, Türk kö>lüaünıün kalkın-
masrtm beklemek bir hayaldir. 

Yine 1971 icra programında bu konu ile 
ilgiM gerçekler şöyle dile getMhnişitdr : «Mev
cut kredi sMeminicı düzenlenmesi ile ilgili ça
lışmalar, tarımsal kaükınmıayı sağlama konu
sundaki yetersizliği tüm yönleriyle ortaya çık
mış bugüclkü uygulama düzeninin genel ya
pısı içinde kalmaktadır. Bunun sonucu olarak, 
tanımsal krediler sağlanan artışlara rağmen ta
rımsal üretimim artırılmasında etkisiz ve dağı
lımı dengesiadir.» 

- . < - 'fin ı^TfcHFır • 

Yine 1971 icra programında : «Kooperatif 
sayılarındaki artışlar, köylünün kooperatifleş
me eğiüminıdeki gelişmeleri göstermektedir. 
Ancak Devletin kredi, teknik yardım, eğitim 
ve rehberlik, denetim giM konularda yeterin
ce hizmet sunamamasının bir sonucu olarak sa
yısal artışlara rağmen kooperaıtdf kuruluş 
amaçlarıma uygun bir düzen içinde çalışama
dıkları gibi, ortaklarına gereğince yararlı ola
mamaktadırlar.» 

Yine 1971 icra programın da : «Tarım 
sektöründen tanm dışı sektörlere işgücü ge
çişimi düzenleyici ve kırsal yerleşmelerdeki 
gizli ve mevsimlik işsizlik sarunlanna çözüm 
yolu getirici nitelikteki tedbirler bir s&sitem 
için ele alınmamıştır» deoıilmektedir. 

ıSayın mriilMvekıilleri, 

Devlet PlânUaıma Teşkilâtının hazırladığı ve 
Sayın Bakanın da altında imzası bulunan bu 
gerçekler karşısında bu geri kalmışlığın se
bepleri aranılacaJksa, cevabı, elbette ki bozuk 
düzen olur. 

Sayın mıillle'tivekilleri, 
Köy işleri Bakanlığı 1963 yılında kuruldu

ğu halde, kuruluş kamunu bile ç^arihnamıştır. 
Bu durum, köye ve köylüle hizmet götürdüğü
nü iddia eden AP. iktidarı için acı bir gerçek
tir. 

Köy Işîeri Bakanlığı halen 4 genel müdür
lük halinde teşkÜMandınlmışitır. Bakanlığın 
teşjkilât kanunuma sahibolmaması, hizmetin ar
zulanan' şekilde yapılamasını eınıgellemiştir. 

Sayın Bakanın emrinde bulunan ve ayn 
ayn hizmetlerde sorumlu, aynı derecede ağırlık 
ve önlem taşnnıyain kuruluşlann çakışmaları ve 
programlan üzerinde-yeterince etkili olma im
kânı bulamadığı bir vakıadır. 

Genel müdürlüklere bağlı alt bdrimlerde de 
kontrol ve yönetim güçlükleri kendini gös-
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termiştir. Bakanlığa bağlı taşradaki üniteler 
ayrı ayrı merkezlerden emir almakta ve ara
larında bir koordinasyon sağlanamamaktadır. 
örneğin, Topraksu Teşkilatı direkt olarak Ba
kanlıktan, YSE. ve Toprak İskân Teşkilâtı ise, 
bir kısım idari haltta teknik hizmetler iğin bile 
mülkî âmirlerden emir almaktadır. 

Bu dağınıklık, plân ve programım uygulan
masında, hülâsa tüm hizmetlerin köye ulaşma
sında güçlük doğurduğu gibi, konitroldan uzak 
alt birimlerde politik baskılarla milyonlarca 
liranın progratn ve plân dışı harcanidığı bir 
vakıadır. Hele seçim yıllarında köy yolları de
ğil, oy yolarının, bölgeler arasında denge sağ
lanmadan patika yolları yerine politika asf alt
larının yapıldığı herkesçe bilinen bir gerçek
tir. Biz burada bir polemiğe girmek istemiyo
ruz. Sayın Bakan arzu ©derlerse daha objektif 
olması balknmılndan, seçim bölgemde program ve 
plân dışı yapılan yolları ve diğer hizmetleri tek 
tek kendilerinle saymak mümkündür. 

Bir örnekle yetineceğim : 1970 yılında Tun
celi'cilde programa alınan yol 96 kilometredir. 
Programa alınan bu köy yolundan ancak 36 
kilometresi yapılmış, geri kalan 60 kilometresi 
program dışı yapılmıştır. 

iSayin Bakanın bunlara verecekleri cevap -
«Farklı zümre ve kişilere farklı muamele bizim 
içlin tenezzül olur, lütfen bunu bize yakuştır-
ımayın» şeklinde, her zaman verdikleri bir cevap 
olacaktır. 

Uzun, yıllar Devlet idaresinde ve en üst ka
demelerinde hiamet görmüş ve sorumluluklar yük-
knimiş Sayın Bakanın şahsan buna tenezzül ede
ceğini ben de kabul edemem ve aslında olma
malıdır da, ama nie var ki, daha önce arz et
tiğim gibi, kendi kontrol ve denetimlerinden 
uzak ayrı ayrı yerlerden emir alan taşra üni
telerindeki yetkililer ve kıraldan fazla kıralcı 
yöneticiler adına da bu cevabı verirlerse, ken
dileriyle beraber olmıyacağımızı belirttmek is
terim. 

Hele partizan il daimî encümenlerinin yapa
cakları programların objektifliğinden bahset
mek fazla iytimserlik olur. 

iSayin milletvekilleri, 
Köy İşleri Bakanlığına bağlı 4 genel mü

dürlüğün çalışmaları üzerinde ayrı ayrı dur
mak isiterim. 

YSE. Genel Müdürlüğü : 
İkinci Beş Yıllık Plân, köye götürülen hiz

metlerin daha etkili olabilmesi için kısa ve uzun 
süreli plânlara bağlanmasını öngörmüştür. Ba
kanlığın bu amaçla köyün yol, su ve elektrik 
hizmetlerine ait 15 yıllık (bir plâcı hazırlanma
sını, iyi bir niyetin ve plâna bağlılığın bir ör
neği olarak memnuniyet verici görmekteyiz. 

Hazırlanan plâna göre, köy yolu ve köy 
elektrifikasyon işlerinin beşer yıllık üç dönem
de, köy içme sularınım, ise, beşer yıllık iki dö
nemde tamamlanması esas ahnmıştır. 

Oysa ki, YSE. Genel Müdürlüğünün 1970 -
1971 yıllarında Devletçe verlen yatırım öde
nekleri karşılaştırıldığında bir azalma olduğu 
gömülecektir. Bugünkü para değeri, makina alet 
vo yakıttaki fiyat artışları nedeniyle bu 10 -15 
yıllık plânların tahakkuk edemiyecıeği endişe
sini haklı olarak taşımaktayız. Kaldı M, elde
ki maktalar da miadını doldurmuş bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yaz - kış hastasını sırtımda 20 - 25 kilomet

relik yoldan şehre taşıyan kar, yağmur ve bi
rikmiş pis sulan çoluk çocuğuna içme suyu 
olarak içiren, karanlıktan kalan köylünün 
10 - 15 yıl beklemeye artık tahammülü kal
mamıştır. 

YSE. hizmetleri bakımından imtiyazlı böl
geler ve hattâ iler yaratılmıştır, örneğin, Sa
yın Ba^baJlîanın ili olan İsparta'da köy yolları 
asfaltlanırken patika yoldan bile mahrum olan 
diğer köylerimize yol yapılmamakta'dır. Bu 
hizmetler, genalliMe özelikleri gereği olarak en 
çok politikaya alet olabilecek köy altyapı hiz
metleridir. 

Yine bu hizmetler için köy katkısı adı altın
da bölgelerarası ekonomik gelişme ve köylünün 
ödeme gücü nazara alınmadan bir para alın
maktadır. Bu parayı ödeme olanağından mah
rum fakir köylüye yol, su ve elektrik götü
rülmemesi, Anayasanın bu konudaki direktif
lerine uygun olmadığı gibi, insanlık hak ve 
hukuk prensiplerine de aykırıdır. Aynı böl
gede üç köyden para veremiyen fakir köylünün 
karanlıkta kalmasına hiçbir vicdan razı olamaz. 

TEK Kanunu, üçte bir nisbetimde köylünün 
katkısını öngörmektedir. Bu miktar çoktur. 
Halisane temennimiz, toptan ödeme gücü olmı-
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yan köylere elektrik verilerek borçları failo-
wat saatlara zam şeklinde uzun vâdede öden
mesi cihetine gidilmesidir. 

Köye götürülecek alt yapı hizmetlerinde, 
köylüye eziyet etmekten sakınümalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yenipınar, 2 dakilkanız 
kaldı efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN YENİ
PINAR (Devamla) — İkinci 10 dakikalık hak
kımızı da kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
0. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN YENİ

PINAR (Devamla) — YSE teşkilâtında çalışan 
personelin aylarca maaş ve ücret alamadığı, çok 
peşiran duruma düştüğü bir vakıadır. Per
sonelin özlük hakları konusunda Bakanlığın 
çok hassas bulunmasını temenni etmekteyiz. 

Geçen yaz Güney - Doğu illerindeki [kurak
lık nedeniyle bu bölge halkının yürekler acı
sı durumu hepimizin malûmudur. Bu konuda 
gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, önümüz
deki yıllarda daha da kötü durumlarla karşılaş-
maJk mukadderdir. Hükümetin bu konudaki ça
lışmalarını ve alacağı tedbirleri öğrenmek isti
yoruz. 

Topraksu Genel Müdürlüğü : 
Güçlü ve yetişmiş bir teknik eleman kadro

suna sahip bu Genel Müdürlüğün hazırlamış ol
duğu yatırım projeleri için 1971 yılında da 
yeteri ödenek verilmemiştir. 

Mevcut sulama potansiyelimizin % 70 i ye
ni yatırımlar beklemektedir. 3 milyon 400 bin 
hektar arazide çoraklık, alkaülik ve dranaj ısla
hına ihtiyaç vardır. 25 milyon hektarlık zi
raat arazimizin 18 milyon hektarında değişik 
şiddette erozyon varır. Plânlı devrede toprak 
ve su kaynaklan en mühim gelişme sahaların
dan biri kabul edilmiştir. Maalesef bizde sula
ma sahalarında tekniğin gerekli kıldığı tedbir
ler alınmadığı için su israfı, toprakların çorak
laşması ve verim düşmesi konusunda ciddî endi
şeler ortaya çıkmaktadır. Devlet Su İşleri ta
rafından yapılan depolama tesislerindeki sula
ma şebekelerinin noksanlığı sebebiyle sulama 
randımanı % 48 dir. 

Oysa ki, küçük su tesislerinde bu randı
man % 80 dir. Çiftçi, küçük su işlerine kurta
rıcı gözüyle bakmaktadır. Plânlama Teşki
lâtı dse, küçük su işlerini ikinci plâna atmış, 

büyük şebekeler altındaki developman çalış
malarının birinci plânda ele alınmasını öngör
müştür. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü : 
Çiftçiyi topraklandırmada, toprak etüt ve 

tahlilleri yapılmamış, arazi klâsifikasyonu dik
kate alınmamış, toprak değeri, bölge şartlan 
ve çiftçinin ne şekilde müstahsil kılınacağı hu
susunda ciddî bir araştırma yapılmadan, her yıl 
binlerce dönüm arazinin topraksız köylüye da
ğıtıldığını ilân etmek ve bunu da bir büyük ba-
şanymış gibi propaganda haline getirmek, bi
lim ve teknik gerçeklerle başdaştmlamaz. 
Uzun süre bu anlayış içinde hareket eden bu 
Genel Müdürlüğün, son zamanlarda projeye da
yalı bir üretim ekonomisi içerisine girmiş ol
ması memnuniyet vericidir. Memleketimizde 
köy konutlarının, tesislerinin ve yerleşimleri
nin yeni bir açıdan ele alınması zarureti vardır. 
Bugün için iç iskân daha yaygın ve ivedi bir 
şekil almaktadır. Şöyle ki: 

1. Tanmda artan nüfusun başka sahalara 
iskânı, 

2. Yerlerinde kalkındırma olanakları bu
lunmayan köy kentlerin ve bilhassa sayılan 
13 270 i bulan orman içi ve civan köylerinin 
başka yerlere iskân etme zorunluluğu, 

3. Sınai tesis ve barajlar dolayısiyle baş-
gösteren mecburi göç ve iskân işleri gibi belli 
başlı iç iskân meselelerine öncelik ve ivedilikle 
eğilmek gerek. 

Bu sorunlar günden güne çığ gibi artmak
ta ve acilen çözüm beklemektedir. 

2510 sayılı Kanunun öngördüğü yeni hü
kümlerin ışığı altında iskân politikamızın gü
nün koşullarına ve ihtiyaçlarına cevap verebile
cek şekilde Genel Müdürlüğün dinamik eleman-
lan tarafından düzenleneceğini ümidetmekte-
yiz. 

Teşkilâtlama ve Krediler Genel Müdürlüğü : 
İsmi ve görevleriyle imkânlan arasında bir 

dengesizlik bulunan bu Genel Müdürlüğün ni
çin kurulduğunu veya dört seneden beri niçin 
evvela kendi kendini teşkilâtlayabilecek imkân 
tanınmadığını anlamak mümkün değildir. 

Bakanlığın alt yapı hizmetleriyle meşgul di
ğer üç genel müdürlüğünün yanında köylünün 
sosyo-ekonomik kalkınmasını teminedici köy 
ve köylü teşebbüslerini teşkilâtlamak ve destek-
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lemek bugünkü gerçekler karşısında elbetteki 
Devlete düşen ciddî bir görevdir. Bu maksatla 
kurulmuş bulunan Teşkilâtlamak ve Krediler Ge
nel Müdürlüğünün de köylünün gülmeyen yü
zünü güldürecek, ekmeğine katık katacak, onu 
iktisaden kalkındıracak ciddî faaliyetlerin ifası 
için gerekli imkanlarla teçhiz edilmesinin zaru
retine inanmaktayız. 

Genel Müdürlük, halen kooperatifçilik, köy 
el sanatları ve toplum kalkınmasıyla, orman 
köyleri ve araştırma hizmetleri için beş bölge, 
11 il ve 6 eğitim merkezi müdürlüğü kurmuş
tur. Türkiye'nin 67 ü'e sahip bulunduğu ve 15-16 
bölgeye aynlabildiği nazara alınırsa, Genel Mü
dürlüğün bu tempo ile ancak 15-20 senede teşki
lâtını tamamlıyabileceği meydana çıkar ki, bu 
da hizmetlerin ciddiyetine göre düşürmektedir. 

Genel Müdürlüğün ödenek ve personel mik
tarı da kifayetsiz dir. 

Toplum kalkınması için ilk defa 1968 bütçe
sine konulan ve küçük teşebbüslerin desteklen
mesinde kullanılan 10 milyon liralık teşvik öde
neğinin büyük faydasına rağmen, 1970 ve 1971 
yıllarında artacağına, bilâkis 6 milyon 900 bin. 
liraya düşürüldüğünü görmekteyiz. Bütçe denk
liğinin bu 3 milyon 100 bin Türk lirası ile sağ-
lanamıyacağı göz önünde tutulursa, faydalı bir 
hizmetin küçümsendiği neticesine varılır. 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü mad
desi özel sorunları bulunan orman köylerinin 
kalkındırılması için her yıl bütçeye 50 milyon 
Tl. den az olmamak şartiyle ödenek konulmasını 
âmir bulunmaktadır. 1970 bütçetsinde 5 milyon 
Türk lirası olan bu ödenek, 1971 bütçesinde sa
dece 1 milyon lira artışla 6 milyona çıkarılmış 
bulunmaktadır. Ancak bu para ile orman köy
lerinin kalkındırılmasına imkân görülememek
tedir. 

Millî gelirden yeteri kadar nasibini alamı-
yan, ilkel koşullar altında boğaz tokluğuna zi-
raatle uğraşan köylümüze, boş zamanlarını de
ğerlendirmek suretiyle bir yan gelir sağlamak 
ve tarımsal sahadaki işsizliği kısmen de olsa ön
lemek amacıyla köy el sanatları kurslarının artı
rılması, dağıtılan tezgâhların köylülere zama
nında intikali ve bilhassa öğretilen bu sanatın 
köylüler tarafından devam ettirilmesi için kre
diyle desteklenmesi ve mamullarinin pazarlan-
ması icabetmektedir. Oysa Genel Müdürlük, aldı

ğı 4-5 milyon ödenekle ancak öğretmen çalıştı
rıp, kursları açabilmektedir. Yalnız kurs açmak 
ise maksada kâfi gelmemektedir. 

Fakir köylünün, iktisadi refahını kendi im
kânlarıyla teminine kaani değiliz. Köylünün bu
günkü sefaletten kendini kurtarabilmesi için ko
operatifleşmesi ve bu kooperatifleşmenin Devlet 
tarafından desteklenmesi şarttır. Bu 1961 Ana
yasamızın âmir bir hükmüdür de. 

1971 bütçesine 2 bine yakın köy kooperati
finden sadece 17 sine 1 milyon ödenek teklif 
edilmiş bulunmaktadır. Kooperatif yatırımları
nın bu cüz'i miktarlarla tamamlanması mümkün 
değildir. Kredi müesseseleri bu kooperatiflere 
bir yardım sıağlıyamamaktadır. 

İspanya, Yugoslavya gibi devletler dış ül
kelere teşkilâtlı olarak işçi sevkedip bunların 
tasarruflarını değerlendirirken, bizde de koo
peratiflere tanınmış bu hak, amacından saptırıl
mış maalesef politikaya alet edilmiştir. 

Kooperatifler kanalıyla dış ülkelere işçi gön
derilirken, kooperatiflerin birer projelerinin ol
ması ve bu projelerinin de Köy işleri Bakan

lığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Halbu
ki buna riayet edilmiyerek, bâzı kişilere ve böl
gelere gelişi güzel işçi gönderme kontenjanları 
tanındığı bir vakıadır. Bu konu ile ilgili 1970 
başlarında Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafın
dan yeniden hazırlattırılan bir kararname ise, 
aradan aylar geçmesine rağmen, Hükümetçe 
çıkartılmamış^ bunun yerine tabiî âfet konten
janları âdeta ulufe dağıtılır gibi verilmeye de
vam edilmiştir. 

Sayın Bakandan, bu kararnamenin 11 aydan 
beri niçin çıkartılmadığını, buna mukabil, hangi 
illere^ tabiî âfet varmış gibi öncelik verildiğini 
soruyor ve bu hususta bizi aydınlatmasını bil
hassa rica ediyorum. 

Bütçenin asil Türk köylüsüne, Bakanlığın gü
zide mensuplarına ve memleketimize yararlı ol
masını temenni eder, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Yüce Heyete saygılar sunarım. 
(O.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Müderrisoğlu. (A. P. sıralarından alkışlar) 

ISaat 16.19 Sayın Müderrisoğlu, buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA BAHA MÜDERRİS

OĞLU (Konya) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri, 
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Köy İşleri Bakanlığı ve bu bakanlık bünye
sinde bulunan Yol Su Elektrik İşleri Genel Mü
dürlüğü, Topraksu işleri Genel Müdürlüğü, Teş-
kilâtlama ve Krediler Genel Müdürlüğü, Toprak 
iskan Genel Müdürlüğü çalışmaları 1971 yılı 
bütçesi hakkında A. P. Grupu adına görüş, ten-
kid ve temennilerimi arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Kalkınması köyden fışkıran bir felsefenin 
tatbikçisi ve sahibi olan A. P. topyekûn kalkın
mamızın ancak köyün ve köylünün refaha ka
vuşması ile mümkün olabileceğine inanmakta
dır. 

Muhterem milletvekilleri, 

Uzun yıllar kendi kaderiyle başbaka bırakı
lan Türk köylüsü ancak çok partili demokratik 
hayata girdiğimiz zamanı takibeden yıllardan 
sonra Devletin yüzünün kendine döndüğünü, 
gülmeye başladığını görmüştür. Devletin köye 
karşı yönelen bu yaMaşma ve çalışma şekli Köy 
İşleri Bakanlığının kurulmasından sonra daha 
rasyonel bir çalışma halinde tecelli etmek imkâ
nını bulmuştur. 

Köy ve şehir arasındaki dengeyi kurmak, 
köylüyü ve köyü kalkındırmakla mümkündür. 
Kalkınmanın altyapısı su, elektrik ve toprak ve 
bunun işletilmesi için lüzumlu kredinin verilme
sidir. Köy, yolla şehre bağlanacak, sulama im
kânları temin edilecek, elektrikle yan sanayi 
birleşecek, küçük el sanatları kooperatifçiliği 
kurulacak, köyün yaşama şartlan köyde düzel
tilecek ve köy yaşanabilir hale getirilecektir. 

Muhterem milletvekilleri, 

Esasen Türkiye'de tabana en yakın hizmet
lerin büyük yükünü ve mesuliyetini taşıyan ba
kanlık, Köy İşleri Bakanlığıdır. Nüfusumuzun 
% 61,3 ünü teşkil eden köylümüzü ve çiftçimizi 
yakinen ilgilendiren köy ve köylü meselelerini 
aşırların biriktirdiği problemler olarak görüyo
ruz. 

Türkiye'nin kalkınmasının ancak köyün kal
kınması ile olabileceğine de inanıyoruz. Köyü 
bilmeden ve köylüyü sevmeden ve ona inanma
dan, saygı duymadan, kısaca elele, gönül gönü-
le olmadan köyün ve köylünün problemini çöz
mek mümkün değildir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda yol, su, elektrik, 
eğitim, sağlık, tarım hizmetleri, kredi, mahsul 

fiyatları, taban fiyatları ile destekleme alımla
rı, bütün olarak dengeli şekilde ele alınmıştır. 
Küçük sınai tesislerimizin köylümüze götürül
mesi sağlanmaktadır. Su baskını, zelzele, yan
gın, kuraklık gibi tabiî âfetlerin sebebolduğu 
ıstıraplar karşısında köylümüzün yanında olma
ya devam edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Köylerimizde mevcut gizli işsizliği ve mev

simlik yaygın işsizliği önleme, boş iş gücünü 
değerlendirmek amacı ile; el ve ev sanatlarının 
geliştirilmesi, köy toplum kalkınmasına özel bir 
önem verilmesi, zirai ürünlertin değer fiyatla sa
tılması, pazarlanması, araç ve gereçle kredi te
minine çalışılması, hayvan nesillerinin ıslahına 
ve yetiştirilmesine, köy kalkınma kooperatif
lerinin korunma, teşvik edilmesine, topraksız ve 
yeter toprağı olmıyan köylüye Hazine arazisi 
dağıtımının adilâne ve süratle yapılmasına ve 
küçük sulamalara öncelik verilmesine önemle 
devam olunacaktır. 

'Sayın milletvekilleri, 

Köylümüzün kalkınabilmesi için A. P. Gru
pu olarak tarım reformunun şart olduğuna ina
nıyoruz. üretimin artırılmasında müspet netice 
verecek tedbirlerin başında tarım reformu ge
lir. Toprağın fennî olarak işletilmesi, arazi mül
kiyet ve tasarruf haklarının korunması, yeterli 
fenni gübre, ilaçlanmış tohum, bol istihsal, pa
zarlama, değer fiyat, tarım kredilerinin uzun 
vâdeyle tedariki ve kullanılması arazi ve su 
kaynaklarından verimli şekilde istifade edilme
si,-çiftçinin teşkilâtlanması, eğitim ve öğretim 
imkânlarının gerçekleştirilmesi gibi tedbirler 
dizisi tarım reformunu teşkil eder. 

Tarım kredilerinin üzerinde hassasiyetle dur
mak lâzımdır. Ziraat Bankasınca 1965 de çift
çiye sağlanan kredi 3 287 000 000 lira iken, 
1969 da 8 769 000 000 lira olmuştur. Verilmekte 
olan çevirme, edindirme, satış tesis kredileri ar
tırılmıştır. 2 bin liraya kadar olan köylü, çiftçi 
borçları ertelenmiştir. Köy İşleri Bakanlığı, 
köye giden yatırım hizmetlerinde icracı ve di
ğer hizmetlerde koordinatördür. 

Sayın milletvekilleri, 
Köylerde orman suçlarının affedilmesi bü

yük sevinç yaratacaktır. Köy İşleri Bakanlığı 
Teşkilât Kanunu, Toprak ve Su Kaynaklarını 
Geliştirme Kanunu tasarısının bir an evvel ka-
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nunlaşmasında zaruret vardır. Esasen bu tasa
rıların Mecliste sırada olduğunu memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yurdumuzda 35 877 muhtarlık, 65 277 oba, 

mezra, mahalle, kom gibi isimlendirilen yerle
şim üniteleri mevcuttur. Bu ünitelerin yol, su 
elektrik gibi altyapı ihtiyaçları vardır. Bugü
ne kadar yapılagelen bu hizmetlerin seyrine biz 
bir göz atarsak, 1950 yılma kadar 162 bin kilo
metre koy yolu şebekesinin ancak bin kilomet
resi yapılabilmiş. Osmanlı Devleti de dâhil, 
500 senede bin kilometre yol yapılmıştır. 
1950 - 1960 yılları arasında geçen 10 senelik 
D. P. iktidarı zamanında bu bin kilometre köy 
yoluna 17 053 kilometre köy yolu ilâve edilmiş, 
262 milyon lira sarf edilmiştir. 5 senelik A. P. 
İktidarının devraldığı 24 362 kilometrelik yol, 
47 677 kilometreye çıkarılmış, 1 553 890 000 lira 
sarf edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 
1950 senesinde fert başına düşen gayrisâfi 

millî.hâsıla 428 lira iken, 1960 ta 598 lira, 1965 
te 2 177 lira, 1969 da ise cari fiyatlarla fert 
başına düşen gayrisâfi millî hâsıla 3 738 liraya 
yükselmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda grup köy yollarına 
ağırlık verilmiştir. Köylerimizin büyük çoğun
luğunun yararlanacağı grup köy yolları 56 177 
kilometredir. Bu yollar uzun ömürlü olup, daha 
az bakım masrafını icabettirecektir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda 17 500 kilometre 
köy yolu yapılması öngörülmüş olup, yıllara 
taksim edilirse; 1968 de 3 100 kilometre yol 
yapılması lâzımgelirken, 6 777 kilometre köy 
yolu yapılmıştır. 1969 da 3 300 kilometre yol 
yapılması lâzımgelirken, 7 848 kilometre yol 
yapılmıştır. 1970 te 3 500 kilometre yol yapıl
ması lâzımgelirken, 8 500 kilometre yol yapıl
mıştır ki, ikinci Beş Yıllık Plânın üçüncü yılın
da plân hedefi 13 200 kilometre fazlası ile ta
hakkuk ettirilmiştir. 

1970 yılı içerisinde 8 500 kilometre kaplama 
yoldan başka, 13 261 kilometre tesviyeli yol, 
ayrıca, açıklığı 10 metreden büyük 540 aded 
köprü yapılmıştır. Kısa zamanda yapılmasında 
ekonomik ve sosyal fayda mülâhaza edilen işler 
için Devlet Plânlama Teşkilâtı ile işbirliği ya
pılmış, özel projeler yaptırılmıştır. Bunlardan 

orman köy yolu projesinde 22 ilçemizde proje 
kapsamına giren köy yollarından 242 kilometre 
kaplamalı ve 821 kilometre tesviyeli yol tamam
lanmıştır. 

Aynı şekilde çay istihsal yollan projesine 
giren 318 kilometre kaplamalı, 256 kilometre 
tesviyeli yol yapılmıştır. 

özel projesi olan Akdeniz bölgesinde köy 
yolları asfaltlanması yapılmıştır. Bu bölgede 
6 ilde; Adana, Antalya, Mersin, Hatay, Maraş, 
Gaziantep'te geçimi tek mahsule dayanan köy
lerin kalkınması için, Adana'da 75, içel'de 42, 
Hatay'da 7 kilometre yol asfaltlanmıştır. 

1970 yılı Aralık ayında Güney Anadolu böl
gesinin gelişmesini ve kalkınmasını sağlamak 
için mastar plânı hazırlanması öngörülmüştür. 
1971 yılı için bu bölgede ele alman 29 örgütü 
kapsıyan yatırımlara ait 882 362 316 liralık 
program Devlet Plânlama Teşkilâtına intikal et
tirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 

Köy yollarının kapsamını, yapımını hızlan
dırmak ve kaplamalı yol ile tesviyeli yol ara
sındaki dengeyi sağlamak için 1970 yılında 
makina alımı yapılmıştır. 6 200 000 dolarlık 
Kanada kredisi ile 300 aded grayder, 750 000 
dolarlık isviçre kredisinin 244 670 dolarlık kıs
mı ile elli aded kompresör satınalınmıştır. Bu
güne kadar 106 grayder yurdumuza gelmiştir. 
1970 yılında Güney - Doğu illeri için 180 aded 
damperli kamyon satmaknmış ve tevziatı ya
pılmıştır. Tesfiye ve kaplama gücü dengesinin 
1971 yılı içinde sağlanması için 5 milyon do
larlık damperli yapım kamyonu ithaline çalı
şılacaktır. 

1963 te 13 823 ünitede içme suyu varken, Bi
rinci Beş Yıllık Plânda 9 760 üniteye su geti
rilmiştir. ikinci Beş Yıllık Plân döneminde 
12 500 üniteye yeterli sıhhi su getirilmesi ön
görülmüştür.. Buna göre, 1968 de 3 600 üni
teye, 1969 da 4 330 üniteye, 1970 te 7 139 üni
teye içme suyu üzerinde çalışılmış 5 000 ünite
ye içme suyu getirilmiştir ki, bu suretle İkinci 
Beş Yıllık Plânın üçüncü diliminde 12 930 üni
teye içme suyu getirilmiş ve plân hedefi ilk üç 
yılda tahakkuk ettirilmiştir. Yeterli Ödenek ve
rildiği İkinci Beş Yıllık Plân dönemi sonunda 
takdirde 24 000 ünitenin içme suyu ikmal edil-
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miş olacak, bu suretle 47 583 ünite içme suyu
na kavuşmuş bulunacaktır. 

Ayrıca, yıllarca ihmal edilen Güneydoğu il
lerinde köy suyu problemleri A. P. iktidarı za
manında öncelikle ele alınmış, özel proje tanzim 
edilerek Dicle - Fırat havzası için 59 177 000 li
ralık bir yatırım yapılmıştır. Bu miktar yatırım 
ile 1 376 aded ünitenin inşaatına başlanılmış, ' 
bunlardan 109 adedi ikmal edilmiştir. 188 aded 
askerî garnizon içme suyu inşaatına başlanıl
mış, 181 adedi ikmal edilmiştir. 2 167 ünitede 
kapidal inşaatı yapılmış, 163 ünitede 16 200 
metre turte sondaj kuyusu açılmış, 228 ünite
ye tulumba montajı yapılmıştır. 

1970 yılında Güneydoğu Anadolu'muzun, bil
hassa Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mar
din, Urfa gibi illerimizde fbüyük kuraklık baş-
göstermiştir. 

Bu illerimizdeki vatandaşlarımıza ilk tedbir 
olarak 116 tanker ile 1 400 üniteye devamlı iç
me suyu taşınmıştır. Normal montaj programı
na 52 aded montaj daha ilâve edilerek, bu böl
genin içme suyu etüt ve projeleri tamamen ik
mal edilmiş, icra safhasına geçilmiştir. 1971 yılı 
içerisinde 215 ünitelik Viranşehir, 161 ünitelik 
Edene grupları ikmal edilecektir. 

Tabiî âfetlerle ilgili olarak; Gediz depre
minden zarar gören 23 kşöye su getirilmiştir. 

Elektrifikasyon işleri: 
Sayın milletvekilleri; köy elektrifikasyonu

na A. P. iktidarı zamanında önem verilmiştir. 
1965 yılına kadar 250 köyde elektrik varken Bi
rinci Beş Yıllık Plân devresinde elektrifikas
yona 68 milyon lira ayrılmış olmasına rağmen 
yalnız 1968 de 77 milyon, 1969 da 82 milyon 
lira ayrılmıştır. 

1970 yılında köy elektrifikasyonu işleri için 
72*406 000 üra ayırma imkânı olmuştur, 1 000 
köye elektrik verilmiştir. (A. P. sıralarından al
kışlar) Birinci Beş Yıllık Plânda 656 köye 
elektrik getirilmiş ikinci Beş Yıllık Plânda ise 
buna 1 489 ilâve etmek imkânı hâsü olmuştur. 
Bu suretle 3 395 köyümüz elektriğe kavuşmuş 
bulunmaktadır, özel projelerde, beş hudut ili
mize elektrik getirilmesi öngörülmüş, bunlar
dan Kars - İğdır ilçesinde 34 köye elektrik ge
tirilmiştir. Trakya, Güneydoğu hudut illerimiz 

köylerine de elektrik getirilmesi için çalışmala
ra hız verilmiştir. 

Toprak ve su işleri : 
Topraksu 7458 sayılı Kanun hükümlerine 

göre kurulmuştur. Ekonomik gelişmemizde en 
büyük rolü oynıyan geniş bir kuruluştur. Yurt 
sathına yayılmıştır. Bu teşkilât güçlü, yetişmiş 
teknik eleman kadrolarına sahiptir. Bu teşki
lâtın toprak muhafaza, sulama, drenaj, ıslah 
arazi tevhidi, tesviyesi ve her türlü toprak 
tahlil lâboratuvarları, toprak haritaları, öğre
tim, rehber eğitim, teknik yardımla örnek ma
hiyette çalışma kredileriyle çiftçi yatırımlarını 
teşvik etme, erozyon ve sel sularının zararları
nı önleme, suyu toprakta muhafaza etme, top
rağın verimliliğini ve devamlılığını sağlama 
maksadiyle lüzumlu tedbirler alma, Devletin 
tasarrufunda veya mülkiyetinde olan zeytinlik, 
armutluk, sakızlık, fundalık, tabu mera, taşlı 
çorak toprakları ziraate elverişli hale getirmek 
gibi görevleri vardır. 

Hükümetimiz ve Milletlerarası Kalkınma 
Birliği ve Milletlerarası İmar Kalkınma Banka
sı arasındaki anlaşma gereğince 24 milyon do
larlık kredi temin edilmiş, bunun 6,3 milyon 
dolarlık kısmı sulama, devalopman hizmetlerin
de kullanılacak, bu krediden 1970 yılı içerisin
de 3 821 512 dolarlık kısmı ile makina, 162 018 
dolarlık kısmı ile de yedek parçaların ithal iş
lemleri tamamlanmış, makina ve yedek parçalar 
alınmıştır. 

1971 yılında dış kredi temin edildiği takdir
de 65 109 000 liralık makina ithal işlemleri ya
pılacaktır.. 1970 yılı yatırım çalışmalarında 102 
aded küçük su projesi ele alınmış, 14 875 hek
tar sahaya sulama suyu temin ediHmiş, 15 415 
çiftçi ailesinin istifade etmesi sağlanmış, 
41 970 000 lira sarf edilmiştir. 

1970 yılında sekiz aled sulama developman 
projesi ele alınmış, bu projelerin içinde 23 010 
hektar arazi tesviyesi, 10 600 hektar sahada tar
la içi drenajı, 9 300 hektar sahada arazi tevhi
di, 14 600 hektar sahada yüzey drenajı, 200 hek
tar sahada arazi ıslahı yapılmış, 9 478 çiftçi aile
sinin istifade etmesi sağlanmış, 67 863 000 lira
lık yatırım yapılmıştır. 

Yine 1970 yılında drenaj ve çorak arazi ıs
lahı için 13 aded proje ele alınmış, bu projeler 
içerisinde 5 293 hektar sahaya hizmet götürül-
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müştür. 1 658 çiftçi ailesinin istifade etmesi 
sağlanmış, 5 034 000 liraflık yatırım yapılmıştır. 
Toprak muhafaza ve havza ıslahı için de eroz
yonu durdurmak, sel sularının zararlarını önle
mek, suyu toprakta muhafaza etmek gayesiyle 
14 yapılacak proje ele alınmış, bu proje içerisin^ 
de 3 433 hektar sahaya hizmet götürülmüş, 2 720 
çiftçi ailesinin istifade etmesi sağlanmış, 
4 829 000 liraflık yatırım yapılmıştır. 

BAŞKAN — Ek müddetinizi de kullanacak 
mısınız efendim? 

A. P. GRUPU ADINA BAHA MttDERRÎS-
OĞLU (Devamla) — Kullanacağım efendim. 

1970 yılı Topraksu konularında yapılan 
tesisleri çiftçiye mal etmek üzere kurulan Top
raksu kooperatiflerine ait 33 proje ele alın
mış, bu proje içerisinde 7 448 hektar sahaya hiz
met götürülmüş, 2 459 çiftçi ailesinin istifade 
etmesi sağlanmış, 22 776 000 liralık yatırım ya
pılmıştır. 
«e. 

1970 yılı içerisinde 340 araştırma, çiftçiyi 
eğitim ve demonstrasyon projesi üzerinde çalış
malar yapılmıştır. Ayrı ayrı yerlerde 600 aded 
muhtelif deneme ile 10 500 hektar arazide sü
rüm ve ekim yolu ide sulama demonstrasyonlan 
yapılmıştır. Deneme ile Orta - Anadolu şortla
rımda hububat veriminde % 40 nisbetinde bir 
artış sağlamak imkânı hâsıl olmuştur. 

Türkiye geliştirilmiş toprak harita çalışma
larına devam edilerek 78 058 000 hektar olan 
memlekete sathının toprak etütleri bitirilmiş ve 
26 toplama havzası üzerinde ele alınan bu işler
den Meriç havzasının harita ve raporları ikmal 
edilerek istifadeye sunulmuştur. Konya kapalı 
havzası, Antalya havzası, Yeşilırmak havzası, 
Susurluk havzası, Küçük Menderes havzalariy-
le ilgili büro çalışmaları ikmal edilmiş, harita
ları ve raporları hazırlanmıştır. Diğerleri de iki 
sene içinde bitirilmek üzere programa alınmış
tır. Ayrıca, vilâyetlerin toprak kullanma^ kabi
liyeti haritalariyle raporlar hazırlanmak üzere 
bir faaliyete girişilmiş, ilk etapta 26 ilde çalış
malar tamamlanarak rapor ve haritaları baskı
ya verilmiştir. 1970 yılında 47 418 aded toprak 
8 932 aded su numuneleri tahlilleri yapılmış ve 
ıtahlil raporları verilerek istifadeye arz edilmiş
tir. 

Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve drenaj te
sislerini kullanarak sorumlu çiftçi topluluğu 

meydana getirmek ve tesisleri işletmek, devam-
flılığını ve bakımını sağlamak maksadiyle Top
raksu kooperatifleri kurulması çalışmalarına 
devam edilmiş, 1970 yılı içerisinde 23 aded Top
raksu kooperatifi kurulmuştur. Bugüne ka
dar toplam 835 aded Topraksu kooperatifi 
kurulmuştur. Bu çalışmalar Ziraat Bankası ile 
Topraksu Genel Müdürlüğü arasındaki bir 
protokol mucibince kontrollü kredi çalışmaları 
projesine müstenidolarak yürütülmektedir. 1970 
yılı içerisinde 1 786 aded kontrollü Topraksu 
projesi hazırlanmış, 80 622 dekarlık sahaya çe
şitli Topraksu hizmetleri götürülmüştür. 

Yine 1970 yılı içerisinde çiftçilere ve çiftçi 
gruplarına ve müesseselerine Topraksu ko
nulan için 316 aded teknik yardım projesi ha
zırlanarak 72 848 dekar sahaya hizmet götürül
müş, 16 989 774 liralık yatırım yapılmıştır. 

Teşküâtlama Krediler Genel Müdürlüğü ça
lışmaları : 

Köylünün ekonomik, sosyal ve kültürel yön
den kalkınmasına yardım olmak, Bakanlık em
rine intikal eden kredi fonlarını kullanmak, top
lum kalkınma metodunu geliştirmek, köylerde 
bulunan gizli işsizliği önlemek, boş zamanlan 
değerlendirmek, yan gelir kaynağı temin etmek 
maksadiyle köy elsanatlan kurslan açmak, ge
liştirmek, köylünün ekonomik yapışma, kültü
rel seviyesine göre köylüyü teşebbüse sevk eden, 
destekliyen kooperatifler kurmak ve geliştir
mek, istihsal maddelerinin değerlendirilmesi 
için faaliyette bulunmak, geçici ve sabit kurslar 
açmak, eğitim merkezi kurmak, dağ, orman köy
lerinin kalkınmaları için tedbir almak, bu genel 
müdürlüğün görevleri arasındadır. 

Genel Müdürlük, İkinci Beş Yıllık Plân dö
neminde 1968 de 410, 1969 da 313, 1970 de 266 
aded muhtelif branşlarda kurs açmış, 14 410 
öğrenciyi sanat sahibi kılmıştır. Yine ikinci 
Beş Yıllık Plân döneminde 166 kooperatife ta
rımsal karakterde yatırım projesi hazırlanmış, 
uygulamalarda yardımcı olunmuştur. Koopera
tif ürünlerinin pazarlanmasında yardımcı ol
mak üzere 76 kooperatife pazarlama etütleri 
yapılmıştır. 

Sayın milletvekileri; henüz taşra teşkilâtını 
tamamlamıyan bu Genel Müdürlüğün bir an ev
vel taşra kuruluşlarını ikmal etmesini ve göre
vini yurt sathına yaymak suretiyle faydalar 
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sağlıyacağı inancının tahakkukunu temenni ede
riz. 

Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğü : 
Müstakil bütçeli bir kuruluştur. Bu Genel 

Müdürlüğün; çiftçi topraklandırma, iskânın dü
zenlenmesi, göçmen, yönetici işlerini yürütmek 
ve gerekenleri iskân etmek, köy gelişme mer
kezlerini kurmak, zirai bünyeyi ıslah etmek ve 
istihsali artırmak amaciyle yeter gelirli tarım
sal aile işletmeleri kurmak, geliştirmek, yaşama
larını sağlamak, çiftçileri ve iskân edilenleri 
konut sahibi etmek, köy imar plânlarını yap
mak ve yaptırmak, Hazine arazisini tesbit ve 
tapuda Hazine adına tescil ettirmek, topraksız 
olan veya yeteri toprağı bulunmıyan çiftçi aile
lerini toprak sahibi kılmak, bu çiftçilere proje
lerinde öngörülen aynî ve nakdi krediler ver
mek, üretilen ürünleri en iyi şekilde değerlen
direbilmek maksadiyle kooperatifleşmeyi des
teklemek, mera ve yaylakları tahdit, ekonomik 
şartlara göre köy, kasaba, şehir tüzel kişilerine 
tahsis etmek, iskân edilenleri müstahsil hale 
getirmek, serbest göçmen işlerini yürütmek, da
ğınık birleşim ünitelerinin, mevcut yerleşim üni
telerinden birinde veya yeni bir yerleşim yerin
de toplanmasını sağlamak, imar plânı ve sosyal 
tesisler yapmak, konut yapmak gübi görevleri 
vardır. 

1969 da ve daha önceki yıllarda 186 ilçede 
65 Toprak Komisyonu ile yürütülen topraklan
dırma hizmetleri, 1970 yılı icra plânında öngö
rülen tedbirlere uygun olarak hizmetin verimi
ni artırmak amacı ile 54 ilçede yoğunlaştırıl
mıştır. 

Topraklandırma hizmetlerinin plânlı olarak 
ele alındığını memnuniyetle müşahede etmiş 
bulunuyoruz. Topraksız veya yeteri toprağı ol-
mıyan 438 368 hak sahibi çiftçi ailesine 
288 702 706 lira borçlandırılmak suretiyle 
21 388 906 dönüm toprak verilmiştir. Bu aile
lerden 41 011 aileye 13 052 810 lira kuruluş, 
onarma kredisi, 65 527 aileye aynî ve nakdi 
yardım olarak 23 549 630 liralık işletme kredi
si verilmiştir ki, cem'an 108 538 aileye 
36 602 440 lira ödenmiştir. 22 262 744 dönüm 
orta malı, mer'a ve yaylak arazisi tahsis edilmiş
tir. 1970 yılında hazırlanmış projelere göre 
27 363 aileye 1 124 288 dönüm arazi dağıtımı 
ele alınmıştır. 348 köyde 22 042 çiftçi ailesine, 
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I projesinde öngörülen 22 042 000 liralık yıllık 
işletme kredisi tahakkuk ettirilmiştir. 1950 -
1969 döneminde yurdumuza çeşitli memleketler
den 157 224 nüfuslu, 38 374 iskânlı, 198 ©08 nü
fuslu 53 881 serbest göçmen ailesi kabul edil
miştir. İskânlı 21 490 çiftçi ailesine 1 165 806 
ıdönüm toprak, 9 481 ton tohumluk, 147 traktör, 
23 447 787 liralık donatım ve işletme kredisi 

I verilmiştir. 2 792 iskânlı sanatkâr göçmen aile
sine 1 371 870 lira sermaye verilmiştir. Ayrıca 
iskânlı göçmen ailelerine 37 235 köy ve şehir 
tipi konut vermek suretiyle iskânları tamamlan
mıştır. 

Bölünmüş ailelerin birleştirilmesi için Bul
garistan Hükümeti ile yapılan anlaşma gereğin
ce Nisan - Kasım 1970 döneminde göçmenler 
yurda gelmiştir. Aynı anlaşma uyarınca 1971 
yılında da soydaşlarımızın yurda gelmeleri de
vam edecektir. Şimdiye kadar bu anlaşma gere
ğince gelen göçmen sayısı 12 binin üzerinde-

I dir. 
1971 yılı Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin 

memleketimize, milletimize hayırlı olmasını gru-
pum ve şahsım adına temenni eder, Köy İşleri 
Bakanlığı mümtaz mensuplarına başarı dilekle
rimle, hepinizi en derin saygılarımla selâmla
rım. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, buyurun saat 
16,49 efendim. 

OENGİZHAN YORUUVtAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bugün bütçesini görüştüğümüz Köy İşleri 
I Bakanlığının hizmet sahasına bakılırsa; Tarım 

Bakanlığı hizmetlerinin, Ticaret Bakanlığı hiz
metlerinin ve Tekel Bakanlığı hizmetlerinin bu
rada toplanabilmesi mümkün olan yönleri ra
hatlıkla görülebilir. Yani inanıyorum M, Köy 
İşleri Bakanlığı, köylüye hizmet yönünden, şu 
ismini verdiğim bakanlıklar üstünde, bir koor
dinasyon bakanlığı olarak rahatça tesbit edile
bilir. 

Yine inanıyorum M, başarı Köy İşleri Ba
kanlığından gelecek, başhyacak ve orada bite
cektir. 

Yani Türk köylüsüne hizmetin mihrakı Köy 
İşleri Bakanlığında toplanmıştır. O yönden, 
Köy İşleri Bakanlığının görevlerinin büyük ol-

I duğunu sözlerimin başında hatırlatmayı faydalı 
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buluyor ve konuşmalarımdaki bağlantıların da 
böylece değerlendirilmesini rica ediyorum. 
Çünkü hepsi köye giden hizmet olmasına rağ
men öyle konular var ki, biran tarıma ait gibi 
görünürken, biran bakıyoruz Enerji Bakanlığı
na ait gibi görünüyor, fakat bunların hepsi, as
lında köye götürülen hizmet, dolayısiyle Köy İş
leri Bakanlığının mutlak görevleri içerisinde 
bulunan hizmettir. 

Bendeni*! meselenin tabandan, bu konuda ele 
alınması gerektiğine inanıyorum. Onun için ön
ce Toprak iskân Genel Müdürlüğünün yaptığı 
veya yapması lâzımgelen birtakım hizmetleri 
eleştireceğim. 

Tarımsal bünyenin ıslahı, tarımsal iskânın 
düzenlenmesi ve tarımda yeter gelirli aile iş
letmelerinin kurulması bu genel müdürlüğün 
görevleri içerisindedir. Bu gerçek tarif içeri
sinde, geri kalmış ülkemizi kalkındırmanın ana-
sorunları yatmaktadır. Bu iş aynı zamanda Ana
yasal bir zorunluktur. 

Bugün, memleketimizde toprak mülkiyetinin 
adaletsiz dağılımı günün konusu olmuştur. Bu 
temel soruna çare aramıyan iktidar, iyice bilsin 
'ki, Türkiye tarihinde sevimsiz iktidar olarak 
tescil edilecektir. Toprağın dağılımındaki ada
letsizliğin yanı sıra, memleketin yüzde 70 ni teş
kil eden çiftçi ve köylünün ziraat yapabilme 
gücüne de el atılmamıştır. Çiftçinin fennî usul
lere göre ziraat yapabilmesi eğitim istiyen bir 
konudur. Ziraat için gereken araç ve gereçler, 
gerçek köylünün eline geçmelidir. Tohum, güb
re gibi tarımsal anamaddeler hem ucuz fiyatla 
ve hem de zamanında çiftçinin emrine verilme
lidir. Fukaralıktan bir türlü kurtulma olana
ğına erişemiyen Türk köylüsüne çerez parası 
gibi verilen kredi, onun alın gücünü gerçek an
lamda artıracak seviyeye çıkarılmalıdır. Köylü
nün üretiminde görülen felâket tamamen içler 
acısıdır. Dağınık düzenle kurulan köylerin pa
zarlama imkânları hiç yok denecek kadar az
dır. Bugün köy ve mezralarla 70 bin civarında 
olan müstakil üniteler, düzensiz yerleşmenin 
istirabını bu fakir köylüye çektirmekte devam 
ettiren bir unsurdur. Kurulmasını düşündüğü
müz köy - kentler, bozuk yerleşme düzenini ön-
liyecek tedbirler arasındadır. Bu arada Devlet 
yardımı ile kurulacak kooperatifler köylünün 
ürününü gerçek değerinde tutacak ve böylelik

le fukaralıktan kurtulma olanağına sahibola-
cak köylümüz büyük şehirlere göç etmenin is
tirabını da bir kenara itecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Biraz da bu Bakanlığa bağlı YSE Genel Mü

dürlüğünden söz edeceğim. 
Köyün yolu, suyu ve elektriği, köye bu ge

nel müdürlük eliyle götürülür. Bugünkü duru
mumuz nedir? Şimdi bunu kısaca arz edeyim. 

Bu hizmetlerin getirilmesinde birinci etken 
politik baskı ve yöndür. Daha geçen yıl yapı
lan genel seçimlerde, iktidarı elinde tutan par
ti hangi köye girmişse, bu üç âmme hizmetini 
elinde tutsak .olarak bulundurmuştur. İşlenen 
tema; «Şayet reyiniz bize çıkarsa suyunuz ge
lecek, yolunuz açılacak» olmuştur. 

Bu sözlerimle uzmanları ve yöneticileri kına
mak istemiyorum. Muhatabım, çirkin politikacı
lardır. 

Şu katî bir gerçektir ki, bugün Türkiye'de
ki 38 bin köy şu üç âmme hizmetinin pazarlık 
meydanı haline gelmiştir. Seçimlerden önce 
mahallî adayların, yanlarına beyaz ve geniş ke
narlı şapka giydirilmiş sözde uzmanlar alarak 
köylere gittikleri ve ellerindeki sopa ile muhay
yel elektrik direkleri yerlerini çizerek tesbit et
tikleri ve sonradan da köylünün mizah konusu 
oldukları bu memlekette yaşanmış gerçek olay
lardandır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bunu 
neden arz ettim? 

YSE, gelecek yıl hangi köyün yola, hangi 
köyün suya ve hangi köyün elektriğe kavuşa
cağını önceden bilebileceği şekilde bir plânlı gi
diş içinde olmalıdır. Bunu bir yıl öncesinden bi-
lebilmelidir. Zaten mahdudolan imkânlarını bir 
de politik baskılarla plânın öngördüğü gerçek 
ihtiyaç yerine ayrı bir yere harcarsa, belki bir
kaç eş veya dost sevindirilebilir; ama bu arada 
bu milletin milyonları da çarçur olur. 

Şimdi sorabilir miyim, neden köylerdeki iç
me suyunun, yolun ve deponun köylü tarafın
dan kazılması, elektriğin köylü hissesi ile geti
rilmesi bir prensibolarak devam etmektedir? 
Bunu hassaten üstüne basarak söylüyorum; ne
den hâlâ böyle devam etmektedir? 

Vatanın korunması söz konusu olduğu za
man «gel askere» deriz, köylüyü vazifeye çağı
rırız, şehire gelip alışverişini yaparken «ver iş-

— 730 — 



M. Meclisi B : 59 

letme Vergisini» deriz, köylüden aynen şehirli 
vatandaş gibi alırız; arazisinden, binasından, 
«ver Bina Vergisi» diyerek aynen şehirlerdeki 
gibi vergisini alırız; akaryakıta zam getiririz, 
gerekirse onu gece karanlıkta kalmaya mah
kûm ederiz, bunu dolaylı yoldan yine köylüden 
alırız. Yani, her türlü vatandaşlık yükümlülüğü 
köylüye şehirlerdekinden farksız olarak yükle
nir. Buna rağmen köye yol yapılırken, su geti
rilirken ve elektrik verilirken, «Haydi köylü 
efendi, su kanallarını sen açacaksın.»... 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 
OENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 

«Hadi okulun taşım sen taşıyacaksın, hadi elek
triğin % 30 payım sen vereceksin.» diye köylü
den bunları yerine getirmesini isteriz. 

Ben Bütçe Plân Komisyonunda bunlarla il
gili soruma Sayın Bakandan aldığım olumlu bir 
cevabı, duyduğum haz nedeniyle burada arz et
mek lüzumunu hissettim ve en azından şurada 
da tarihe ve zabıtlara tescil edilmesi yönünden 
öne aldım. Buyurdular M: «Bundan sonra köy
lünün, 1 Mart 1971 tarihinden itibaren yol pa
yı olarak verdiği akaryakıt parası almmıyacak-
tır.» 

Çok teşekkür ederim, bunu burada tesbit edi
yorum, tescil ediyorum. 

Yine, «Köye giden elektriğin % 30 değil, da
ha fazla olduğuna inanıyoruz, % 10, % 15 ola
rak payı alınacak ve bu da işletmeye açıldık
tan sonra ahnmıya devam edilmek suretiyle bir 
kolay yol bulunacaktır.» dediler, onu da bura
da tescil ettirmeyi faydalı ve zaruri buluyorum. 
İnanıyorum ki, Sayın Bakan aynı görüşü bura
da, oradaki beyanları çerçevesinde tekrar açık
layacaklardır. 

Fırsat eşitliği Anayasamızda mevcudolduğu-
na göre, en azından bu yönden de hâdisenin de
ğerlendirilmesinde zaruret vardır. 

Bugün memleketimizin yüzde 70 ini köylü 
ve çiftçimiz teşkil eder. Plân hedeflerine göre, 
bu kesimde kalkınmamız % 4 tür, buna rağmen 
gerçekleşme yüzdesi 0,5 tir. Büyük ağayı ve 
arazi sahibini çıkarırsak bu sene köylünün kal
kınma hızı yüzde sıfırdır. Bu bir vakıadır, ista
tistik böyle gösterir, Plânlama böyle gösterir; 
bunun karşısına çıkmaya imkân yok. Biz köy
lünün alım gücünü artırmadıkça, biraz evvel 
Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşımın belirttiği 
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I rakamlar bu köylüyü kurtarmaz arkadaşlar, 
kendi kendimizi aldatmış oluruz. 

Köylünün kalkınma gücünü artırmaya mec
buruz, mecbursunuz. 

Daima muayyen mıntakalardaki verimli ve 
dış ticaretle ilgili mahsuller ileri sürülmektedir. 
Ben bu yönün karşısındayım. Tüm köylümüzün 
bu hedefin içerisine girmesinin zorunlu olduğu
na inanıyorum. Orta - Anadolu'da yaşıyanlar 
köylümüz değil midir, buğday ekenler köylü
müz değil midir, üzüm ekenler köylümüz değil 
midir? Hükümet programında bunların iştira 
gücüne ne gibi katkıda bulunma imkânı derpiş 

J edilmiştir? Bunu her bütçede sorarım ve her 
zaman merak ederim, cevabını almak imkânına 
ve olanağına sahip bulunamadım. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız, Sayın 
Yorulmaz. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Toparlıyorum, Sayın Başkanım. 

(Bugün Türk köylüsü dünden daha fakirdir. 
Bunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Onun 
gazyağı 150 kuruşa çıkarılmış ve bunu da ala
maması nedeniyle gece karanlıkta oturmak du-

I rumunda bırakılmıştır. Ürünleri aracının, tefe
cinin elinde kalmış, kendisi ancak boğaz tok
luğuna çalışmak durumunda bırakılmıştır. To
humluk buğdayı kendüsine 160 kuruşa satarız, 
mahsulünü kendisinden 80 kuruştan alırız. Köy
lümüz böyle bir çapraşık düzenin içerisinde ve 
karşısında bırakılmıştır. 

Türkiye'nin üzüm deposu olan Orta - Ana-
doludaki köylümüzün üzümü ya birkaç tefeci 
tarafından kilosu 15 - 20 kuruşa alınmak ve bir 

I sene sonra bedeli verilmek durumunda bırakılır 
veyahut da o mahsul tabiata terk edilir, kurur 
ve köylümüz bir yıl dalha gelecek yılın o acı öz
lemini bekler durumda bırakılmıştır. 

I İşte Sayın Bakan, siz böylesine bir köylüye 
hizmet etme durumundasınız. Ben bugün size 
burada «köylüyü bu hale getirdiniz» de demi-

I yeceğim, «kurtarınız» diye istirham edeceğim; 
I bu köylüyü «Bu müşkül durumdan kurtarma 

olanağını getiriniz» diye rica edeceğim. «Şu 
köye şu yolu yaptım, bu köye şu çeşmeyi yap
tım, bu köye şu elektriği yaptım» demekle bu 

I iş bitmiyor. Bunlar sadece Devletin anaödevleri 
I içerisindedir. Bugün 20 nci asırda diğer millet-
l 1er aya doğru yol almışken, biz götürdüğümüz 
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bir toprak yolla burada öğüneceksek, ona biz 
«Hükümet etme» diyemiyoruz Sayın Bakanım. 

Biz istiyoruz ki, o köylünün alım gücünü, 
iştira kaabiliyetini artıralbilesiniz ve o köylü ar
tık gece karanlıkta oturmaktan, bulgur pilâvı
nı, tarhana çorbasını yemekten kurtulsun ve o 
da artık bu asırda insanca yaşama olanağına 
erişsin, asrın nimetlerinden de istifade etme im
kânlarını bulabilsin. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Yorulmaz, 
OENGÎZHAN YORULMAZ (Devamla) — 

Hemen topluyorum efendim. 
«Köylüyü tanımadan, köylüyü kalkındıra-

mazsınız» diyen A. P. li sözcü arkadaşıma ce
vabım olacak : Köylünün tanınacak halini bı
rakmadınız. Şimdi gidiniz de siz köylünün ne 
halde olduğunu köyde görünüz, size tavsiyem 
bu olacaktır sevgili arkadaşlarım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

[BAŞKAN — Sayın Turan, buyurun. 
Saat 17.03 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, sayın bakanlık temsilcileri, 
Köy işleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle ki
şisel görüşlerimi açıklıyacağım. 

Köyde doğmuş, köyde büyümüş, köyün şart
larını, köylünün dertlerini yakından bilen bir 
insan olarak huzurunuza geldim. Hepinizi say
gılarla selâmlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 
Büyük hükümdar Kanuniden ulu önder Ata

türk'e kadar «Efendimiz» diye övdüğümüz, 
Cumhuriyetin kuruluşundan demokrasinin 1970 
yılma kadar da «Sayın vatandaşlar» diye selâm
ladığımız köylümüzün genel durumunu şu sıra
ya göre özetliyeceğim : Bugüne kadar köylü
den neler aldık, ona ne verdik, halen köylü ne 
durumdadır, neler yapılmalıdır? 

Sayın milletvekilleri, 
Doğruluk derecesini bilmiyorum; Ankara'

nın merkez köylerinden birisinde yaşlı bir köy
lü Atatürk'e sorar, «Paşam, yüzyıllardan beri 
hep biz verdik, vergi istediniz verdik, asker is
tediniz verdik, hep ver, ver.. Ne zaman al diye
ceksiniz?» 

Evet, sayın arkadaşlarım, millî gelirin en az 
%'30 unu tarım sektörü vermektedir. İhracat 
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dövizimizin % 80 i köylü emeğine aittir. Nöbet
teki Mehmetçiğin % 85 i köy çocuğudur. Yedi
ğimiz, giydiğimiz, yaktığımız onun ellinden 
çıkmaktadır. Bunlar aldığımızın en kısa özeti
dir. 

Bir de verdMerdımize bakalım. 
73 751 yerleşime yerine dağılmış köyleri

mizin yalnız muhtarlık olanlarından halen 
% 21 i okulsuz, % 55 i susuz, % 65 i yolsuz, 
% 97 si elektriksizdir. Götürülen yol, su, okul 
ve elektrik gibi hizmetlerde, köylerden güçleri 
dışında katkılar isteriz. Yalnız yol için yatı
rılan para, hâlâ istismar konusu olan Yol Vergi
sinin çok üstündedir, ayrıca, oy vadi alınma
dan yapılmamak şartiyle. 

% 74 ü erkek, % 29 u kız olanak üzere bü
yük bir okuma özlemi içinde bulunan köy ço
cuklarından ancak % 2,5 u yüksek öğrenim ya
pabilmektedir. Daha acısı; erkeklerin % 38 i, 
kadınların % 83 ü hâlâ okuma - yazma bilme
mektedir. 

Eğer, bugün bu Mecliste % 70 in temsilcisi 
% 10 u bulmuyorsa, bunun ilk nedenini bu ra
kamlarda aramak gerekir. 

Sağlık hizmetlerinden faydalanıma oranı 
% 20 yi geçmez. 

Köylü kredi konusunda da üvey evlât mu
amelesi görmektedir. Çiftçinin % 34 ün 300 li
radan fazla kredi verilmez, % 40 ı da hiç ala
maz. Buna karşılık çiftlik ağalarına 100 bin li
radan 1 milyon İraya kadar tarım kredisi ve
rilir. Ülkemizde emek ile yemek, mihnet ile ni
met ters orantılıdır. 

1 199 116 kişi topraksızdır, 1 milyona yakın 
köylünün de pek az toprağı vardır. Toprak sa
hiplerinin 25 milyon hektar arazisinden 18 mil
yonu - az veya çok - erozyona tabidir. 7 mil
yon vatandaş orman köylerinde kendi kaderle
rine terkedilmiştir, eşecek toprağı, çalışacak 
fabrikası yoktur. Sağına bakar orman, soluna 
bakar orman, önü, arkası orman. Yer demir, 
gök bakır, göfkte yıldızlar ıgörür ancak, fakat 
karıiı doyurmaz, tnsan bir kez aç kalmaya gör
sün, inançlarını bile yer ve çaresiz köylü baş
lar ormanı yemeğe. Sonu malûm.. 

Sayın arkadaşlarım, 
Yüzyıllarca aldığımız köylüye, verebildiği

miz millî gelir payı yılda ortalama bin lirayı 
geçmez. Bunun doğal sonucu olarak göç başlar; 
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köylerden kentlere, köy ve kentlerden de dış 
ülkelere uzanan bir göç. 

Sayın milletvekilleri, 
İşte yıllardan, yüzyıllardan sonra köyün 

sosyo - ekonomik yapısı budur, imkânını bula-
bilse, yüzde 84 ü şehire gitmenin özlemi içinde
dir. Gidebilenlerin sayısı 2,5 milyondur ve on
lar da gecekondularda oturur. İşçi olarak dış 
ülkelere gidemediği için turist pasaportu ile 
yalnız Batı Almanya'da çalışanların sayısı 55 
bindir. Onlar da bugün büyük bir perişanlık 
İçinde tefini, tarağını toplama hazırlığında ve 
maalesef sınır dışı edilmek üzeredirler. Resmen, 
işçi olarak yurt dışına gitmek istiyen 914 bin 
vatandaşımız da kuyrukta sıra beklemektedir. 
Köyüne, toprağına, geleneğine bu kadar bağlı 
bulunan vatandaşlarımızın yabancı ülkelere git
mek için bu kadar can atmasının anlamı çok de
rindir ve çok acıdır. Gurbet saydığı için kom
şu köye gelin giderken bile göz yaşlan ile du
vağı şırıl sıkkını olan Türk kadını ülkeler öte
sine gütmek içlin can atmaktadır. 

özetliyece kolursak; Türk köylüsü ekonomik 
yapısı ile yerinde saymaktadır bugün. Hattâ 
aradan geçen uzun yıllarla kıyaslıyacak olur
sak; çok gerilerde kalmıştır. Son devalüasyon 
kararından sonra daha da güç durumlara düş
müştür. 

Toprak ürünlerinin fiyatı düşüktür. Hay
van yemi ve gübre fiyatlarından yakınan bir 
hemşehrim mektubunda aynen; «Buğday 70, 
gübre 100; toprağa atılır mı bu?» diyordu. 

'Gerçekten aldığı pahalı, sattığı ucuzdur. 
Seçim bölgem olduğu için yakından bildi

ğim Uşak köyleri ayrı bir perişanlık içindedir. 
Pancar ve tütün satışları tatmin edici olama
mıştır. Besledikleri kurbanlıkları bayramda ya 
saramamışlar yahut da yok pahasına satmışlar
dır. Arpası, buğdayı ancak karnını doyuracak 
kadar kalkmıştır, satabilen de ucuza vermiştir. 
Dokuma tezgâhı olan karahalli, eli ile çul kilim 
dokuyan Eşme köyleri piyasadaki fiyat dur
gunluğundan şikâyetçidirler. 

Bütün köyler gibi Uşak köylerinin de bir
leşik kanaati şudur: Hayat pahhlığı, sattıkla
rından çok aldıklarını etkilemiştir. Sonbahar
dan bu yana bir yılda kazandığını bakkal, mani
faturacı, tefeci üçlüsüne yatırıp, e l hamur, kar
nı aç kalan köylerimizin sayısı çoğunluktadır. 

Uşakla sık sık 20 - 35 yaş arasında erkeği köy
de bulunmıyan yerler görürsünüz. Körolası ha
nede evlâdı ayal vardır. Onları beslemek için 
deniz aşırı ülkelere gitmiştir gözünü ve gönlü
nü gerilerde bırakarak. 

Geçen yaz bir köyde bir hemşehrimin şu 
sözü hafızamda çakılı durmaktadır: «Bıktık 
usandık Demirci'den, muhtacız, hasretiz pamuk 
ellere» 

Bu söz Demirel iktidarına ve onun savun
duğu düzene karşı kutsal isyandır. 

ıSayın milletvekilleri, artık köy ve köycü
lük edebiyatından sıyrılıp, köyün gerçek so
runlarına eğilmek zorundayız. Gerçi bu ortam
da büyük atılımlar yapılabileceği ümidinde de
ğilim, fakat köy dertlerinin çoğuna çare bulu
nabileceği inancımı muhafaza ediyorum. 

Nüfusumuzun yüzde 70 ini alâkalandıran bir 
Bakanlığın 1964 ten bu yana hâlâ kuruluş ka
nunu çıkmamıştır, çıkarılmalıdır. 

Köy işleri Bakanlığı köy sorunları üzerin
de Tanım, Ticaret, Orman, Sağlık, İmar ve İs
kân, Millî Eğitim gilbi ilgili bakanlıklarla ya
kın ve devamlı işbirliği yapmalıdır. 

Gübre ve yem sanayiine önem verilmeli, 
fiyattan mutlaka düşürülmeldir. 

Köylünün göz nuru, alınteri ile yetiştirdiği 
ürünlerin kazancı birkaç ihracatçıya kaptırıl-
mamalıdır. Bunun için de ihracat ve ithalâtım 
Devletleştirilmesi veya kooperatifleş'tirilmeısi 
zorunludur. 

YSE hizmetleriyle ısulama tesisleri yapımı
na hızla önem verilmelidir. 

Faydalı olan> fakat sayısı gittikçe azalan el 
sanatlan kurslan genişletilmeli ve gelişıtiriime-
lidir. 

önce toprak reformu yapılmalı, arkasından 
tarım reformuna geçilmelidir. 

Tam sigortası, yaşlılık ve sakatlık sigortası 
üzerinde önemle durulmalıdır. 

Tanın kredileri artınlmalı, aynı zamanda 
köy hükmî şahsiyetine traktör, biçer - döğer 
gibi aynî yardımlar yapılmalıdır. 

Kooperatifleşme yardım ve destek ıgörmeli-
dir, önemli hizmetler köy - kentlere mutlaka 
götürülmeli, köylerin küçük mahalleler iha'lindie 
dağılması önlenmelidir. Köy muhlbarlan diğer 
kamu görevlileri statüsüne (bağlanmalıdır. Köy
lerin yakıt ihtiyacının hail için ucuz, zararsız 
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ve kullanışlı (bir yol bulunmalıdır. "Onman köy
leri bugünkü yaşantısından kurtarılmalıdır. 
Sağlığın sosyalleştirilmesine «süratle devam edil
melidir. Köy çocuklarının parasız yatılı okul 
veya yurtlarda okutulması sağlanmalıdır. 

Kıls'aoa; hepimizin velinimeti olan bu 2© mil
yon insana insanca yaşama «şartlarını hazırla-
maik T. B. M. M. nin en önde gelen görevidir. 
Esasen, köylü kalkındığı gün memleket kalkı
nacaktır. 

Köy işleri Bakanlığı Bütçesinin köylerimize, 
tüm ulusumuza basan ve mutluluk getirmesini 
ıdileriım. 

Hepinize saygılar sunarım, (CHP. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiş bulu
nuyor. 

iSayıin Bakam, görüşimek üzere buyurun. (AP. 
sıralarından alkışlar) 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (0. Senatosu Ankara üyesi) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri, 

Köy İşleri Bakanlığımızın bütçesiyle alâ
kalı olmak üzere yapılan müzakerede söz alıp 
(konuşan, haklı tenkidleriiyle gelecekteki hiz
metlilerimize ışık: tutan derecattaki bütün arka
daşlarımla teşdkkürlerîimi ve getirdikleri efkâr
dan dolayı minnetlerimi arz eldenim. 

Mulhterem arkadaşlarım, mesele, bir hiz
metti kifayetle götürmek, iktidar edenler za
manında hizmeti belli bir mesafeye ulaştırmak
tan ibarettir. Hizmet kimin elinde olursa ol-
ısun, bu vatan hepimizindir, bu yükselişte hepi
mizin payı vardır ve gururunu bu anlayış için-
)de mutlalka paylaşmak mecburiyetindeyiz. 
(Alkışlar) 

ISevgîlli arkadaşlarını, 
'Demokratik Parti Grupu adına söz alıp ko

nuşan Sayın Bahri Dağıdaş'ı büyük bir dikkat 
ve itiüia ile izlediğim tabiîdir. Ancak, tered
dütlerimin bulunduğunu huzurlarında kendi-
ilerine ifade etmek isterim. 

Tahmin ederim ki, bütçeler arasında bir tak
dim ve tehir yapmış, ağırlık merkezini Tarım 
BalkanOağı bütçesine inihisar ettirmesi ioabeder-
ken, meselemi Köy İşleri Bakanlığı bütçesinde 
bajhıs© mevzu etmiştir. 

Bir Hükümet üyesi sıf atiyle yetişebildiğim 
kadariıyle kendilerime arzı cevap edecieğim, ye
tişemediğim ölçüler içerisinde de büyük bir sa
dakat hizmeti içerisinde keyfiyeti Tarım Ba
lkanınla intikal ettireceğim. 

Muhterem Dağdaş sotn derece haklı olarak 
ve Köy İşleri Bakanlığı bütçesinin kendisine 
verdiği fırsattan da faydalanarak, Salı gecesi 
TRT de yapılan ve ithal edilen tohum ve buğ
day politlkasiyle alâkalı bir neşriyatı cevap
ladılar. Tabiî bu mütalâanın tarafımda!! cıevap-
lanımaısının mümkün vs caiz olamıyacağı husu
sunu müsamaha ile karşılîj'a.cağınızı tajbmin 
ederim. 

Mevzua girdikleri sırada muhterem partile
rinin programlariyie ilgili olmaık üzere toprak 
reformu hakkındaki görüşlerini izaha gayret 
ettiler. «Tanımda çalışanlann gelir seviyelerinin 
artırılarak hayat seviyelerîiaıün yükseltilmesi lâ
zımıdır» buyurdular. 

iSou derece doğrudur ve hepiilmıizin samimî 
gayreti, toprakta çalışan çiftçi ailelerinin ge
lir ve hayat seviyelerinin özlediğimiz seviyeye 
ulaştırılmasından ibarettir. Telkinlerinden fay
dalanmaya ve tatıbffiki mümkün olanlan tatbiik 
etmeye çalışacağımız tabiîdir. Kendilerininı za-
manyvekâletlerinde gösterldikleri basan, Dev
leti, tenlkiidettikleri bu seviyeye getirmiştir. Bir 
ölçü içersisinde politika değiştirmedin zaruretine 
de kendilerinin iştirak etmelerinin faydasına 
şahsan kaani bululuyorum. 

Mülkiyete dayalı zirai işletmeler istiyerek, 
programlarının da bu istikamette olduğunu ifa
de ettiler. Mülkiyete dayalı her fikre kendileri 

. gibi hürmet duyduğumuzu ve aynı hürmeti be
raberce paylaştığımızı ifade etmek isterimi. 

«Altyapı hizmetleri tahakkuk etmelidir» bu
yurdular. Telkin ettikleri hizmetin ne mertebe 
faydalı, zaruri, fakat o ölçüde masraflı, oldu
ğunu ileride arz ederken Demokratik Partiden 
bu hizmetin taihakfkuku sırasında yardımcı ol-
malannı da bilhassa istirham edeceğim. 

Anayasa maddelerini süratle okuduklan için 
foahis buyurduklan mevzularla ilgili madde nu
maralarını tesbit edemedim. Tapu ve kadastro 
hizmetlerinin süratle yerine getirümiesinin fay
da ve lüzumundan bahis buyurdular. Doğrudur. 
Mülkiyet hakkının heyecanla müdafaa edildiği 
bir memlekette, tapu ve kadastro işleminde srii-
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rat özlemek son derece Iraklı bir taleptir. «Ki
racı, ortakçı ve mülk sahiplerinin hakları temi
nat altına alınmalı ve bu âdet ve anane halinde 
olmaktan çıkarılmalıdır» buyurdular. Doğru
dur. 

«Zaman ve büyük yatırım i'stiyen sahalarda 
çalışılmalı ve topraksız vatandaşa ıslah edilen 
toprak verilmelidir» dediler. Biraz sonra, hu is
tikametteki mesaimizi ve çalışmalarımızı arz 
edeceğim. 

«Çiftçi aileleri, yeter gelirli hale getirilme
lidir» dediler. Projemiz var, sırası geldiğinde 
onu da rakamlariyle arz etmeye çalışacağım. 

«Tarımda üretim artırılmalı, pazarlanmasiy-
le de meşgul olunmalıdır» buyurdular. Bu, bir
birine bağlı tabiî bir neticedir. Bir taraftan 
köylüyü fazla üretime teşvik ederken, diğer ta
raftan da pazarlamasının temininde Devletin 
yardımcı olması taJbiîdir. Teşkilâtlandırma ve 
Krediler Umum Müdürlüğümüzün üzerinde ça
lıştığı bir proje var. Bir ölçüde Başbakanlığa 
intikal etmiş ıbir kararname taslağı var, derdes
ti takiptir, neticesi istihsal edildiği takdirde, bu 
hizmetlerin daha kolaylıkla yürütüleceğini zan 
ve tahmin ediyoruz. 

Partileri adına tarifini yaptıkları «toprak re
formuna» veyahut «tarım reformuna» taraftar 
onduklarını beyan ettiler. Bu Anayasanın bir 
hüküm ve icabıdır. Zirai reformu taahhütlerimi
zin arasında bulunduruyoruz ve tahmin ediyo
rum ki, Tarım Bakanınız da, vâki suallerinize 
verilen cevapta; bu hususun hangi safhada ol
duğunu Yüksek Heyetinize arz etmişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de sula
maya elverişli arazi yekûnu 8,5 milyon hektar
dır. Halen, - Sayın Dağdaş'a kısmen arzı ceva-
betmeye çalışıyorum - sulanan saha 1,5 milyon 
hektardır. Türkiye'de 'su temini ve arazinin de-
velopmanı ile ilgili gerekli yatırım ihtiyacı 77 
milyar olup, bu Devlet Su İşleri tarafından sarfı 
nraktazi meblâğdır. 34 milyar lirasını da Top
rak - Su eliyle sarf etmek mecburiyetindeyiz. 
Ceman 111 milyar liralık yatırım yapmaya ihti
yaç vardır. Yani, ıslaha muhtaç ve sulanması 
muktazi 7 milyon hektar araziye bu hizmeti ki
fayetle getirebilmek, aziz Türk çiftçisine ve va
tandaşımıza ıslah edilmiş ve sulanması temin 
edilmiş durumda olan araziyi teslim etmiş ola

bilmek için 111 milyar lira 'sarf etmek mecburi
yetindeyiz. 

Toprak muhafaza ve tarım arazilerindeki 
erozyon kontrolü için 57 milyar liraya ihtiyaç 
vardır. Mer'a arazisindeki erozyon kontrolü için 
23 milyar liraya ihtiyaç vardır. Tekniğin bize 
kabul ettirdiği bir neticeye göre, ceman 80 mil
yar liralık bir yatırıma ihtiyaç vardır. Devletin 
bize verdiği imkânlar içerisinde bu hizmetleri 
kifayetle yerine getirmeye ve neticesinde de gu
rurlanmaya kararlıyız. Türkiye'de drenajı bo
zuk ve ıslaha ihtiyaç gösteren 1 milyon 700 bin 
hektarlık arazi mevcuttur, bu arazinin ıslahı 
için de 1 milyar 700 milyon liraya ihtiyaç var
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, meselelerimizi bi
lip, birbirimize talepte bulunup, memleketin 
hangi istikametlerde ve ne surette kalkınacağı
nın münakaşasını yaptığımız sırada, hareket 
noktalarımızı te'sbit etmekte, meselelerin halli
nin Türk Devletinin imkânlariyle mukayyet bu
lunduğunun bilinmesinde, tahmin ederim ki, 
umumi fayda vardır. 

«Bugüne kadar ne yaptınız?» gibi mukadder 
bir suali cevaplamaya çalışıyorum : 273 bin 
hektarlık sahada 3 114 aded proje uyguladık, 
824 milyon liralık yatırım yaptık. Drenaj ve 
arazi ıslahı için bugüne kadar 83 bin hektar 
arazide 244 proje ele alındı, 45 milyon liralık 
yatırım vapıldı. Toprak muhafaza için bugüne 
kadar 150 bin hektar arazide 522 aded proje 
ele alındı ve 90 milyon liralık yatırım yapıldı. 

1971 yılında yapmayı tasavvur ettiğimiz hiz
met şudur : Sulama, drenaj ve toprak muhafaza 
konularında 156 aded projeyi ele alınacak, mu
kabilinde 603 bin dekar araziye hizmet götürü
lecek ve bunlar için 378 milyon 158 bin lira sarf 
edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tabiî daha evvel arz ettiğim milyarlık ifade

ler muvacehesinde, getirebildiğimiz masum ra
kamların, bu bütçe imkânları içerisinde ancak 
realize etmeye muktedir olduğumuz rakamlara 
işaret ettiği açık, vâreste-i arz ve izahtır. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Demokratik 
Parti Sözcüsüne tesbiıt ettiğim kadariyle cevap 
arz etmiş bulunuyorum. Pek tabiî bu beyanım, 
getirdikleri fikri tam karşılamıyabilir. Kendi
leri süratli okudular, süratli konuştular. Beya-
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mm pek tabiî sayın sözcüyü tatmin etmemiş ola
bilir ; mütebaki kısımlarını tesbit edip yeniden 
sual halinde tevcih buyurdukları takdirde, ken
dilerine yazılı olarak cevap vermeye hazır oldu
ğumu beyan etmek Merim. 

Millî Güven Partisinin Sayın Sözcüsü Meh
met Nebil Oktay Beyefendiyi dikkatle, istifade 
ile, çok kere insaflı beyanını hürmetle dinledim. 
Köy ve köylü meselesinde hassastır ve bir mâ
naya göre de iktidar partisinin felsefesini pay
laşmanın insafı içerisindedir. Seçim beyanna
memizde ve Hükümet programımızda, Sayın 
Oktay'ın hassasiyetine ve samimiyetine muvazi 
bir tutum ve tefekkür tarzı içinde bulunduğu
muzu arz etmek isterim. 

«Köy ve 'köylü mesele'si süratle çözüm bek
liyor, aksi halde kalkınma, millî olmak vasfın
dan mahrumdur.» dediler. Bu fikre Hükümetim 
ve inti'Sabeyle gurur duyduğum partim adına 
gönülden katıldığımı arz ve ifade ederim. 

«Mahrumiyet, yılların ihmaline dayanmıştır.» 
dediler. Bugün söz alıp konuşan muhterem ha
tipler, daha ziyade yapıcı olma gayreti içerisin
de kaldıkları cihetle, maziye dönüp suçlu ara
manın bir fayda getirmiyeceği kanaatini muha
faza ederek, sadece, Türkiye'nin yılların ihma
line mâruz bırakıldığım arz ve if ade etmek iste
rim. 

«Köylü her derdin okşayıcı sözlerine muha-
tabolmuş, çözümde aynı alâkayı görmemiştir.» 
buyurdular. 

Bu fikirle mutabık değilim. İzin verir veya 
arzına fırsat bağışlarsanız, meselede sadece ok
şama ile iktifa edemediğini, zamanı iktidarı
mızda hakikaten samimî gayretlerle ve Devlet 
imkânları içerisinde köye hizmet götürüldüğü
nü arz ve ifade etmek isterim. Sadece, Sayın 
Nebil Oktay'ı getirdiği bir fikri kabul etmediği
mi ifade eder ve bunu ret hakkımı kullanırken, 
bâzı rakamlardan kendilerini faydalandırmanın 
kararlılığı içerisindeyim. 

«'1963 yılında bu zaruretle Köy işleri Bakan
lığı kurulmuştur.» dediler. Evet, bir zaruretin 
icabıydı. Köy İşleri Bakanlığı. 2 nci veyahut 3 
ncü Koalisyon zamanında Sayın İnönü'nün Baş
kanlığında kuruldu ve fikir son derece isabetli 
idi. Zamanında münakaşası yapılmış olmasına 
rağmen, bu kuruluşun isabeti, fonksiyonların 
icrasiyle kendisini kabul ettirdi. Bunun teyidin

de bir fayda mütalâa ediliyorsa, Sayın Halk 
Partisinin Sözcüsüne iştirak ettiğimi arz etmek 
isterim. 

«Umum müdürlüklerin ayrı Teşkilât Kanu
nuna tabi olması dolayısiyle diğer vekâletler 
arasında koordinasyon tesis ve temin edilemi
yor» buyurdular. Bu yönden hakikaten sıkın
tıdayız ve bize yardımcı olmanızı Yüksek He
yetinizden istirham ediyorum. Biz, Köy İşleri 
Bakanlığı Teşkilât Kanununu Yüksek Meclisle
re üç defa sevk ettik. Lütfediniz, alâkanızı gös
teriniz ve bizi, bizde olmıyan bir kusurdan do
layı gelecek devreler için lütfen tevhin etmeyi
niz. 

Teşkilât Kanununu getirdim, Karma Komis
yon kararının alınmasını teminen Yüksek Riya
sete mâruzâtta bulundum; komisyon üyeleri, 
komisyon başkanlarınca seçildi. Karma Komis
yonu faaliyete geçirmek, nâçiz arkadaşınızın sa
lâhiyetleri cümlesinden değildir, Parlâmento 
olarak fonksiyonunuzu lütfen ifa ediniz ve bizi, 
özlediğimiz Teşkilât Kanununa lütfen kavuştu
runuz. 

Hükümet - iktidar meseleleri belli bir vasat
ta münakaşa edilir, ancak haklı bir dâvada ik
tidar ve muhalefet ayrı grupları teşkil etmez. 

«Günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun 
bir kuruluş kanununa zaruret vardır.» buyur
dular. Kanun tasarısını zarureti cevaplıyacak 
istikamette hazırladığımızı tahmin ediyoruz. 
Mesele bütün yönleriyle yüksek heyetinize in
tikâl etmiştir. Kanun tasarımızı kifayetsiz bul
manız halinde, bizi günün şartlarına yaklaştı
ran bir kanuna kavuşturmak daima iktidarlı el-
lerinizdedir. 

AHMET GÜNEIR (Zonguldak) — trupunu
zun elinde Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — İstirham ediyorum, muhterem 
milletvekili beyefendi, zatıâliniz grupunuz bu 
Parlâmentonun üyesi değil misiniz? 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Biz, bize 
düşeni yaparız. 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyiniz lütfen 
efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devala) — Yani, yapılan hizmette sadece 
iktidar partilerinin mi vazifeleri var? «Kuruluş 
Kanununu niye çıkartmadınız.» şeklinde ten-
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kidde bulunan muhalefete hiç mi vazife düşmü
yor? Tenkid ettiğiniz hususlarda siz vazife ya
parsanız günahkâr mı olursunuz? 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Siz Ba
kanlık olarak gerekli teşebbüsü yapın, grupu-
nuz kararı çıkartır. Muhalefete yük yüklemeye 
hacet yok. 

BAŞKAN — Beyefendi, lütfen müdahale 
etmeyiniz. Sayın Bakan, siz de cevap vermeyi
niz efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Hükümet vazifesini yapmış, 
Riyaset vazifesini yapmış. Mesele komisyonda
dır, parti grupları ile alâkalı değildir. Geliniz, 
muhalefet vazifesini yapınız. «Beğenmiyoruz, 
rey vermiyorum» deyiniz ama, geliniz vazife 
yapınız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, a-
kışlar.) 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Rey ver
memek sonra,. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, devam 
buyurun efendim. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Komis
yonlarda ekseriyet sizde. 

BAŞKAN — Efendim, lütfediniz müdahale
nize devam etmeyiniz. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 
komisyonu milletvekili düşünmez ki, Divana 
düşer. 

BAŞKAN — Beyefendi, lütfen siz de karış
mayınız. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ha
yır, Bakan demagoji yapmamalı. 

BAŞKAN — Ama ilk defa yerinden müda
hale vâki oldu efendim. 

Buyurun Sayın Bakan /devam buyurun efen
dim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Mec
lisi boş buldu galiba. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Ben mi cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, zatıâliniz ko
nuşmanıza devam edeceksiniz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — «Boş buldu Meclisi.» buyu
ruyorlar da... 

BAŞKAN — Efendim, ben ona cevap ver
dim, siz buyurunuz. Her söze cevap vermek ge
rekmez Sayın Bakan, siz konuşmanıza devam 
buyurunuz. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — «Yapıcı bir tenkid uslûbü 
içerisinde kalacağım.» buyurdular ve daha ev
vel arz ettiğim gibi, beyanlarına sadakat ile 
bizi tenvir ettiler, faaliyet gösterdiler. YSE hiz
metlerine geçtikleri sırada, «YSE faaliyetleri, 
köyün kalkınmasının temel unsurudur.» buyur
dular. 

Bu heyecan ve anlayış içerisindeyiz. Hiz
metlerimizi köye götürdüğümüz sırada da samıi-
men seviniyoruz. Yoksuzluk, susuzluk, ışıksız
lık hakikaten insan haysiyetine keder getiren 
ve asrımızın icaplariyle tezat halinde bulunan 
bir yaşama şeklidir. Bunun hallini mümkün 
olan süratte yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Değerli milletvekilleri; Devlet Plânlama Teş
kilâtının Beş Yıllık Kalkınma Plânının dilim
leri içerisinde öngördüğü hedeflerin, müessese 
olarak daima önünde kaldığımızı ve fakat hiz
metlerin tamamına yetişememek gibi bir ıstıra
bı yaşadığımızı arz etmek isterim. 

«Plân hedefi içerisinde uzun yıllar bu 'hiz
met devam edecektir» buyurdular.. 

Hakikaten hizmet büyüktür muhterem bey
efendiler. 163 bin kilometre köy yolu yapacak 
ve bir hesaba göre de 73 bin yerleşim ünitesine 
elektrik ve su götüreceğiz. Bunu senelere tak
sim ettiğimiz zaman, yaptığımız hizmetlerin 
küçümsenemiyeceğini ve fakat bütün hizmetle
rin de bitirilmesinin bize bugün için sevinme 
fırsatı vermediğini arz etmek istiyorum. 

«1971 bütçesinde suya 56 milyon lira daha 
az para konulmuştur» buyurdular. 

Mesele, konan paranın ötesinde bir plân he
defi mevzuudur. Onun esbabı taharri edilir ve 
devresi içerisinde taahhüdedilen hizmet mutla
ka yerine getirilir. Bu mânaya gelen bir endişe 
yaşanılmamasını arz ve ifade için cevaplamış 
bulunuyorum. 

«Türk köylüsü sadece külfete mâruzdur. 
Türk köylüsünü bu mahrumiyetlerden kurtar
mak lâzımdır ve şehirde yaşıyan vatandaşa 
elektrik, su hizmetleri bilâücret getirilirken, 
hizmet köyde yaşıyanlara bir mânada satılıyor.» 
buyurdular. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının hedeflerini 
tetkik edersek, meselenin, tabiî, Anayasaya rağ
men bir angarya haline gelmediğini kabule 
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mecburuz. Burada rıza müessesesi vardır. Fa
kat muhterem beyefendiler, konu istimrar edili
yor. Sayın Cengizhan Yorulmaz'in da irat bu
yurduğu bir suale bu vesile ile, sırası gelmedi
ği halde cevap arz edeyim. 

Biz, köylüden alınan bu parayı aslında se
vimsiz buluyor ve ilk tatbikat olmak üzere de 
bu sene köy yolu hizmetlerinde Türk köylüsün
den bir kuruş almıyacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu almıyacağız 
ve bunun tatbikatını genişletmek suretiyle de 
sirayet sahasını genişletmenin kararlılığı içeri
sindeyiz. Yalnız, bize bir formül veriniz ki, onu 
tatbik edelim. Türk bütgesi budur, Türkiye'nin 
imkânları budur; yapılacak hizmet de nihayet 
yüksek heyetinizin malûmudur. Bütün bunların 
hallinin karşılıklı anlayış hissî içerisinde müm
kün olacağına kaaniiz. 

«TEK Kanunu meseleyi biraz daha ağırlaş-
tırmıştır.» buyurdular Zannediyorum bunda 
ufak bir hata var. Eskiden yüzde 33 ünü alır
dık, TEK Kanunu ile yüzde 25 ini alacağız... 
Demek 33 ten 25 e kadar muayyen bir nisbette 
tenzilât var. Ayrıca, TEK müessesesi yüksek 
gerilim hattını köyün yakın yerine kadar bilâ-
bedel getireceğine göre, maliyette bir düşüş 
olacak;. Ben Sayın Yorulmaz'ı komisyonda ce
vapladığım sırada, «Hizmetin hitamında alaca
ğız» şeklinde bir beyanda bulunmadım, hata
ya düşmemek için de yeniden arkadaşlarıma 
sordum. Sadece bu rakamın yüzde 33, yüzde 25 
değil, yaptığımız ihtimali ve ilik hesaplara göre 
yüzde 12 ye kadar düşeceğini ve bu rakamın da 
kabili ihmal bir rakam olduğunu ve işletmeye 
açıldıktan sonra da ayrı formül ile de bunun 
reddinin muhtemelen mümkün olduğunu ifade 
etmiştim. 

Sayın Nebil Oktay'ı cevaplamakta devam 
ediyorum: 

Topraksu Umum Müdürlüğümüzün sade
ce ve kısaca tarifini yaptılar, araç ve gereçler
le teçhizini istediler; sözü Toprak Teşkilâtlan
dırma ve Krediler Umum Müdürlüğüne inti
kal ettirecek «Boş zamanları değerlendirmek, 
el sanatını geliştirmek lâzımdır.» dediler, «Lü
zumlu kooperatif birlik ve dernekler kurulma
lıdır, idare de teknik ve malî destekte bulun
malıdır.» diye ifade ettiler. 

Bir proje üzerinde çalışıyoruz; malî porte
si, yüksekçe olan bir projedir, imkânlarını te
min ettiğimiz sırada, esasen izninizi istihsal et
mek üzere yüksek huzurunuza geleceğiz. Bu is
tikamette bir çalışma içerisinde bulunduğumu
zu arz etmek istiyorum. 

Siirt'ten bahis buyurdular. Hakikaten mese
leleri ve hizmetleri değerlendirirsek, Siirt'in 
talihinin yeni yeni döndüğü hakikatini kabule 
mecbur olacağız. Burada, saygı duyduğum Ne
bil Oktay Beyefendiyi cevaplarken, istemesem 
de bir rakam vermek mecburiyetindeyim: 

Siirt ilindeki YSE hizmetlerinin artırılması 
için 1970 te ancak 10 kamyon, bir greyder, iki 
yükleyici, iki kompresör verebildik. 1971 de de 
imkânlarımız bizi aynı seviyede tutarsa, bir mik
tar daha makina yardımı yapmanın kararlılı
ğındayız. tki greyder ve kompresör verilmesi 
de düşünülüyor. Ayrıca, 1970 yılında, hizmete 
sevk ve amade edilen makina dışında da 3,5 mil
yon lira sadece YSE den yardımda bulunulmuş
tur. Sadece 1970 yılında 218 Km. tesfiye, 62 
Km. kaplama yol yapılmıştır. Siirt'te 1 940 Km. 
lik yol şebekesinin 448 Km. si tesviyeli, 193 
Km. si de kaplama yapılmıştır. 1971 de mobil 
ekiplerle de takviye edilecektir. Siirt te 1960 yı
lındaki köy yolu uzunluğu 7 Km. idi. 

Mesele budur beyefendiler. Tenkidden bir 
şey çıkmaz. Yetişemiyoruz. Hizmete geç başla
nılmıştır. (A. P. sıralarından alkışlar) Arz et-
ettiğim gibi geriye dönüp suçlu aramanın hiçbir 
faydası yoktur ve zaten hizmetlerimizi adede 
döktüğümüz takdirde de bizi mağlûbedecek 
bir kudret mevcut değildir. Ama Sayın Nebil 
Oktay sordular, bundan dolayı cevap arz et
tim. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Orman köyleri meselesi hakikaten alâka bek
liyor. Geçen sene ve bu sene dâhil, 10 milyon 
lira kadar bir imkânımız hâsıl oldu ve maale
sef orman köylüleri bu imkânı kullanmanın ha
zırlığı içerisine giremediler. Bu sene daha cid
dî tedbirlerle, bu imkândan orman köylerinde 
yaşıyan ve hakikaten bir mânasiyle de en muh
taç vatandaşı temsil eden orman köylülerine 
muhalefetle ve iktidarla samimen teveccüh et
mekte hudutsuz fayda bulunduğunu arz etmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, «Sayın Bahri Dağ-
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daş'a vermeye çalıştığım cevaplar içerisinde 
noksanım, eksiğim olabilir.» demiştim, Sayın 
Nebil Oktay Beyefendiden de aynı istirhamımı 
yapıyorum; kendilerini cevaplıyamadığım hu
suslar var ise, lütfederler, sorarlar, yazılı ola
rak kendilerine cevap arz etmeye çakşırım. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın üyesi 
Hüseyin Yenipmar Beyefendi, «Bu Bakanlığı 
Sayın inönü kurmuştur» buyurdular. Doğru
dur, Sayın inönü'nün zamanında kurulmuştur. 
Faydası binaen 'kurulmuştur. Faydalı olduğu
nu arz ve ifade ediyoruz. Bunu bir mazi hikâ
yesi olarak ve ihtilâfı çözülmüş meseleler hane
sine yazıyoruz. Çünkü bunu bana komisyonda 
da sordular, söyledim; Cumhuriyet Senatosun
da da sordular, söyledim. Ayrıca benden de, 
«Kapanlı, meseleyi, sen de, dönüp de, sen bu
nu yaptın, ben bunu yaptım bahsine getirme» 
dediler. Buna da mümkün olan ölçüler içinde 
hürmet duyduk. İsterseniz bu meseleyi de ka
patalım. Halledilmiş, ihtilaflı bir mesele idi. 
Lüzum ve faydasına kaaniiz. Sayın İnönü zama
nında kurulmuştur. Çok iyi yapmışlardır, ken
dilerine huzurunuzda bu hizmetlerinden dola
yı teşekkür ederim. 

Evet, bildiğimiz gibi nüfusumuzun 2/3 si 
köyde yaşar. Bu 24 milyona delâlet eder, bir 
aritmetik gerçektir. Köylü, millî gelirden 1 000 
lira alır. Eğitimde köylü çocukları ihmal edil
miştir... 

Muhterem beyefendiler, samimen arz ediyo
rum, meselelerimizi mutlaka birlikte düşünme
ye mecburuz. Biz de bunun ıstırabını yaşıyo
ruz ve 1973 yılı gayesinde Türkiye'de okulsuz 
köy ve öğretmensiz okul kalmıyacaktır. Bu bir 
programın icabıdır ve her sene ne kadar mek
tep açıldığını ve ne kadar öğretmenin Türk ço
cuklarının emrine ve hizmetine girdiğini ve bü
yüyen rakamlar içerisinde girdiğini bilirken, bu 
ihmali tek taraflı olarak siyasi iktidarımıza tev
cih etmekte haklılık olmamak ieabeder. 

Yani ben, köy okullarını şu seviyede ve aded-
de aldık, öğretmen adedi bu idi, Cumhuriyetten 
bu yana açılan ortaokullara muadil adedde şu 
kadar mektep açtık diyerek huzurunuzu işısfal 
etmiyorum ama, geliniz bu meseleyi birlikte dü
şünelim ve mesuliyet payımızı gurur ile payla
şalım. Biz köyü ve Türk köylüsünü cehilde bı
rakmanın faydasına inanmıyoruz. Ve Köylüyü 

belli bir seviyeye çekmenin gayretinde bulunu
yoruz. Yapabildiklerimiz budur, lütfediniz bizi 
bu hizmetimizin içerisinde tenkidediniz. (A. P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

«Köylü çocuğunun kaderi imam ve öğret
men olmaktır.» buyuruyorlar. Bu fena bir ka
der de değildir ve çoban olmaktan da iyi bir 
kaderdir. Hiçbir şey olamadığı bir devreden, 
bugün Devlete nisbet etmiş, maaşlı ve haysiyetli 
bir sınıfa intikal etmiş, derecesi belli hale gel
miş ve daima gururlandığımız ve övündüğümüz 
bir sınıftır; öğretmen de bu sınıftır.. Yani, beni 
küçültmek isterken imamı, hocayı ve öğretmeni 
niye tezyif edersiniz?.. Bunu bilmek mümkün 
değildir. 

Köy İşleri Bakanlığının tarifini lütfedip yap
tılar; «Alt yapıda icracı ve diğer hizmetlerde 
koordine edicidir.» buyurdular. Tarife uygun
dur. 

Yine Sayın Hüseyin Yenipmar Beyefendi 
izahlarını ispat sadedinde, Tuncelinden bahset
tiler, «Politika, müdahale etmemelidir.» dediler 
ve «Şimdi Bakan bizi, bu tenezzül seviyesinde 
değiliz.» diye cevaplıyacak dediler. Bütün bun
ları dediler. 

Muhterem beyefendiler, il genel meclisleri 
yıllık programları hazırlar, Köy işleri Bakan
lığı da hazırlanan bu programı kendi bütçe im
kânları içerisinde karşılaştırır, tasdik eder. İM 
seneden beri de yaptığımız budur, esnaf da bu
nu yapmıştır. Tasdik edilen programın kusursuz 
olarak yerine getirilmesini valilere talimat ola
rak ister. 

Bu il genel meclisleri mutlaka politikanın 
hâkim olduğu bir meclistir ama, hizmetlerinde 
görüşüldüğü bir meclistir. Politika mücadelesin
de il genel meclislerinde bir mânaya göre hâ
kim olmak da, Hüseyin Yanipmar Beyefendinin 
ifadesi tarzımda meseleyi anlarsak, faydalı ol
duğunu ifade etmek istiyorum. 

Muhterem Beyefendiler, Tunceli'nde 1965 
yılı başındaki köy yolu uzunluğu 8 km. idi; 
1970 te yapılan 126 km. tesfiye, 48 km. kapla
ma dâhil 721 km. tesfiyeli, 114 km. kaplamalı 
yol haline gelmiştir. Tuncelinin durumu nazara 
alınarak, 1965 ten itibaren verilen makinelere 
ilâveten 1970 yılında 5 kamyon, 2 yükleyici, 
1 kompresör, 1 grayder ve 1 mobil ekip ve do
zer ile yalnız yollar için 3 200 000 Tl. gönde
rilmiştir. 
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Programlar il genel meclislerince mer'i mev
zuata göre yapılmaktadır. Aksamalar olabilir 
ve bunu Komisyonda da arz ettim ve burada da 
Yüksek Heyete teyiden arz etmekte fayda gö
rüyorum; hakikaten tekniğe ve programa gir
miş hizmetlere politikanın tasallut etmesini ta
arruz etmesini istemiyoruz, ama lütfediniz bi
ze yardımcı olunuz. 

!Samsun Milletvekili Sayın Kılıç burada olsa 
idi işhadedecektim; emrettiler, kendilerine, va
lilere yazdığımız talimatı, gönderdiğimiz emri 
arz ve takdim ettim. Yine emrederseniz Yüksek 
Heyetinize de, bu sene tekrarlıyacağım tebliği, 
emri, programı takdim edeyim ve bize yardım
cı olarak nezaket hakkmızr kullanınız ve bu 
münakaşalar bitsin, faydası yok. Hakikaten is
temiyoruz. Tatbik edilen program ne ise, o prog
ram yürütülmelidir. Bu taassubun içerisindeyiz 
beyefendiler. Programın hilâfına hareket eden 
il YSE müdürü ve tatbikatiyle bizi hataya dü
şüren vali varsa, milletvekili olarak nezaret 
hakkınızı kullanmanızı istirham ediyorum; tec
ziyesi bize aittir; lütfediniz. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yine Hüseyin Penipmar beyefendi orman 

köylerinden bahsettiler : 1957 - 1964 yıllan 
arasında yedi senede 7 500 009 TL. sı ile büt
çeye şu kadar para konmuş, 3®6 000 lirası sarf 
görmüş, 1965 yılında 1 lira konmuş, 195 000 li
ra 1964 ten intikal ettirilmek suretiyle köye 
sevk edilebilmiş, 1966 - 1970 arasında da 
16 260 000 TL. sı konmuş ve orman köylüsüne 
bugüne kadar maalesef 28 500 000 TL. lık hiz
met götürülebilmiş... «Toprakta yapısal bir de
ğişiklik lâzımdır» buyurdular, «Bunun ismi de 
toprak reformudur, • bu yapılmalıdır» dediler. 

Bu münakaşa devam ediyor. Anayasanın ifa
desinden faydalanarak, biz, «Tanm reformu ya
pacağız» diyoruz, başka siyasi düşüncede olan
lar «Toprak reformu yapılacaktır» diyorlar. 
Bu, münakaşa olarak devam ediyor. 

Bu, Köy işleri Bakanlığının mevzuu dışında
dır, Tanm Bakanlığının mesuliyetine dâhil bir 
iştir, fakat esaslannm hazırlandığı da yüksek 
malûmlannızdır.. 

Yine «Anayasa esaslanna göre yapılmalıdır» 
buyurdular. 

Tabiî, Anayasa esasına göre yapılmıyan *a-
nun yüksek Meclislerinizden geçmez, geçse bile 

Anayasa Mahkemesinin «evet» demesi mümkün 
değildir. Bunda hiçbir endişemiz yoktur. Onun 
için tanm reformunu mutlaka tahakkuk ettir
mek icabeder. 

Kooperatif çalışmalanmızı beğenmediler. Ku
ruluş halindeyiz. Üç senelik bir mazisi var. Bi
raz daha müsamaha gösterdiğiniz takdirde, da
ha az tenkidedilir müessese haline gelmenin 
gayretindeyiz. Oluş halinde bir müessesedir. 
Teşkilâtlandırma ve Krediler Umum Müdürlüğü 
alâkanızla büyüyüp gelişecek ve sizlere, dolayı-
siyle Türk vatandajlanna hizmet getirmenin 
gururunu paylaşan müesseselerden biri haline 
gelecektir. 

Yalnız, biraz evvel de söyledim, böyle şeyle
rin zabta geçmemesi, hattâ konuşulmaması za
ruridir; kontrol güçlüğü dolayısiyle plân ve 
program uygulanmasında müşkülât oluyor ve 
politik baskının «köy yolu oy yolu» gibi latife
ye fırsat verdiği ifade ediliyor. Biraz evvel arz 
ettim, geliniz bize yardımcı olunuz, tasdik etti
ğimiz programlan Yüksek Heyetinize seyyanen 
takdim edelim ve bizi takdim ettiğimiz prog
ram içerisinde lütfen kontrol ediniz ve seçim 
mmtakalarmızla devamlı irtibat halinde bulun
duğunuza göre de, nezaret ve şikâyet hakkınızı 
birinci kademede lütfedip şahsan ve re'sen kul
lanınız. 

Muhterem arkadaşlanm, her halde biraz 
dikkatli almaya mecburuz. Şu bakımdan mec
buruz: Bir meseleyi isbat ederken, Sayın Baş
vekilin seçim mıntakasını emsal olarak almak 
doğru değildir ve bu fikri getiren mahcup ta 
olabilir. «Doğu illerinde stabilize edilmemiş 
köy yolu varken; İsparta'da köy yolu asfalt
lanması tahakkuk etmiştir» şeklindeki beyan, 
bir siyasi lâtifedir, nüktedir; doğrulukta yeri 
yoktur; hakikatten nasibi yoktur. Köy işleri 
Bakanı olarak konuşuyorum; köy yollarının 
asfaltlanma hizmetine Türkiye'de geçmiştir; 
öncelik sırası narenciyedir. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Ba
hane olur o, başka biş şey olmaz. 

KÖY İŞILERi BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Ne türlü bahanedir, beyefen
di? «İsparta'dır» diye, hizmetleri, zatıâlinizi 
tatmin etmek için ilânihaye ihmal mi edelim? 
Biraz sonra onu da arz edeceğim. (A. P. sıra-
lanndan alkışlar) 
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«İsparta'da asfalt yol yapmadım» diyorum; 
yani, «Sayın Demirel'in memleketidir, diye İs
parta'da hiç yapılmamıştır» diyorum. İsparta'
da köy yolu yapılmamıştır, bir kilometre dâ
hi yapümamıştır. Ona mukabil Adana'da 100 
kilometre yapılmıştır; Mersin'de 47 Km. Ha
tay'da 27 Km. yapılmıştır; Bursa'da, izmir'de 
yapılmıştır. Narenciye sebze ve meyva bölge
lerinde öncelikle yapılmıştır; turistik bölgeler 
de yapılmıştır ve bu sene de aynı ölçülere göre 
2 000 Km. civarında yeniden asfalt yapaca
ğız ve İnşallah tüm Türkiye köy yollarını as-
f altlıyacağımız devri de hep birlikte idrak ede
ceğiz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; İsparta ilinde -
Hüseyin Yenipınar Beyefendi ifade buyur
dukları için zapta geçsin diye arz ediyorum 
- biz YSE olarak 1 Km. lik asfalt yapmadık. 
Ayrıca, İsparta'nın bugüne kadar yapılması 
gereken 1 236 Km. yolundan ancak 644 Km. si 
yapılmıştır. Asfalt^ arz ettiğim gibi, narenci
ye, meyva ve sebze bölgelerindedir. Bir mâna
ya göre de Sayın Başvekilin memleketine hür
metsizlik içerisindeyiz. 

«TEK; 1/3 katlı almayı öngörmektedir» 
dediler ve «Bu fazladır» buyurdular. 1/4 ora
nındadır; fakat arz ettiğim hesapla yüzde 
10 - 12 ye inecek gibidir. Tatbikatını görme
dik. Kilovat/saata da ilâve etmek mümkündür 
ve ilâve edilebilir. 

Personelin aylık maaşını alamadığı ve pe
rişan olduğunu, ifade buyurdular. Hakikaten 
böyle bir talihsizlik oldu; 1 - 2 ay personele öde
me yapamadık. Fakat Türkiye'de beyanatım 
tarihinde, maaşını almamış ve 28 Şubat itiba
riyle de maaşını alamamış ve yeni malî yıla 
borçlu geçeceğimiz bir tek il ve bölge teşkilâ
tı kalmıyacaktır. Yüksek ^alâkanızla tedvine 
muvaffak olduğumuz 125 milyon liralık ek 
kanun tasarısı ile bu hacetimizi cevapladık. 

«Özlük iş haklarında hassas olunmalıdır» 
dediler. Bu sene de Bütçe Kanunu içerisinde 
işçi ücretlerini ayın 1 inde ve diğer emsal me
murlarla birlikte ödemek için ayrı bir mahsus 
madde açtık, işçi parasından artık vilâyetler 
başka bir hizmet yapamıyacaklar ve her ay 
işçi parasını yollıyacağız ve her ayın birinci 
günü de bu hizmeti ifâ eden işçilerimize mun
tazam ödeme yapmaya çalışacağız. 

Bildiğiniz gibi, akaryakıt için de sadece bize 
oradan masraflarını fatura edecekler ve biz 
burada tek yekûn halinde Petrol Ofise bor
cumuzu ödiyeceğiz. Artık, milyonlar vererek 
bir araya getirdiğimiz makina parkını, 300 - 500 
liralık akaryakıt dolayısiyle muattal ve hik
metin gerisinde tutmamanın kararlılığı için
de gözüküyoruz. 

«Kuraklık için gerekli tedbir alınmalıdır» 
buyurdular. Kuraklık için tabiî ki gerekli ted
biri gegici olarak almadığımız gibi, sürekli 
olarak da almak mecburiyetindeyiz. Geçici ted
bir bir mâna ifade etmez, ismi ile de anıldığı 
gibi «geçici tedbir» dir. 

Güney - Doğu bölgesi dediğimiz, Adıyaman, 
Diyarbakır,, Gaziantep, Mardin ve Urfa illerin
de, 1 . 3 . 1966 tarihinde durum şöyle idi: 

Bu 5 ilimizde toplam 6 634 ünitenin 958 ade
di sulu idi. Su vardı ama bizim şimdi «yeter
siz» dediğimiz cinsten sulu idi. 1 600 adedinde 
mühmel bir garip hal vardı. 4 066 adedinde de 
tamamen su yoktu. 1966, 1967, 1968, 1969 ve 
1970 yıllan içerisinde toplam olarak 235 mil
yon liralık yatırım yaptık, 2 267 aded üniteye 
daha içme suyu getirdik. Bir kısım köylerde 
içme suları kısmen ikmal edilmiştir. 1.3.1971 
de ise 5 ilde 6 634 aded ünitenin 3 225 i sulu 
hale getirilmiştir. Bölgenin susuzluk durumu 
ve geçirmekte olduğu kuraklık da nazarı iti
bara alınmak suretiyle 1971 yılında 55 milyon 
lira daha harcanmak suretiyle uygulamaya de
vam edilecek ve yeterli ödenekler sağlandığı 
takdirde ,en geç 1973 yılı sonunda bölgenin 
içme suyu problemi halledilmiş olacaktır. 

Topraksudan bahis buyurdukları sırada, 
ödeneği kifayetli bulmadılar. Ancak bu imkânı 
temin edebildik. Umum Müdürlüğün talebi bu
nun üstünde idi, ama Devlet muvazenesini te
min ederken, Topraksuya ancak bu kada
rını ayırabildik 

«Çiftçi, küçük su işlerine kurtarıcı olarak ba
kar» diyorlar Umumi temayül de bu istika
mettedir. Biz de bu küçük su işlerini beğeni
yor ve seviyoruz. Çünkü, aynı mevsim içerisin
de köyün ve çiftçinin hizmetine bunu götürmek 
mümkün oluyor. Bu istikamette de imkânlı ha
le geldik. Bu sene bu seviyede ve bu konuda 
daha fazla meseleyi ele alacağımızı tahmin edi
yorum. 
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«Toprak - iskân, projeye dayalı çalışma 
yapmalıdır» buyurdular. Bu istikamette çalış
malarımız var. Emrederlerse bir broşür halin
de veya yazılı olarak vereyim; okursam vakti
nizi alacağım, diye çekinirim. Böyle bir çalış
mamız vardır. 

«2510 sayılı Kanunun ışığı altında da çalış
mak lâzımdır» buyurdular. Bu kanunun ışığı 
altında bu projeyi hazırlamakta bulunduğumu
zu Sayın Umum Müdür de burada bulunduğuna 
göre, beyanımı not ettiğini tahmin ederim. Bu 
hususa dair açtığınız sualleri yazılı olarak da 
ayrıca takdim etmeyi uygun mütalâa ediyo
rum. 

«Teşkilâtlandırma ve Krediler Umum Mü
dürlüğünün ne için kurulduğunu ve ne için 
kendisini tamamlıyamadığmı anlamak mümkün 
değildir» buyurdular. Bu müessese de iyi bir 
müessesedir ve Türkiye'de artık münakaşası 
yapılmıyan kooperatifleşmeyi temin eden bir 
müessesedir; kalkınmada rolü ve ehemmiyeti 
vardır, bu ehemmiyeti kabul edilmiştir. Kendi
sine bu hizmet de ayrıca verilmiştir. Kendisi
ni, bu hizmetleri ifa eder tarzda - organize et
mekle meşguldür; kuruluş halindedir; daha 
faydalı hale gelmenin de yakınındadır. 

«Tefrik edilen para ile orman köylerinin kal
kındırılması mümkün değildir», diyorlar. Doğ
rudur. «10 milyona yakın ahali orman içinde 
yaşar da, 10 milyon lira ile kalkınır mı?. Bu 
mümkün değildir. Bunlara yan gelir sağlamak 
lâzımdır» diyoılar. Tabiî bu istikamette çalış
ma içerisinde bulunduğumuz yüksek malûmla
rıdır. 

Köy el sanatları kuruluşlarının açılması ve 
mamullerinin pazarlanması lâzımdır. Tabiî iyi 
bir neticedir. 

«Kooperatif mevzuunda işçi kontenjanları 
amacından saptırılmıştır ve politikaya âlet edil
miştir», buyuruyorlar. Buna hususi itina gös
termek mecburiyetindeyiz. Çünkü, kooperatif
leri desteklemek için bu kontenjandan fayda
lanmanın zarureti vardır. Fena kullanılmış ola
bilir, ama müessese ve fikir uygun bir fikirdir. 
Mesele, onu amacında da tutmaktan ibarettir. 
Tahmin ediyorum ki, Sayın Hüseyin Yenipı-
nar'ın da bize telkin etmek istediği husus bu
dur. Evvelce durdurulmuş olan bu işçi konten
janı yeniden ele alınmış ve bir kararname haline 

getirilmiş ve Başbakanlığa takdim edilmiştir, 
derdesttir, takiptedir. 

Yine aynı istirhamı Sayın Hüseyin Yenipmar 
Beyefendiden de yapmak isterim: Tabiî ken
dileri konuşurken benim o sürat içerisinde belki 
not almam mümkün olmuyor; mutlaka eksiğim 
ve açtıkları sualleri cevaplıyamamış halim ola
bilir. Tereddüt duydukları ve cevaplandırılma
sını arzu ve emir ettikleri hususları sordukları 
takdirde, kendilerine yazılı olarak cevap arz 
etmenin muvafık bir maslahat olacağını tahmin 
ediyorum. 

Sayın Baha Müderrisoğlu, Köy işleri Ba
kanlığının tüm faaliyetlerini büyük bir dikkat 
ve itina ile tetkik etmiş ve insaf ölçüleri içeri
sinde, bizi hizmetlerimiz içerisinde mükâfat
landırmanın büyüklüğünü ve asaletini göster
miştir. Kendilerine teşekkürlerimi ve min
netlerimi arz etmek istiyorum. Hakikaten 
bir emek mahsulü olan mütalâalarından fay
dalandığımız ölçüde başarılı olacağımızı da 
ilâveten arz etmek istiyorum. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Muhterem Cengizhan Yorulmaz Beyefendi
yi dinledim. «Köy İşleri Bakanlığı koordinas
yon vazifesini görmelidir» dediler. Komisyon
daki fikirleri de bu cazibe istikametinde idi.. 
«Tarımda, ticarette, gümrükte ve tekelde teda
hüller var, bunu Köy İşleri Bakanlığı koordine 
etmelidir» buyurdular ve hakikaten tarifimiz
de, kararnamede de bu var. Kanuna da bu 
hükmü aldık. Bu köye giden hizmetlerde, kö
ye hizmet götüren müesseselerde koordinasyon 
şartı vardır ve bunu mümkün olduğu ölçüler 
içerisinde de Köy İşleri Bakanlığı yapsın diye 
bu Bakanlık kurulmuştur. Bu fikirden fayda
landığımızı ve getirdiği bu fikirlerle beraber ol
duğumuzu iarz etmek istiyorum. 

«Toprak reformunu tahakkuk ettirmeyen 
iktidar, sevimsiz olarak tescil edilecektir» bu
yurdular. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; hakikaten 
sevimsizlik, hele bir politikacı için pek de se
vimli bir netice değU ıama, meselelere bir baş
ka açıdan da bakmanın zaruretine kaaniiz. 

Sene 1965, ben o sırada Tarım Bakanı idim 
ve Paris'te Avrupa Tarım Bakanları toplan
tısında bulunuyordum. Zamanın Başvekili bir 
şifre ile beni merkeze davet etti; «Meclis tatile 
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giriyor, Toprak Reformu Kanununda iktidar 
olarak, Hükümet olarak angajeyiz, ordaki top
lantıyı bırak, gel bu kanunu çıkartalım» dedi. 
16 Haziran'da buraya geldim ve esefle ifade edi
yorum ki, daha evelki Tarım Bakanı Turhan 
Şahin Beydi, onun hazırladıkları Toprak Re
formu Kanununu Hükümet olarak tekabbül et
miştik, tabiî görüşlerimiz vardı, Paris'ten gel
miş ve heyecanla Meclis tatile girmeden önce bu 
kanunu çıkartmanın gayretine girmiş olmamı
za rağmen, maalesef arkadaşlarımızdan alâka 
görmedik, alâka göremedik. 

Biz de bu kanunu huzurunuza getirmek isti
yoruz. Onun münakaşası mutlaka yapılacak
tır ve sizi tatmin etmek şundan dolayı mümkün 
değildir; bir tenkidolsun diye arz etmiyorum, 
hakikaten sizin görüşünüzde biz iktidar edeme
yiz ve bizim görüşümüzü de siz pek tabiî be-
ğenmiyeceksiniz, ama biz bir mütaahhit olarak 
Tarım Reformu Kanununu Yüksek Heyetinize 
getirecek ve bunun geçerli münakaşasından 
mutlaka faydalanacağız. Yani, biz, toprak re
formunu yapmayan sevimsiz iktidar olmak is
temiyoruz ve arz ettiğim gibi de, samimî gay
retlere girdik. O tarihte pek de netice alama
dık; şimdi yeni bir denemenin arifesindeyiz. 
Bütçeler selâmetle biter ise, o kanunların tetki
kine de Yüksek Heyetinizin zaman ayıracağını 
tahmin ediyorum. 

«Gübre ve tohum zamanında ve ucuz olarak 
verilmelidir» buyurdular. Bu telkininiz doğru
dur, Tarım Bakanlığına intikal ettireyim. 

«Dağınık düzen içinde kurulan köyler pa
zarlamadan mahrumdur» dediler, köy ve kent 
meselesinden bahsettiler. Bizde onun ismi 
merkezî köylerdir. Onun devamlı münakaşası
nı yaptığımız ve mevzu kanunlar içerisinde de 
yerini alan. bir münakaşa mevzuu olduğu için 
kendi anlayışımız içerisinde onu öylece anlıyor 
ve öylece de tatbik etmenin projeleri ile yük
sek huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. 

«Politikacı, YSE hizmetlerini tutsak olarak 
kullanıyor» gibi bir tâbir var. Bunu daha ev
vel arz ettiğim için yeniden bir münakaşa mev
zuu yapmak istemiyorum. «Tabiî memurları 
değil, çirkin politikacıları muhatabolarak tu
tuyorum» buyurdular. E, çevri cefaya zaten 
sadece politikacılar muhatapdır; memurları

mız adına da bunu tekabbül etmenin bahtiyar
lığı içerisindeyiz. Tabiî ne kusur varsa bizim
dir. 

Bu, «Beyaz keten şapka» hikâyesini Ko
misyonda da ifade ettiler. Samimî söylüyo
rum, saygı duyduğum bir arkadaşımdır, rencide 
olmasını da istemem, Komisyonda da anlama
dım, burada da niye söylediler anlamadım. Ya
ni, oraya bir memur hüviyetinde politikacı mı 
götürülmüş, yoksa bir memur memurken oraya 
götürülmüş de gemi aslanı gibi gösterilip çe
kilmiş mi, bilmiyorum .Bu yapılmışsa ayıp bir 
şeydir, ciddî adamların tenezzül edeceği cins
ten işler değildir. Bunlar doğru işler de değil
dir. Yapılmışsa, kim yapmışsa, hangi politikacı 
yapmışsa bu politikacıya hangi memur alet ol
muşsa ikisi de ayıplı bir hareket yapmıştır, bu
nu tasvibetmek de mümkün değildir. 

«Gelecek sene hangi köy yola, suya, elektri
ğe kavuşacaktır, bunu bilmek icabeder» diyor
lar. Belki doğrusu bu ama, mümkün değil. Bu 
programı biz yapmayız, il genel meclisleri ya
par ve o da belli aylarda toplanır. Yani, daha 
evvel yapmamız mümkün değil, bu bütçe içeri
sinde bunu da konuşmamız mümkün değil. Da
hiliye Vekâletinin bütçesi buna uygun bir yer
dir. Geçmiş bir bütçedir ama, milletvekili ola
rak daima hakkınızı istimal buyurur, il genel 
meclislerinin elinden bu hizmeti alıp Köy tşleri 
Bakanlığına verirseniz, uzun vâdede program
lar yapmanın belki mümkün olacağını düşüne
bilirim, ama bugün için emirlerinize ve telkin
lerinize uygun hareket etmek mümkün değildir. 

Bu, okulun taşı, kumu hikâyesine pek gir
mek istemiyorum. Çünkü bu mazide çok söylen
miş ve halk da sonunda söylemiş, kanaatini 
belli etmiş. Bu münakaşa, «Mektebi sen yaptın, 
ben yaptım» gibi münakaşa bizi zararlı çıkar
maz ama, münakaşanın devamında fayda gör
müyorum. Ama emrederseniz görüşümü yazılı 
olarak zatıâlinize arz edeyim, «Doğru mudur, 
eğri midir?» diye soruyorsanız, onu arz edeyim. 

Elektrik meselesinde, zannediyorum bir baş
ka sayın hatibe cevap arz ederken sizi de cevap
lamış olacağım. Elektrik biraz bu masrafı dü
zeltiyor, azaltıyor ve biz de hakikaten mecbur 
kaldığımız için alıyoruz, fakat hiç parasız da 
olmuyor. Keşke para almadan her haneye vere
cek kadar elektrik olsa. Vakıa şehirde evine te-
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sisat çeken de 3 000, 5 000 her ne ise onu veri
yor, ama biz muktedir olsak da, köyde hanelere 
kadar elektrik çekecek hale gelebilsek. Daha o 
imkânda olmadığımız için, bu hizmeti götürdü
ğümüz köylerden kanunun söylediğini almakta 
devam edeceğiz. 

«îşte böylesine bir köylüye hizmet etmek 
mevkiindesiniz» dediler. «Bu köylüyü kurtara
lım» buyurdular ve bu sefer son derece insaflı 
bağladılar. Zira komisyonda, «Böylesine peri
şan ettiğiniz Türk köylüsüne hizmet etmek 
mevkiindeydiniz» demişlerdi. Sonra tahmin edi
yorum ki, kendileri de ağır buldular veyahut 
beğendikleri bir cümle idi, burada da faydalan
mak istediler. 

Kendilerine bağlayış cümlesinden dolayı te
şekkür ederim. Hakikaten köylüye beraberce 
eğilelim, hattâ emrederseniz, isterseniz köy ve 
köylü meselelerini gayrisiyasi mesele haline ge
tirelim, bunun üzerinde politika yapmıyalım. 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

«Köylünün iştira kabiliyetini artırmız» di
yorlar. Samimen arz ediyorum, Sayın Nebil Be
yefendi ve Hüseyin Yenipınar Beyefendi de ifa
de buyurdular, bir mânaya göre köylüye hiz
met etmek, kalkınmayı bir başka nizamda ve 
bir başka anlayışta tahakkuk ettirmek müm
kün değildir. Köyde başlıyacak, merkezi sikle-
tin o. Her hizmetin ilk hareketini oradan alı
yorsun. Bu memleketi seviyor ve özlediğiniz se
viyede netice bekliyor iseniz, köylüyü kalkın
dıracaksınız. Her iktidar bu arzuyu samimen 
yaşar. Biz de bu heyecanın içindeyiz, ama in
sanız, mutlaka noksanlarımız var. Köye ve köy
lüye hizmet etmek için iktidar olmaya lüzum 
yoktur. Bir iktidar vardır, 1973 e kadar bu ik
tidar devam edecektir. Lütfediniz, iktidar ol
maya intizar etmeden bize kabili tatbik olan fi
kirlerinizi veriniz, geçerli ise, ne kadar güzel 
ve samimen tatbik edeceğinizi ve sizin de bir 
arzunuzun süratle böylece yerine gelmiş oldu
ğunu göreceksiniz. 

Sayın Âdil Turan kişisel görüşlerini açık
ladı; «ilk öğretimde, sağlık hizmetinde, çift
çiye kredide gerilikler vardır» dedi. Bu bir fi
kirdir, şahsi görüşüdür, tabiî gı'upunu da 
bağlamaz ve ilzam etmez ama, ben hakikaten 
bunu münakaşa etmek istemiyorum, ilk öğ

retimde hamle yaptığımıza kaaniim, orta öğ
retimde bir hamle hali var, ama belki Sayın 
Âdil Turanda nazaran kifayetsizdir, fakat, bu 
meseleyi senelere bölersek; bunun günahkâ
rının sadece biz olmadığımızın görüleceğini 
ifade etmek istiyorum. 

ıSonra «Çiftlik ağaları fazla kredi alır» 
dediler. Almaması lâzım ama, niye alır, niye 
verir, onu bilmiyorum. Hangi banka veri
yorsa, o banka üzerinde milletvekili olarak 
nezaret hakkını kullansın. Biz hiçbir «filân 
çiftçi ağasına" fazla para veriniz» diyemeyiz. 
Ayıp olur bize.. Bize ayıp olur. 

«Topraksız çiftçi var» buyuruyorlar. Var. 
Yeter toprağı olmıyan çiftçi de var. O da 
var.. İşte bu,. bizim «Tanm reforanı», sizin 
«Toprak reformu» dediğiniz kanun bunu ne 
ölçüde halledecekse, o zamana kadar inti
zarda da zaruret var. 

Orman köylerinde sahipsizlik hâkimdir. 
«Bir kere de aç kalmasın, inançlarını yer» 

dediler. Güzel bir şiir o, tamamını bilmiyorum. 
«Köylerden kentlere, kentlerden yabancı di
yarlara giderler» dediler. E, Türkiye'nin rea
litesi bu. Bizim özlediğimiz de bu beyefen
diler. Türkiye'de sadece tarıma dayalı bir kal
kınma mümUtün değil. Sanayileşmenin esba
bını yanyana getirmeye, özel sektörü, Devlet 
sektörünü yanyana hamle yapar halde bu. 
seviyeye çekmeye mecburuz. Türkiye'nin bu 
karmakarışık halinde ve siyasi iktidarımızın 
sebe'bolmadığı hâdiselerden dolayı sermaye 
ürkek bir halde. Yani bu meseleleri tenkid 
hakkı olarak değil de, tenkidin lûgattaki 
mânası içerisinde yapılmasında acaba fayda 
mütalâa etmez misiniz? Yani tenkidi, biran 
için «Şu memleketi ne suretle hep beraber 
kalkındırırız, güzeli, doğruyu, iyiyi nasıl bu
luruz» istikâmetinde yapmak da mümkündür. 
Ama, hakikaten günün şartlan1 içerisinde 
korkan sermaye, Türk köylüsüne hizmet ge
tirecek, umumi kalkınmada refahı sağlayıcı 
unsur diye mütalâa ettiğimiz sanayileşmede 
biraz ürkek davranıyor. Bunlar,, Adalet Par
tisinin icabedeceği cinsten hâdiseler değildir. 

Sabahleyin zevkle dinlediğim Spor ve Genç
lik Bakanının da ifade ettiği gibi, bu mese
lelerin Adalet Partisi iktidarına müteveccih 

I olmadığı hakikatmda da artıJk görüş birli-
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ğine varılmıştır. Bu mesele bu seviyeye gel
dikten sonra, bunu yenmenin mutlaka müm
kün olduğu inancını da samimen muhafaza 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, pahalılıktan bah
settiler ve temas ettikleri kadarı ile köylü
nün şikâyetçi olduğunu söylediler. Tahmin 
ediyorum ki, beyan zâtı hâdiseye uygun de
ğil, yani Türk köylüsü, Türk çiftçisi, Türk 
esnafı, Türk vatandaşı hakikaten şikâyetçi 
olsa, biz huzurunuzda iktidar olmannı guru
rundan mahrum olurduk ve sayın hatip o 
takdirde iktidar olur idi. Bu mümkün de
ğildir. 

^Soyadınızı ve adınızı söylersem Sayın Ri
yaset belki müdahale eder, müdahale etme
yiniz, benim görüşüm budur, bıktık, usan
dık» demek kâfi değildir. Demokrasinin plât
formları vardır, bu zarif düşüncelerinizi hal
ka intikal ettirir, ekseriyet efkârı umumiye-
sini temin ve temsil edersiniz ve o takdirde 
bıkılan idare de demokrasilerde böylece hiz
metten çekilir. Zatıâlinizin; «Bıktık» demesi 
ile bir iktidar talibolduğu hizmetten bıktığını 
ifade edemez. (A. P. sıralarından «Baravo» 
sesleri, alkışlar.) Biz buraya vatandaşın reyi 
ile geldik, zatıâlinizin telkini ile, müsaadesi 
ile gelmedik. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) Size telkinde bulunan vatandaş 
zatıâliniz gibi düşünen bir ekseriyet olsa idi, 
arz ettiğim gibi size iktidar olarak cevap ver
mek şerefinden mahrum olurduk. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri;, alkışlar.) İnsaflı olu
nuz. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı sorular 
var efendim. 

Sayın Ahmet Güner arkadaşımız soru için 
sıra rica etmişlerdi. Buyurunuz. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanın bu sene daha birleş
tirici olduğundan dolayı kendisine teşekkür 
ederek birkaç soru tevcih edeceğim. 

1. Köyde kooperatifçiliği geliştirmek mec
buriyetinde olduğumuza göre mahallî eğitici 
kurslar açılması düşünülüyor mu? 

2. YSE Teşkilâtını mahallî siyasi etkiler
den kurtarıp, programlı çalışma ve huzuru 
içinde olmasının çaresi düşünülmüş müdür? 
Bundan sonrası nasıl olacaktır? 

3. Sanayi Bakanlığından alman 5 mil-
• yonluk yardımla Bakanlığın kendi imkânları
nın birleşimi neticesinde köylerimizde halıcı
lık, demircilik, trikotajcılık, marangozculuk 
gibi el sanatı hizmetlerinin geliştirilemediği, 
Bakanlık camiasında lüks, süslenme ve vasıta 
saltanatı yanında, yevmiyeli fazla kişi çalıştı
rıldığı yaygın iddialar arasındadır. Sayın 
Bakan olarak sizin veya maliye müfettişleri
nin denetimini düşünüyor musunuz? 

(Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPANLİ 
(Devamla) —Birinci suallerine kısaca, «evet» 
demek isterim. 

ikinci sualleri; YSE hizmetleri, mahallî si
yasilerin taarruzundan ne suretle mâsun tu
tulacaktır ve bunun tedbiri nedir?. 

Daha evvel arz etmiştim; tasdik ettiğimiz 
programın hedefleri istikâmetinde yürütülme
sini valilerden istiyeceğiz, bölgelerden istiyece-
ğiz, YSE müdürlerinden pek tabiî istiyece
ğiz ve her üç müesseseye de Vekâlet olmanın 
haysiyeti içinde emir vereceğiz. Emrimizin ne 
dereceye kadar yerine getirildiğini gayrimu-
ayyen zamanlarda teftiş etmek ve zatıâlini
zin yardımlarından faydalanmak suretiyle ba
şarıya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. 

Sanayi Bakanlığından el sanatlarını geliş
tirmek için alınan 5 milyon liraya gelince; bu 
vekâlet içerisinde dedikoduyu idareye memur 
ve muvazenei umumiyeden maaş alan bir kısım 
bedbaht eşhas tarafından çıkarılmış olabilir. 
Türk Devletinin esasında lükse tahammülü yok
tur; fakat ayakta duranlara tahammül edeme
yen bâzı talihsizlerin bu mânaya gelen beyanları 
ile sizi işgal ettiklerini tahmin ediyorum; ama 
telkininizden faydalanarak bir israf bulunup bu
lunmadığını tetkik benim vazifemdir. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Kangal, buyurun. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakan'a daha önce yapılan bütçe görüş
melerinde bilgi veren bakanların dışında olum
lu ve seviyeli bir şekilde görüşlerini ortaya koy
duğu için teşekkür etmek isterim. 

Müsaade buyurursanız suallerimi tek tek sor
mak suretiyle Sayın Bakanın her suale tek tek 
cevap vermesini istirham edeyim. 
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BAŞKAN — Lütfediniz, hepsini birden oku
yunuz, vaktimiz çok dar. Sayın Bakan konuşma
sında 7 milyon hektar civarında bir sahanın su
lanabileceğini beyan ettiler. Benim bildiğim 
kadar, Toprak Su Genel Müdürlüğünün etüdle-
rinde 5 milyon hektar, Devlet Su îşlerininkinde 
7-8 milyon hektar civarında olduğu söylenmek
tedir. Şimdi Türkiye'nin toprak ve su kaynak
larının geliştirilmesine ilişkin plânlama çalış
malarında rakam son derecede önemlidir. Birisi 
8 milyon, birisi 5 milyon.. Arada büyük fark 
vardır, Sayın Bakan hangi kanyaktan ve 
hangi görüşten mülhem olarak 7 milyon hek
tar sahanın sulanabileceğini beyan ettiler, bunu 
öğrenmek isterim. 

2) Topraksu ve Devlet Su İşleri tarafın
dan Adana Seyhan Ovasında ve Manisa Söke 
Ovasında devalopman çalışmaları yapılmakta
dır. Bunun için Dünya ve Avrupa Yatırım Ban
kasından kredi alınmaktadır. Şimdi bu devalop
man çalışmalarında geniş çapta çiftçinin arazi
sinde arazi tesfiyesi, drenaj vesaire gibi teknik 
hizmetler yapılmaktadır. Her iki bölgede yapı
lan çalışmalarda 10 dönümden fazla kaç çiftçi
nin arazisi vardır, ve bunlar kimlerindir? İleride 
ödeme ne şekilde yapılacaktır? Bu devalopman 
çalışmalan konusunda Sayın Bakanın buradan 
sözlü cevap veremeyeceği görüşünü taşıyorum 
ve takdir ediyorum, kendisinden yazılı olarak 
detaylı bilgi vermesini rica ediyorum. 

3) Sayın Bakan yine detaylı konuşmala
rında ve verdiği rakamlarda Türkiye'de sulama, 
toprak muhafaza ve drenaj çalışmaları için, ha
tırımda yanlış kalmadıysa 100 milyar lira. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — 111 milyar... 

EKREM KANGAL (Sivas) — 111 milyar li
ra bir yatırıma ihtiyaç olduğunu beyan ettiler. 
Acaba, bu rakamları 1957-1958 yıllarında Ame
rikalı Harvey Oakes'in Türkiye'de yaptığı 
umumi toprak haritasına göre mi beyan ettiler, 
yoksa Topraksunun son çalışmaları ile geliş
tirdiği Türkiye toprak haritasının sonucuna gö
re mi verdiler? Topraksunun son çalışmalan 
ne safhadadır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

4) Seçim bölgem olan Sivas'a geçen yıl 
YSE Bölge Müdürlüğü kuruldu. Bundan elbet
te ki, şükran ve sevinç duyuyorum. Bu teşkilât 
îda dar imkânlan ile âzami ölçüler içinde ça

lışmanın gayreti içindedir. Sivas'ta kurulan 
YSE Bölge Müdürlüğünün 3 ilçede bakımevi 
ve şefliklerinin kurulacağını haber almış du
rumdayız. Ne zaman bu şeflikler ve bakımevleri 
faaliyete geçecektir? Bunu da öğrenmek isti
yorum. 

5) Yine Sivas'ta Toprak iskân ve Teşkilât
landırma Krediler Genel Müdürlüğüne bağlı 
bölge müdürlüklerinin iyi bir görüş içinde ku
rulacağını istihbar etmiş bulunuyorum. Bunlar 
da ne zaman faaliyete geçecektir, Sayın Baka
nın bu sahadaki yardımları ne olacaktır? 

Son sorum: Her yıl gerek Bütçe Karma Ko
misyonunda, gerek Genel Kurulda YSE eleman
larının bütçe yılının son aylannda maaşlarını 
alamadığı ve müşkül durumda kaldıklan mat
buata intikal etmektedir. Bu yılki bütçe im
kânlan veya Bakanlığın görüşü nedir, tedbir 
alınmış mıdır? 1971 Bütçesi içinde böyle bir du
rum zuhur edecek midir, etmiyecek midir? 

Bunlan öğrenmek istiyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Muhterem Başkan, 

Sayın Kangal, «8 milyon hektar mıdır, 5 mil
yon hektar mıdır?» buyurdular. Ben şahsan ölç
medim. Bana teknik daire bu malûmatı verdi. 
Hangi malûmatın zati hâdiseye daha uygun düş
tüğü ikinci bir tetkik mevzuudur. Emrederlerse 
bunu da tetkik edeyim ve neticesini arz edeyim; 
fakat bana verdikleri malûmat bu idi. Takdir 
ederler ki, ben ölçmedim ve bilmiyorum. Bana 
verdikleri rakam bu. Bunu tetkik edeceğim. 

«8,5 milyon hektann 1,5 milyonu sulanabi
lir hale gelmiş, 7 milyon hektar arazinin de su
lanması mümkündür ve lâzımdır. Bu iş için de 
Devlet Su işlerinde şu kadar, Topraksu Umum 
Müdürlüğünce de bu kadar yatırım yapılmak 
icabeder. Yekûnu 111 milyardır.» dediler. 
Hangi esasa dayandıklarını tetkik edeyim, za-
tıâlinize yazılı olarak arz edeyim. 

İkinci sualleri; «10 dönümden fazla kaç 
çiftçi ailesine hizmet götürülmüştür?» şeklinde 
idi. Kürsüden bunun cevaplandmlması müm
kündür; ama kendilerinin de takdir ettikleri gi
bi vakit alır ve bir tetkik işidir. Bunu da tabiî 
yazılı olarak cevaplıyacağım. 
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Üçüncü sorularını da öyle emrettiler, öyle 
yapacağım. 

Seçim bölgesi Sivas'ta YSE Bölge Müdürlü
ğünün kurulmasından memnun kaldıklarını ifa
de ettiler. Biz de bir hizmeti götürmüş olmak
tan dolayı memnunuz. 

«Bakım evleri şeflikleri ne vakit hizmete gi
rer?» Bana intikal etmiş bir mesele değil. Zaru
reti var ise kurulur. Tahkik edeyim; ne zaman 
kurulacağını ve nerelerde kurulacağını tesbit 
ettikten sonra size bunu da bildiririm. Bana fil-
hal, şu ilçelerde kuracağız diye bir netice gel
medi ; yani benim tasvibime mesele daha intikal 
etmedi. 

Teşkilâtlandırma ve krediler de bu yıl içeri
sinde müdürlüğünü Sivas'ta kuracaklar. 

«YSE elemanları bütçe yılı sonunda maaş 
alamıyor, matbuata da intikal ediyor tedbirleri
niz nedir?» dediler. 237 milyon civarında bir 
ödeme yapıyoruz. Onu ayrı bir maddede gös
terdik. Her ay o maddenin delâlet ettiği militan 
bölgelere ve illere yollamak suretiyle bu teda
hülü, bu çirkin tutumu önlediğimize kanaat ge
tirdik. Tedbir olarak da bunu aldık Sayın Kan
gal. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen

dim. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş

kan, bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, tekrar mı soru sora
caksınız? Lütfediniz, bakınız tam 12 dakika al
dı zatıâlinize ait sual. Daha pek çok var elimiz
de. Bunu ayrıca sorabilirsiniz... 

EKREM KANGAL (Sivas) — Efendim, Sa
yın Bakanı bir güç durumda bırakmak için 
değildir. 5 veya 7 milyon hektar olmasını Plân
lama çalışmaları bakımından sordum. Sayın Ba
kan nazik üslûbu ile bunu yadırgadığını söyle
diler. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Bilmiyorum efendim, hakika
ten bilmiyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN

Lİ (Devamla) — Ben hakikaten bilmiyorum, bu 
işi yapan ben değilim. Bana bunu söylediler 
mânasını da ifade etmek istedim. Sonra daha 
uygun cevabı arz edeceğim. 
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BAŞKAN — Evet efendim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

Buyurunuz efendim. 

M. ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişehir) — 
Efendim, Sayın Bakandan şunu sormak istiyo
rum : Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu zanne
diyorum M, 1945 te yapılmış eski bir kanun; 
fakat bununla beraber tatbikat bu kanuna gö
re halen dahi yapılagelmektedir. Yalnız bura
daki bir maddeye göre Toprak Tevzi Komisyo
nu evli olana toprak veriyor. Halbuki, evli ol-
mıyan vatandaş fakir olduğu için evlenemiyor 
ve evlenemediği için bihakkın toprağa sahibola-
mıyor. O vatandaşa, askerliğini de yapsa yine 
toprak verilmiyor. Bu hususta teşkilâtınıza aca
ba müracaat oluyor mu, bir çare düşünülüyor 
mu buna? 

ikinci sorum şu: Memleketimizdeki NATO'-
ya mensup personel yahut ecnebi personel için 
israil'den tavuk eti, süt ve yumurtanın tayya
relerle getirilmekte olduğu ve senelerden beri 
bunun devam etmekte olduğu rivayet edilmekte
dir. Memleketimize gelmiş dolarları çiftçinin 
kalkınmasına hasredebilmek için, memleketimiz
de yeltişen gılda maddeler'imin İsrail'den getiril
melini önlemek bakanından ne gibi çareler 
ıdüşünlüldblilir? BVJUU da yazılı olarak rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
KÖY ÎŞLERt BAKANI TURHAN KAPAN

Lİ (Devamla) — Arzı cevap edeyim. 
İkinci soruya cevap verilmesini teminen, 

mulhaJtabolatfalk Tarım Bakanlığını ve Ticaret 
Balkaplığmı da devreye sokmak zarureti var. 
Mamafih, emirlerini inltiıkal ettireceğim. 

Biirinoi suallerine cevabım : Böyle müracaat
lar oluyor. Bir tenakuz halindeyiz. Umum Mü
dürlük de meselenin üzerindedir. Söyledikleri
nizde haklılık ve ağırlık payı büyüktür. Tet
kik mevzuudur, hürmelt ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Seydibeyoğlu, buyurun. , 

MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Saym Bakanım, sorularım mahallîdir ve dört 
tanedir. 

Sorularımın birinoisli şu : Kastamonu'da 
Tüpralkısu Bölge Müdürlüğünün! kurulması bi
dayette olumlu karşılananınken, bilâhara bun-
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dan vazgeçildiği söylenBnekJtediir. Doğru mudur, 
doğru ise sebebi nedir?.. 

İkinci sualim : Geçen yıl YSE. Bölge Mü
dürlüğü kurulmuştur ki, bunun için bem de Sa
yın Bakana teşekkür etmekteyim. Bölgemizin 
îköy yolu, içme suyu balaımmdatn çok geri kal
mış olduğu düşünülerek, bu yıl için kâfi mik
tarda ödenek: ayrılmış mıdır?.. Bölge ve il ola-
raik miktarı nedir?.. Bölgesel demgieilii kalkın
mayı sağhyacâk nitelikte mildir?.. Makima par
kını takviye için ne gibi araç ve gereçler ve-
rileoelktir?.. 

üçüncü sorum, : Mevzuata göre bir il genel 
meclisi üyesinin yakın akrabası veya ortakla
rının YSE. nin mütaahhidi olması mümkün-
müdür .. Değilse Daday ilçesindeın îl Genel 
Meclisi üyesi olan Kastamonu Adalet Partisi 
îl Başkanının, yakınları ve ortakları vazifesiy
le, - hakiki mütaahhit kendisidir - bunu ka
mufle ederek YSE. nin mütaahhitlğini yapma
sını ve ayrıca akaryakıt ihtiyacının dahi bu şa
hıs tarafından temin edilmiş olmasını nasıl kar
şılıyor ve izah ediyorsunuz?.. 

Dördüncü sorum : îl genel meclislerince ya
pılan ve tasvip iejin bakanlığa gönderilen prog
ramlarda, çıkarma işleminde bakanlığın elinde
ki kısltas nedir?.. Bunu mje ile ölçüyorlar?.. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
IKÖY ÎŞLERÎ BAKANI TURHAN KAPAN

Lİ (Devamla) — Muhterem Başkanımı, Kasta-
monu^da Topraksu Bölge Müdürlüğü kurulma
sına mütedair tarafımdan Kastamonu milletve
kiline ve sayın senatörlerine yapılmış bir taah
hüt yoktur. Yapılmış bir taahhüt bulunmadı
ğına göre, geri alınması gibi bir fikir de mev-
zuubahis değildir. 

«YSE. Müdürlüğü kuruldu, teşiefckür vazi
femi gecikerek şimdi yapıyorum» diye buyur
dular. Allah rası olsum. 

«Geri kalmışlığını göz önüne alarak kâfi 
derecede ödenek gönderilecek midir?..» dediler. 
ödemek tabiî bir ölçüye göre gönderilir. Bu da 
evvelâ taJtibik edilecek programın belli olması 
halline bağlıdır. Yani Kastamonu'da kaç kilo
metre köy yolu yapacağımız, ne kadarını sta
bilize haline getireceğimiz, ne kadarını açaca
ğımız, ne kadar üniteye su getireceğimiz tas
dik sırasında belli olacaktır ki, onu reaüze 

etmek hangi miktar tahsisata ihtiyaç gösteri
yorsa, onu noksansız tabiî göndereceğiz. 

«YSE. Müdürü îlk Genel Meclisi üyesinin 
aynı zamanda akrabasıdır...» 

MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Akrabası değil... 

BAŞKAN — Ben izah edeyim. îl Genel Mec
lisi, üyesinin yakını akrajbalsı YSE. mütaahhidi 
olabilir mi?.. Veya ortağı mütaahhidi olabilir 
mi?... 

KÖY ÎŞLERÎ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Olmaz gibi bir şey değil, fa
kat cMıdî. iş yapmak lâzım. Hukuktan faydala
narak Devleti istismar etmek olmaz. Yoksa bir 
adam politika yapıyor diye ticaretini, sanatını 
berk edecek gibi... 

MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 
Sayın Bakanım, İdarei Vilâyat Kanununun 
idarei hususiyeye taallûk eden kısmında hü
küm vandır. 

KÖY ÎŞLERÎ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Onu bilmiyorum. TetMk ede
yim, mâni bir hal varsa arz edenim. 

Priogramıın tasdikindeki ölçüleri buyurdu
nuz. îl genel meclisleri proigramları çok geniş 
tutuyorlar. Malî imkânlarımızı karşılaştırıyo
ruz. Tahsisat bir öncelik ifade eder, başka da 
bir kıstas olmaması lâzım. îşin zarureti ölçü
dür. îş nerede zaruri ise, orada öncelik alır. 

MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Mıntakadalki işi buradan ölçmek mümkün 
değil. 

BAŞKAN — Beyefendi, bu müzakere olu
yor, lütfediniz. Tamam mı Sayın Bakan?.. 

KÖY ÎŞLERÎ BAKANI TURHAN KAPAN
Lİ (Devamla) — Sayın Başkanım, tamamdır. 

Yalınız keyfî iş yapmıyoruz. Meselâ biz Gü
ney - Doğu'nun - burada Güney - Doğulu arka-
daşlariımız var - içme suyu projesini hazırlamak 
için Güney - Doğulu milletvekillerinin uğrama
dığı köylere gittik. Hizmet keyfî ve takdirî 
olmamıalııdır. 

İBAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
'Sayın Çilesiz, buyurun. 
MUSTAFA KEMAL ÇÎLESÎZ (G&resun) — 

Sayıln Başkamım, Köy îşleri Bakanlığına ve bil
hassa YSE. Genel Müdürlüğüne yapmış oldu
ğu hizmetlerden dolayı şahsım adına şükranla
rımı bildirir, başarılarının devamını dilerim. 
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İki hususa $$yın Bafkana arz etmek istiyo
rum : 

İ-. §layın Balkanım biraz evvel konuşmala-
Einâiâ, illerde yapılan programların değişmiye-
<c$j|iıni ve tamamen tajsviiibedileceğini buyurdu
lar. Bu doğrudur. Yalnız, illerde yapılan prog
ramların tamamen politik tasarruflara bağlı ol
duğunu ve öncelikler üzerinde yapılan son de
rece yanlış harekeitfterden bütün köylü vatan-
dia^larm ıstırap duyduğunu arz eltmefk isterim. 

& ^iresubı'un, Şebinkarahisar ilçjesi vardır. 
şŞebink&ralhisarı Giresun'a bağlıyan yol, tar'ihi-
-nizde şerefli hizmetler yapmış Ali Rifat Paşa-
to tarihî yoludur. Karagöz dağlarının etekle
rinden $efe$. son derece emsalsiz tabiat şartla-
riıylie inısltn mücadelesinin bîr başarı örneği olan 
tm $nA, eskiden il yolu olarak kabul edilmiş
imi» bakımı varidi, Giresun'dan Şebinkarahisar'a 
{gitmek mümkündü. .* * 

(BAŞKAN — Sayın Çilesiz, lütfen sorunuza 
gelinüz efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Soruma geliyıarum Sayın Bakkamım. 

IBAŞiK&N — Ama tasvir ediyorsunuz bey
efendi. 

(MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Giresuntâan Yavuz Kemal'e kadar il yolu ola
rak kabul etmişler, Yavuz Kemal'den Şebinka-
mhisar'a kadar ıda 74 kilometrelik bir kısmı köy 
?yolu olarak kabul etmişler. Bu yol son derece 
baıkımsiiadır. Beüki de YSE. Müdürlüğünün 
ar ağlarını... 

BAŞKAN — Ona Sayın Bakan cevap versin 
iSayın Çilesiz, arzunuzu soru olarak dile getirin 
efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Gilresun) — 
33u yolun bakımının süratle ele alınmasını Sa
yın, Bakanidan rica edeceğim. 

BAŞKAN — Biz size rica etmek için söz 
vermedik ki Sayıcı Çilesiz, soru için söz verdik. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN-
Iıl (Devamla) — Efendim, «illerde yapılan 
"programlar değişm'eız» demedim. Aksine prog
ramlar değişebilir, imkânlarımızın içerisinde 
küçülebilir, ama politikanın taarruzundan ma
sun tultmaya çalışıra. 
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Şebinkarahisar ilçesini Giresun'a bağlayan 
Ali Rifat Paşa yolu ile Köy İşleri Bakanlığı 
alâkadar değildir ve mesuliyetimizde de gözük-
miüyor. 

[BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
ISayıa?."Yılmaz, buyurun. 
ÇETİN YILMAZ (İçel) — Sayın Başkanım, 

iSayın Bakan konuşmaları arasında CHP. Grupu 
adına ve şahısları aldına konuşma yapan arka
daşlara cevaben «bizim toprak reformundan 
ve tarım reformundan beklediğimiz, anladığı
mız mânada tasarı gelirse, bu, toprak reformu 
meselesini gerçekleştirirse mesele kalmaz» diye 
buyurdular. Acaba bu konuşmulariyle, CHP. nin 
toprak reformu görüşünü ve son zamanlarda ta
san halinde Meclise gelecek olan zirai reform
daki esas gayeyi bir olarak mı telâkki etmek
tedirler?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI TURHAN KAPAN

Lİ (Devamla) — Bu câyi tereddüt bir sual 
değildir. Beni bu beyana sevk ederken, Sayın 
Yılmaz'm da haklı olduğunu kabul etmiyorum. 
BIT itibarla kendisine cevap vermiyeceğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Açık 
oylama işlemleri bitmiştir, kupaları kaldırınız. 

Buyurunuz Sayın özmien. 
ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 

Burkan, Köy işleri Bakanlığı Mardin'in, gübre 
suyu içmekte olan 720 köyünün % 70 ni içme 
suyuna kavuşturmuştur. Diğerleri de inşallah 
Cenabıhakkın inayeti ile tamamlanacaktır. Su
yu loîmıyan yerler de sarnıçlara kavuşmuştur. 
BüSün teşkilâtına müteşekkiriz, sağ- obmlar, 
var olsunlar. (AP. sıralarınldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özmen, ben zatıâlinize 
sual için söz vermiştim. Sualiniz yok mu efen
dim?.. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sua
lim bu efendim. Öbürleri ne zaman bitecektir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ettiniz, buyurunuz. 
Yazılı olarak intikal eden sualleri okutturu

yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri Bâ  

kanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Mardin 
Şevki Altındağ 
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Seçim bölgem olan Mardin ili bütün sosyal 
imkânlardan mahrum olduğu gibi, yol, su, elek
trik ve yatırım faaliyetlerinden de ihmal edil
miş il olarak mütalâa edilmektedir. Bu duruma 
göre : 

1. Dağ bölgesi ilçe köylerinin % 80 ine 
yolsuzluk yüzünden vasıta gitmemektedir. % 20-
sine ise, ancak yaz aylarında gidilebilmektedir. 
îl plân ve faaliyetlerine göre her yıl ilçe hudut
larında ancak 20 km. köy yolu yapılabilmekte
dir. Devlet plânına göre 1975 yılma kadar bü
tün köyler yola kavuşacaktır. Bu durum ve fa
aliyetlerine göre kaç yıl sonra Mardin köyleri
ne vasıta gidebilecektir? 

2. îl makamına ve YSE Müdürlüğüne yol 
için yapılan müracaatlarda makina parkının az
lığından şikâyet edilmektedir. Mardin YSE Bdü-
dürlüğü makina parkını genişletmek için, yeni 
makina tahsisi için Bakanlıkça ne düşünülmek
tedir? 

3. 1970 yılında Mardin ili ve civarında su
suzluk faciası bu kış ortasında balen devam et
mektedir. Köy İşleri Bakanlığının bu hususta 
aldığı tedbir nedir?,. 

4. Tankerlerle köylere nakledilen su par
tizan bir zihniyet ile köylü vatandaşlara dağı
tılmıştır ve bu mevzuda şikâyetler vâki olmuş
tur. Misal, Mazıdağ ilçesinin C. H. ?. li köylü 
vatandaşlara su verilmemiştir. Verilmiş ise de, 
Adalet Partili vatandaşlara nisbet ile 0,2 dir. 
Bu doğru mudur? Doğru ise, Bakanlığa yapılan 
şikâyetler hakkında ne gibi tetkik ve tedbir 
alınmıştır?.. 

5. YSE Genel Müdürlüğü elemanları tara
fından etüt ve tesbiti yapılan ve 64 köye dağı
tılacak Ömerli grup suyu Köy İşleri Bakanlığı 
YSE Genel Müdürlüğü 1971 programına alın
mış mıdır? Alınmışsa, ne zaman ikmal edile
cektir? 

6. Midyat ve Gercüş köylerini suya kavuş
turacak Esi su grupu etüdü ve tesbiti yapılmış 
mıdır? Kaç köye verilecektir ve ne zaman prog
rama alınacaktır? 

7. Mardin ili, ilçe ve köylerinde şimdiye ka
dar kaç köy elektriğe kavuşmuştur? 1970 yılın
da enerjiye kavuşacak köylerin tesis faaliyetleri 
ne sebepten dolayı gecikmiştir? 1971 yılında 
kaç köy elektriğe kavuşturulacaktır, hangi il
çelere bağlıdırlar? 

Saygılarımla. 

BAŞKAM — Soru yazılı olarak cevaplandı
rılacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy işleri Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Tokat 
İsmail Hakkı Birler 

1. Bakanlıkça, Tokat YSE Müdürlüğüne 
köy yollarından 1970 yılında ayrılan ödenek ne 
kadardır? Bu ödenek hangi tarihlerde ve ne mik
tar olarak gönderilmiştir? Halen gönderilmiyen 
kısım var mıdır? 

2. YSE personeline 1970 yılı irinde hangi 
ay'ara ait aylık ve ücretler zamanında ödene
memiştir? 

3. Tokat YSE Müdürlüğünün akaryakıt 
ve sair malzeme bedeli olarak halen piyasaya 
ve ayrıca özel idareye ne kadar borcu vardır? 
Bu borçların tasfiyesi için ne düşünülmektedir? 

4. Tokat'ta köy yolları, köy i^me suları ve 
köy elektrifikasyonu 1970 programları hangi öl
çülerde gerçekleştirilmiştir? 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırıla
caktır, 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve tek
lif ederim, 

1. Halk Partisi İktidarı zamanında 8 lira 
Yol Vergisi ödiyemiyen Türk köylüsü, bu 8 li
ra yerine 30 gün, yemesi içmesi Türk köylüsü
ne aidolmak üzere, çalıştırıldığında acaba Türk 
köylüsü o zaman mı memnundu, şimdi mi mem
nun? 

2. Türk köylüsüne, karne ile ekmek verilip 
karnının doymadığı zaman acaba Türk köylüsü 
şimdi mi memnun, o zaman mı memnundu? 

3. Türk köylüsü tahsildarın kırbacını gör
düğü zaman sığmağa kaçtıkları; bu şimdiki dö
nem o zamanki köylü müdür, başkası mıdır? 
Açıklanmasını arz ederim. 

ürfa 
Mehmet Aksoy 

BAŞKAN — Efendim bu soru ancak Türk 
köylüsüne sorulabilir, anlıyabildiğim kadarı ile. 
Onun için bu soruyu Bakana tevcih etmiyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Sayın Bakandan sorumun ister sözlü ister 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Kars ilimizde bol miktarda yün yapağı ile 

Türkiye'mizin en iyi elyaflı pamuğu yetişmek
tedir. Malûmları olduğu gibi ilimizin 10 ilçesin
de kış 6 ay hüküm sürmektedir, tik plânda el 
tezgâhlarının temini düşünülmekte midir? 

Kar? 
Musa Doğan 

BAŞKAN — Soru yazılı olarak cevaplandı
rılacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Köy îtleri Bakanımızın yazılı olarak 

cevaplandırması ricası ile; 
İv. Köy elektrifikasyonu konusunda 1312 sa

yılı Kanunla hizmetin tümü TEK'e verildiğine 
göre, işlerin süratle yürütülmesinde her hangi 
bir aksama var mıdır? Varsa ne şekilde hallini 
düşünüyorsunuz? 

Saygılarımla. 
Kırşehir 

Kemal Güneş 

BAŞKAN — Soru yazılı olarak cevaplandı
rılacaktır. 

Diğer soruların sahipleri Heyeti Umumiyede 
bulunmadıkları için bunları muameleye koymu
yorum efendim. 

Her ne kadar Sayın Tosyalı son söz talebet-
miş ise de, söz kayıt sırasına göre Sayın Tos-
yalı'ya söz veremiyeceğim. 

Sıraya göre son söz Saym Cüceoğlu'nundur, 
buyurunuz efendim. Sayın Cüceoğlu?... Yoklar. 

Bu duruma göre son söz Saym Kangal'ındır. 
Buyurunuz Sayın Kangal. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Saym Baş
kan, yerimden kısaca teşekkür etmek istiyorum, 
efendim: 

BAŞKAN — Hayır efendim, son söz kürsü
den yapılır. Buyurunuz kürsüye. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Defalarca beyan ettiğimiz üzere Türkiye'
nin kalkınması ancak köyün ve köylünün kal-
kınmasiyle mümkün olacaktır. Köye hizmet 
götürmekte önemli bir görev alan Köy İşleri 
Bakanlığımızın değerli mensuplarını yakinen 
biliyorum ve içlerinden geldim. Köye büyük 
hizmetler götüren ve başarı kazanan Köy işleri 

Bakanlığının Topraksu, YSE, Toprak İskân 
Genel Müdürlüğü, Teşkilâtlandırma ve Kredi
ler Genel Müdürlüğünün değerli mensuplarına 
teşekür etmek isterim. 

Sayın Bakanın burada beyan ettiği görüş
leri bir taahhüdolarak kabul ediyoruz. Yapılan 
hizmetlerde partizan bir düşüncpye meydan ve
rilmeden ilmin, tekniğin gereklerinin yerine ge
tirileceğini ümidetmekteyiz. Bu düzünce ile 
Köy İşleri Bakanlığının 1971 yılı bütçesinin bü
yük Türk köylüsüne ve milletimize yararlı ol
masını diler, derin saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Hüsamettin Ba<;er tara
fından verilmiş bulunan bir yeterlik önergesi 
vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Köy îtleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yeteri 

kadar görüşme yapılmıştır. Müzakerelerin kifa
yetini arz ederim. 

Nevşehir 
Hüsa^etin Başer 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Köy İşleri Bakanlığının kuruluş kanunu he
nüz mevcut bulunmadığından müstakil bütçesi 
de yüksek malûmlarınız olduğu veçhile yoktur. 

Bu itibarla, bu Bakanlığa bağlı Toprak ve 
iskân işleri Genel Müdürlüğünün bölümlerine 
geçeceğiz. 

a — TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Toprak ve iskân işleri Genel 
Müdürlüğünün bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Ka,bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

12.C0O Personel ^derleri 9 030 330 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 4 661 277 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 172 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 368 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 312 753 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 10 331 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 11 585 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 9 008 631 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 090 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 818 082 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Köy İşleri Bakanlığı ile Toprak 
İskân İşleri Genel Müdürlüğünün bütçe müza
kereleri bitmiş bulunmaktadır. Bütçenin Sayın 
Bakanlık müntesiplerine ve çok sevgili Türk 
köylüsüne ve memleketimize hayırlı, uğurlu ol
masını temenni ederiz. (Alkışlar) 

25 . 2 . 1971 0 : 2 

C — ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ulaş

tırma Bakanlığı 1971 yılı bütçe kanun tasarısı
nın müzakerelerine başlıyoruz. 

Grupları ve şahısları adına söz alan arkadaş
larımızın isimlerini okuyorum : 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Meh
met Kılıç, Millî Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Hamdi Hamamcıoğlu, Cum'huriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Ata Topaloğlu, Ada
let Partisi Grupu adına Sayın Rıza Çerçel. 

Sayın Hüseyin Yenipmar, Sayın Yusuf Ziya 
Yılmaz, Sayın Beyti Arda, Sayın Ekrem Kan
gal, Sayın Tasan Tosyalı, Sayın Enver Akova, 
Sayın Vehbi Meşhur, Sayın Kenan Mümtaz Ak-
ışık, Sayın Ahmet Buldanlı, Sayın Kemal Kaya, 
Sayın Cengizhan Yorulmaz, Sayın Turgut Ar-
taç, Sayın Zekeriya Kürşad arkadaşlarımız da 
şahısları adına söz almışlardır. 

Sayın Bakanlık erkânı ve Komisyon lütfen 
yerini alsınlar. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Kılıç, 
buyurunuz efendim. iSaat 19,15 ISayın Kılıç. 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET KILIÇ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Sözlerime başlamadan önce hepinisi hürmet
le ve sevgiyle selâmlarım. 

Ulaştırma Bakanlığının 1971 malî yılı Bütçe 
tasarısı üzerinde Demokratik Parti Grupunun 
görüş ve temennilerini arza çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri; 
İkinci Dünya Harbinden sonra ulaştırma, ha

berleşme sistem ve vasıtalarında çok büyük ge
lişmeler olduğu bir gerçektir. Elektronikten, 
nükleer füzeye kadar tekniğin bütün yenilikleri 
ulaştırma sistemlerini tesiri altına almıştır. Bu 
alanda suni peykler, atom enerjisiyle çalışan ge
miler, insan kütlesini bir kıtadan diğer bir kı
taya götüren lüks yolcu uçakları ve tesisler hiz
mete girmiştir. 

Bu teknik gelişmeler memleketlerin ekono
milerinde, sosyal yaşantılarında ve yurt savun
malarında önemli ve büyük faktörlerdir. 

Yukarda arz ettiğim yeniliklere Batı memle
ketleri hızla yöneldikleri halde; bizde, Ulaş
tırma Bakanlığı merkez teşkilât kanun tasarısı 
çağdaş uygarlık koşullarına göre hazırlanarak 
Yüce Meclislere getirilmemiştir, Böyle bir ka-

752 — 



M. Meclisi B : 59 25 . 2 . 1971 O 

nun Meclislere geldiği takdirde, Demokratik 
Parti Grupu olarak destekliyeceğimizi de şu an
da beyan ederiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Yıllarca önce çıkan 4770 sayılı Teşkilât Ka

nuniyle şeklî olarak eylemlerde bulunan Ba
kanlık, günümüzün baş döndürücü teknik ge
lişmelerine ayak uyduramadığından ve her yurt-
daşı yakından ilgilendiren ulaştırma - haber
leşme hizmetini istenilen şekilde yerine getire
memektedir. O halde, bu Bakanlığın rasyonel 
bir şekilde çalışmamasının birinci nedeni kanuni 
boşluklardan doğmaktadır. 

Bakanlıkça hazırlandığı söylenen merkez teş
kilât kanuniyle beraber posta biriktirme te
sis, denizde mal can korunması, PTT hizmetleri, 
Devlet Demiryolları kuruluşu, Devlet Deniz 
Yolları, Karayolları, hava seyrüsefer ve deniz 
sektörüne ait reorganizasyon kanun tasarıla
rının Meclislere ivedilikle getirilmesi gerekmek
tedir. 

Sayın üyeler; biraz da Devlet Demiryolları 
işletmesinden söz edelim : 

Devlet Demiryollarımızın her yıl milyon
larca lira zararla çalıştığı ve Devlete büyük 
malî yükler yüklediği hususları bu Meclis kür
süsünden konuşulur. Sayın bakanlar bu kürsü
den bunlara cevap olarak «Dünya devletleri
nin demiryolları da zararla çalışır.» der... 

Diğer devletler zararı her sene yavaş yavaş 
asgariye indirmektedirler. Halbuki bizde, 1970 
malî yılı bütçesi görüşmelerinde Devlet Demir
yollarımızın her gün bir milyon zararla çalış
tığı bu kürsüden söylenmiştir. O günden bu 
yana hiçbir tedbir alınmamış olup, bu sene 
Devlet Demiryollarımızın her gün iki milyona 
yakın bir zararla çalıştığı belirtilmektedir. Ya
nılmıyorsam, 1970 yılını 796 milyon liralık bir 
zararla sona erdirmiştir. 

Şimdi, ne gibi tedbirlerin alınması gere-
l::r?.. 

Devlet Demiryollarımızın zararını asgariye 
indirmek için, öz sermayesini 8 milyona çıkaran 
tasarının biran önce hazırlanarak kanunlaş
ması; karayolu ve yolcu, yönüden koordine 
edilmesi gerekmektedir. 

Osmanlılardan kalma, yaş ortalaması 50 yıl 
civarında bulunan buharlı lokomotif ve vagon
lar hizmetten çıkarılarak, dizel lokomotiflere 
ve yeni vagonlara ağırlık verilmelidir. 

Devlet Demirypllanmız için yatırıma ihtiyaç 
gösteren, uzun vadeli radikal bir demiryolu 
problemlinin öncelikle hazırlanması gerekmek
tedir. Devlet Demiryolları için ayrılan ödenek
lerin mutlaka ve mutlaka yerine harcanması ge
rekmektedir. 

Devlet Demiryollarımızın dış hatlara bağlan
ması suretiyle, mevsimlik sebze ve meyvaları-
mızın ihracatını; hammaddsini dışardan temin 
ettiğimiz fabrikaların hammaddesinin Devlet 
Demiryollarımız vasıtasiyle dışarıdan getirilme
si gerekmektedir. 

Kabarık olan memur ve işçi personelin yer
lerinden alınmadan, bu mevzuda tasarrufa gidil
mesi gerekmektedir. 

Sayın Bakan son günlerde Doğu illerine 
trenle bir yolculuk yaptılar mı? Trenler çok 
pis, bakımsız, tuvaletleri kullanılmıyacak kadar 
çirkindir ve gidecekleri yere daima tehirli gidi
yor. 

Geçenlerde Gaziantep'e trenle bir seyahatim 
oldu. Toros Ekspresiyle gittim. 21 saatte gi
dilmesi gereken Gaziantep'e Ankara'dan 39 sa
atte ancak gidebildik. 

YetMllerden rica ediyorum; Devlet De-
miriyollanmıızı en kısa zamanda dizel lokomo
tif ve yeni vagonlara kavuşturarak vatandaş
larımızın süirat, emniyet ve konfor içinde seya
hat etmelerini sağlryacak plânlı bir çalışmaya 
girginler. Bunlar DeMokratik Parti olarak te-
mennileriımizdir. 

Saym milletvekilleri; 
Denizcilik Bankası ve Deniz Nakliyat Ano

nim Siluetinin durumuna gelince: Devlet De
miryollarında olduğu gibi, Denizcilik Bankası 
ve Deniz Nakliyat Tünl; Anonim Şirketinin iş
leri de (bir çikmaz içindedir. 

Türkiye'nin coğrafî durumu malûmunuzdur. 
Üç tarifi denizlerle çevrili olan ülkemizde rasyo
nel Wir deniz ticaret politikası ve bu politika
ya dayalı bir deniz ticaret plânı yoktur. Bi
rinci ve İkinci Beş YlLkk Kalkınma Plânlarında 
(bu mevzuya gerekli önem verilmediği gibi, yö-
neıtMerMeki aksaklığın da devam edegeldiği 
Ibir reşitledir. 

Bugün ihracat ve (ithalat işlerimizin % 90 
nının deniz yoluyla yapıldığı bir gerçektir. Bu
num ancak % 28 i Türk deniz ticaret fllomuaca 
ve geriye kalan % 72 İsi ide Amerikan, Yunan, Al-
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man, italyan ve Norveç bandıralı cemilerle ya
pılmakladır. Bu iş için de her yıl navlun ücreti 
olarak 'da 100 milyon dolar ödendiği yetkililerin 
ifadelerinden anlaşılmaktadır. 

Denizci ülkeler kendi ticaret filolarını de
vamlı ve sistemli olarak gelişilirdlikleri halde, 
bizde her yıl bir gerikıme görüldüğü gibi, son 
on yıl içinde - 1970 yılımda alınanlar dışında -
filolmuıza hiç bir yiülk veya yolcu gemisi satın-
alınmamışjtır. Haittâ, müzelik durumuna gelen 
geımilerlimiz de tamir için limanlara çekildiğin
den çjok uzun foiir zaman sonra hizmete girmek
tedir. Müzelk olarak limanlara tamir için çe
kilen gemilere sarf ©dilen para ile, kendi tona-. 
jmda yeni fciir gemi almak da mümkündür. 

®aym arkadaşlarımı; 
İkindi Dünya Harbimden sonra iki gemisiy

le kalan Yunanistan bugün 23 milyon tonluk, 
yavru vatan dediğimiz ve Affedeniz'de küçücük 
bir ada olan Kıbrıs 800 bin tonluk daniz tica
ret filolarına sahilboMukları halde; ne acıdır 
ki biz, 600 biin tonluk deniz ticaret filosuyla 
Kıbrıs itan da geri durumdayız. Her yıl göz gö
re göre yabancı gemilere 100 milyon dolar nav
lun ücreti ödüyoruz 'M, bu da 20 adsd yeni gemi 
parası etmektedir. 

©akanımız doğru bir görüşle, tekniğin Tgerek-
itirdiği, genç yaşta ve büyük tonajlı gemilerle 
deniz ticaret filomuzu güçlü bir hale getirmeli
dir. Alksd halde ihraç mallarımız zamanında sev-
kedilime imkânından mahrum kalacağı gibi, yeni 
pazarlara da girme olanakları ortadan kalka
caktır. 

Yine plân hedeflerine göre, 1972 yılı sonuna 
kadar 70 ilâ 80 geminin deniz ticaret filomuza 
katılması sağlanmadığı takdirde, Türkiye'nin 
ekonomik hayatı tehlikeli bir duruma girecek
tir. Bunu plân açıkça belirtmiştir. 

ISayın Bakanımızdan sıoruyorum; Yunanistan 
23 milyon 'ton, yavnıivatan Kıbrıs 800 bin ton
luk deniiz ticaret filosuna sahipken, biz neden 
600 bin tonluk bir miktarla deniz ticaret filo
muzu zayıf bulunduruyoruz? Hiçbir ilerleme 
göremiyecek miyiz? Osmanlılar devrfinde en 
kuvvetli deniz filosuna sahip bir millet değil 
miydik? Neden bugün en geri ülkeler durumuna 
düşüyoruz? Bu duruma düşmemizi bir türlü ak
lim ve hayalim almamaktadır. Çünkü denizle
rimiz var, kaptanlarımız var, elemanlarımız var, 
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lokullarcmız var, teranelerimiz var, limanları
mız var; denizcilikte ün yapmış, tarihlere altın 
yazdırmış kumandanlarımız ve onların torunla
rı da var. Yalnız ve yalnız bu$ün filomuz yok 
denecek kadar zayıf.. 

Temenn'iımjjz, filomuzun yenilenmesi ve Os
manlı donanmasının seviyesine geitirillmiesiMiir. 

Sayın üyeler; biraz da Denizcilik Bankasın
dan söz edelim: 

Denizcilik Bankasının da yıllık bilançoları
nın her yıl zararla kapandığı bir gerçektir. Bu 
bankanın bugünkü koşullar altında zararla ça
lışmasına anlam vermek oldukça zordur. An
cak, plânlı çalışmaya, rekabete, reklâma, perso
nelin seçimine ve eğitimine gerekİi önemin ve
rilmemesi yanında; kısır politik nedenlerle 
amaçlarından uzaklaştığı için de zarar etmek
tedir. 

Sayın Bakanın ollumlu ve plânlı bir çalışma 
sistemi içerisine girerek, Bankanın kâra geçmesi 

. için ilgililerle işbirliği yapmasını temenni ede
riz. 

Devlet Hava Yolları ve hava meydanları : 
Sayın üyeler; öteki alanlarda olduğu gibi 

Devlet Hava Yolları konusunda da oldukça geri 
bir durumda bulunuyoruz. Bunun nedenleri de 
ötekilerden pek farklı değildir. 

Hava alanlarımız, ihtiyaca cevap verecek 
kapasitede değildir. Personel sayısı çok fazla ve 
çalışmalar çok verimsizdir. İç ve dış uçak sefer
leri daima tehirli yapılmaktadır. Türk Hava 
Yollan terminal müdürlüklerinden uçak saatleri 
sorulduğu zaman, iniş ve kalkış saatlerini net 
olarak bildiremedikleri gibi, dış hatlardaki Ha
va Yolları terminal müdürlerine de Türk uçak
larının geliş ve kalkış saatlerini sorduğunuzda, 
diğer devletlerinkini dakikası dakikasına haber 
verdikleri halde, Türk uçakları için belli bir 
saat vermekten kaçınmaktadırlar. Bu da bir 
gerçektir. 

Hava Yollarında ve hava meydanlarında ça
lışan personelin seçimi de politük-şikarlara gö
re yapıldığından, hizmetler her alanda geniş 
bir şekilde aksamaktadır. Bugünkü durumu ile 
Hava Yolları örgütümüz, bu konuya işletmeci
lik ve rekabet açısından gerekli önemi veren 
uluslarla kıyaslanamıyacak kadar geridir. Uçak
larımızın yaşlı olması, yeni yolcu uçaklarının 
temin edilememesi, temin edilenlerin de yaygın 
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alanlara intikal ettirilmemesi, ihmaller, güven
sizlik ve koordinasyon bozukluğu, yolcular üze
rinde menfi etkilere sebebolmaktadır. 

Çok kez vatandaşların terminallerden, «Bi
let yok.» denilerek geri çevrildiğine; halbuki 
uçak kalktığı zaman pekçjok koltuğun boş ol
duğuna, aramızda sahid olanlar da bulunmak
tadır. Bu nedenlerle İşletme her yıl zarar et
mektedir. 

Sayın üyeler; Hava Yollarımızı zarardan kur
tarmak için personel seçimine dikkat edilmesi, 
yurt içi ve yurt dışı seferlerine geniş imkânlar 
verilmesi, hızla gelişen teknolojiye uyulması, 
hava seyrüsefer kanun tasarısının günümüzün 
isoşullarına uydurularak, Yüce Meclise getiril
mesi, Demokratik Parti Grupu olarak temenni
mizdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
PTT teşkilâtı, önceki senelerde olduğu gibi 

hizmet alanlarında da vatandaşa verimli olmak 
için yeni yeni gelişmelere kavuşturulmuştur. Bu 
kadar hizmet genişletmesini, bugünkü personeli 
ile yerine getirmenin çok zor olduğunu kabul 
ediyoruz. Posta taşımaları gün geçtikçe geniş
lemekte, Teşkilâta büyük ağırlıklar yüklemek
tedir. 

PTT idaresinde, eski yıllarda da olduğu gibi, 
bugün de çeşitli şikâyetler günün konusu ol
maktadır. Bilhassa şehir içi veya şehirlerarası 
bir telefon konuşması, bâzı zamanlar, sinir krizi 
'getirilmesine sebebolabiliyor. Acele ve yıldırım 
telefonlardan dolayı, normal konuşmaların 
% 70 i iptal ediliyor. Şehirlerarası telefon gö
rüşmeleri istiyen her vatandaştan, «Acele mi?» 
veya «Yıldırım mı?» diye soruluyor. Bunda, 
PTT nin herhangi bir tamimi mi var, yoksa pa
ra bakımından bir ticareti mi olmaktadır? Çe
kilen bir yolcu telgrafının, yolcudan sonra ele 
geçtiği; gönderilen mektup, para, koli havale
sinin ele geçmediği gibi, kayıp olanlarına da 
raslandığı bir realitedir. 

işte, yukarıdaki aksaklıkların nedenleri; per
sonelin iyi eğitilmemesi, işe alininken normal 
bir kıstastan geçirilmemesi, personelin şahsi tu
tumu veya görevi benimsememesinden ileri gel
mektedir. 

Sayın üyeler; bir de, birkaç gün önce kamu
oyunu yakinen ilgilendiren ve çeşitli haber va
sıtalarını günlerce işgal eden PTT zamlarına da 
biraz değinelim. 
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PTT hizmetlerinde % 100 e yakın zam ya
pıldığı, TRT vâsıtası ile kamu oyuna duyurul
du. Birkaç saat geçmeden zamlar yürürlükten 
tekrar kaldırıldı. Sayın Ulaştırma Bakanımız, 
TRT ye ve basma bir açıklamada bulunarak, 
bu yapılan zamlardan Hükümetin haberi olma
dığını, PTT idarecileri tarafından yapılmış ol
duğunu beyan ettiler. 

Sayın üyeler; böyle bir iddia, bugünün Tür
kiyelinde varit olabilir mi? PTT idaresinin, 
Hükümetin malûmatı dışında, hele kendi bağlı 
bulunduğu Bakanın fikrini almadan, her hangi 
bir zamma veya her hangi bir tasarrufa gitmesi 
düşünülebilir mi?.. Ancak, yapılan zammın sert 
tepkilerle karşılanması neticesinde, Sayın Ba
kanın ağır mesuliyeti PTT idaresinin omuzla
rına yüklemekten başka çıkar yol bulamadığı 
bir realitedir. 

Üzülerek söyliyeyim ki, Devlet otoritesi ve 
anlayışı ile asla kabili telif olmıyan bu hal kar
şısında vatandaşlar şaşkına dönmüşlerdir, ikti
dara ve Hükümete güvenleri tamamen sarsıl
mıştır. 

Şimdi Sayın Bakana soruyorum : 
1. PTT hizmetlerine her hangi bir zam yap

mayı düşünüyorlar mı? 

2. Düşünüyorlarsa, Personel Kanunu ile 
PTT idaresine 370 milyon malî bir yük gelmiş
tir, bu malî yükü nereden sağlıyacaklardır? 

3. Hükümetten habersiz, PTT hizmetlerine 
zam yaptığı iddia edilen Genel Müdür hakkın
da ne gibi bir tasarrufta bulundular veya bulu
nacaklar? 

Sorularımın cevaplandırılmasını rica eder
ken, Ulaştırma Bakanlığının değerli, çalışkan 
âmir, memur, işçi ve teknisyen vatandaşlarımın 
gördükleri vazifeleri takdirle karşılar, Demok
ratik Parti Grupu adına kendilerini tebrik eder, 
1971 yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin mem
leketimize, milletimize hayırlı olmasını Yüce Al
lah'tan diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yapılan açık oylama sonuçla
rını okutuyorum efendim : 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısının oylamasına 
(228) sayın üye katılmıştır. Kabul (154), ret 
(78) çekinser (6). Tasarı kanunlaşmıştır. 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Ka
nunu tasarı oylamasına (228) sayın üye katıl
mıştır; kabul (141), ret (81), çekinser 6. Tasarı 
kanunlaşmıştır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı oylamasına (227) 
sayın üye katılmıştır. Kabul (153), ret (09), çe
kinser (5). Tasarı kanunlaşmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı oylamasına (227) sayın üye ka
tılmıştır. Kabul (146), ret (75), çekinser (6). Ta
sarı kanunlaşmıştır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının oylamasına (209) sa
yın üye katılmıştır. Kabul (132), ret (71), çe
kinser (6). Tasarı yeniden açık oyunuza sunu
lacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 19,40. Sayın 
Hüsamettin Başier birleşime 20,30 a kadar ara 
verilmesini teklif eden bir önerge vermişler
dir. 

Ancak, öğlenki 45 dakikalık aradan sonra 
sayın arkadaşımızın bu isteği kabul edildiği tak
dirde, Başkanınızın bu göreve katlanabilmesi 
maddeten mümkün değildir. Bu itibarla bilmi
yorum, Sayın Başjer önergelerini geri alırlar 
mı?.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — O takdirde, Heyeti Umumiye-
nizin daha evvel kabul etmiş olduğu veçhile, 
21,10 da devam etmek üzere birleşime ara veri
yorum efendim. 

Kapanma saati : 19,40 

<•> 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Mustafa Orhan Daut (Manisa), Enver Akova (ISflvas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 59 ncu birle
şiminin üçüncü oturumunu açıyorum. 

C — ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ (Devam) : 

Söz, Millî Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Hamdi Hamamcuoğlu'nda. Buyurunuz Sayın 
Hamamcioğlu, saat 21,12. 

M. G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAM-
C10ĞLU (Afyon Karahlisar) — Sayın Başkan, 
Ulaştırma Bakanlığının değerli mensupları ve 
muhterem arkadaşlarım; 

Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı, ku
ruluşların 1971 senesi bütçesi hakkında Millî 
Güven Partisi Grupunun görüş ve eleştirilerini 
başarı dileklerimizle birlikte, yapıcı bir zihni

yet içerisinde arz etmek üzere huzurunuzu iş
gal etmiş bulunmaktayım. 

Bakanlık ve buna bağlı kuruluşların bütçesi
nin genel görünüşü ve sektörleri itibariyle gru-
pumuizun görüşlerini arz etmeden evvel, huku
ka bağlı Devlet fikrinin bayraktarlığını elin
den bırakmıyan Adalet Partisi iktidarının, bu 
bakanlığın da bâzı bölümlerinde ya kuruluş ka
nunları veya mevcut kanunlarının zamanın şart
larına göre değiştirilmesi ve genişletilmesi ko
nularına hiç el sürülmeden hukuk devleti için
de kanunsuz idarenin hâkim olageldiğini üzün
tü ile müşahede etmiş bulunmaktayız. 

(Sayın milletvekilleri; 1971 ve ondan önce
ki yıllara ait Bütçe Karma Komisyonlarının bu 
konudaki görüşü aynen şöyledir. «25 sene evvel 
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yürürlüğe konulan 4770 sayılı Kanun, bugün
kü ihtiyacı karşılıyacak durumda değildir. Hız
la kalkınma - daha doğrusu iddia edilen - mem
leketimizde ulaştırma faaliyetlerinin bütünün-

' de gerek teknik ve gerekse ekonomik yönler
den büyük gelişmeler olmuş, ulaştırma ve ha
berleşme hizmeti gören kamu kuruluşlarının 
hukukî bünyelerinde değişiklik yapılarak, kat
ma bütçe ile idare edilen kuruluşların bir kısmı 
İktisadi Devlet Teşekkülü, bir kıismı Anonim 
Ortaklık haline getirilmiş ve ulaştırma, kamu 
kuruluşlarının iştiraki ile veya tamamen özel 
sektör tarafından kara, deniz ve hava nakliyatı 
müesseseleri meydana getirilmiş bulunmakta
dır.» denilmektedir. 

G-erçi, Ulaştırma Bakanlığı görevleri ve ku
ruluşu hakkındaki 4770 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına ve bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının varlığı bildirilmiş ise de, 
bu mazeretin her geçen gün içerisinde ileri sü
rülmesi muvacelhesinde önümüzdeki senelerde 
de çıkarabileceğine ihtimal vermiyoruz. Zira, 
biraz sonra Bakanlığa bağlı kuruluşları eleşti
rirken arz edeceğim gibi, başarısızlığın ve zarar
la kapatılan işletmecilik ve faaliyetlerin birleş
tiği tek noktanın mevzuat ve koordinasyon nok
sanlığı bulunduğu görülmektedir. 

ISayın milletvekilleri; teşkilâttaki koordinas
yon noksanlığından bahsettiğimiz şu anda, Sa
yın Ulaştırma Bakanının şahsı için bir şanssız
lık olarak nitelendirdiğimiz son PTT zamla-
mndan da bahsetmenin faydalı olacağı inancın
dayız. 

Ne garip bir davranış ve tecellidir ki, rad
yo, PTT hizmetlerine yapılan % 100 e yakın 
zamların 2 Şubatta uygualnacağım resmen ilân 
etmiş, bir gün sonra da zam uygulamasının dur
durulduğu bildirildikten sonra, basında, Genel 
Müdürlük ile, Bakanlık arasında «Haberimiz 
vardı, yoktu» şeklinde münakaşalar başlamıştır. 
Bu koordinasyon noksanlığı yalnız Ulaştırma 
Bakanlığı için ileri sürülebilecek bir tenkid ko
nusu değildir. 

A. P. Hükümetinde Resmî Gazete ile yayın
lanan kararnamelerde tâyini çıkanların veya 
idari tasarruflarla tâyini yapılan personelin ay
nı yerde politik etkilerle geri bırakıldığı ola
ğan şeylerden sayılmış; yine Karayollarında 
ağırlık kontrollarına başlatılması kararının uy

gulanacağının ilân edilmesine rağmen, bundan 
rücu edilmiş ve yine yetkililerce uygulama vaa
dinde bulunulduğu halde, bugüne deyin uygula
madan bir haber almak mümkün olamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimizin malûmu 
olan ve topyekûn Türk Milletini huzursuzluğa 
sevk eden asayişsizlik ve anarşik olayların ver
diği bunalıma, yaz - boz tahtası haline getirilen 
zam ve tâyin kararlarının uygulamadaki aksak
lık ve samimiyetsizliğinin vatandaş üzerinde 
yarattığı tereddüt ve itimatsızlık havasını dik
katlerden uzak tutmamak gerekir. 

Akla gelebilecek her türlü muhalefet zih
niyetinden uzak olanak samimiyetle ifade etmek 
isteriz ki, Devlet (sektörü içinde en başarısız 
Bakanlık olarak Ulaştırma Bakanlığı görülmek
tedir. Biraz sonra arz edeceğim gibi, bu başa-
sızhğı henüz yeni olan Bakan veya personeline 
izafe etmek hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. 
Akça yönünden âdeta üvey evlât muamelesi gö
ren Bakanlığın, iştigal konusunun özelliğinin de 
başarısızlıkta büyük rol oynadığı bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri: 
Beş Yıllık Kalkınma plânlarında bu Ba

kanlık faaliyetlerinde öngörüldüğü bildirilen 
bütün tasavvur ve teşebbüsler, sanki bir baskı 
hatası varmış gibi (ön) kelimesi yerine (geri) 
görülmüş bir mâna ve mahiyet kazanmaktadır. 

Bakanlık bünyesi için öngörülüp de seneler 
geçtiği halde geri bırakılan birkaç örnek arz ^ 
etmeme izninizi istirham edeceğim. 

4770 sayılı Kanunun günden güne gelişen 
teknik, ekonomik ve millî güvenik yönleri bu
lunan ulaştırma hizmetlerinin bugünkü koşul
lara uygun şekilde hazırlanmaması, 

Her sene 100 milyon liranın üzerinde zarar 
eden deniz sektörü reorganizasyon çalışmaları
nın süratle yürütülmemesi, çıkarılması öngörü
len Türk Denizyolları kanunu tasarısının ıel'an 
kanunlaştırılmaması. 

Karayolu taşımacılığındaki düzensizliğin gi
derilmesi için sorumlu ve yetkili bir teşkilâtın 
kurulamamış olması. 

Devlet Limanları İşletmesi adı altında bir 
teşekkül ile, Devlet gemi inşaat durumunun 
halen teşekkül ettirilememesi. 

— Karayollarında yolcu ve yük taJban fiyat
larının bir düzene sokulamamış olması, 
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— Anayasa Mahkemesince iptal edilen Gemi 
Koordinasyon Yönetmeliğinin iptal sebepleri de 
göz önüne alınarak bir yenisinin henüz hazır
lanmamış bulunması, mevzuat yönünden yukar
da arz elttiğim öngörülüpte ne hikmet'se geri 
kalmış örnekler arasında sayılabilir. 

Bunun dışında öngörülüpte İkinci Bsş Yıllık 
Kalkınma Plânının bitimi süresi olan 1972 yılı 
sonuna kadar ikmalinden sarfınazar ettik, baş
lanılması mümkün olmıyan yatırımların da 
mevcudolduğunu, (sektörlerin eleştirilmesi sıra
sında tekrar dikkatleriniz* arz etmeye çalışaca
ğız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Karayolları konusunda, Karayolları Genel 

Müdürlüğü ile, trafik yönünden İçişleri Bakan
lığı Bütçesi konuşmalarında sayın grup sözcüle
rinin gerekli eleştiri ve temennilere temas ede
cekleri muhakkaktır. Ancak, bu konuda önemli 
(telâkki ettiğimiz bir, iki noktada Millî Güven 
P af tisinin temennilerini kısaca arz etmekle yeti
neceğiz. 

Yolların tahribi-, ulaştırma araçlarının fazla 
yük almalarından yıpranmadaki sürat sebebiyle 
millî servetin heder olmamasını temin için, ağır
lık kontrollerine mutlaka ve süratle başlanılma
lıdır. Bunun temini halinde en azından millî 
servetin birer parçaları olan araçların yıpran
ması önleneceği giJbi, her araç sahibine de iş te
mini gibi inkâr kabul etmez faydalar getirecek
tir. 

Memleketimizi iktisadi ibir bütün haline ge
tirmek ve millî yakınlaşmayı artırmak bakımın
dan büyük önem taşıdığı aşikâr olan Devlet, il 
ve köy yolları 'şebekesinin genişletilmesi, bu 
yoldaki kesif faaliyetlerin münhasıran seçim 
aylarına teksif edilmemesini temenni etmekte
yiz. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, Birin
ci Plân döneminde yenileme, onarım ve kaynak 
yapımı ile beralber yeni hat yapımı da yukarda 
arz ettiğim gibi, öngörülen konulardan birisi
dir; ama, gelin görün ki, aynı plânda hatların 
büyük bir kısmının altyapısının eski oluşu, geo
metrik standartları yetersiz ve şehirler arası 
bağlantıların uzunluğu, vagon ve lokomotifle
rin büyük ölçüde eski olmasi plân hedeflerine 
ulaşmayı imkânsız kılmaktadır. 

25 . 2 . 1971 0 : 3 

Hsr sene bilançosunu zararla kapatan Dev
let Demiryollarının, bu iç açıcı olmıyan duru
mundan genel müdürlük personelini itham et
memiz, insaflı bir tutum olmamaktadır. Çünkü, 
bu zararın husulündeki başlıca sebepler ara
sında : 

— Teşkilât, işletme ve yatırım finansman 
ihtiyacını borçlanmalarla karşılamakta oldu
ğundan, her yıl devamlı artan faiz yükü altında 
bırakılmaktadır. 1965 yılından 1989 yılına ka
dar ödediği faiz miktarı 607 598 000 liradır. 

— İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımda ön
görülen yıllık yatırım programlariyle talebedi-
len ödeneklerin, yeteri kadar verilmediği görül
mektedir. 

— İthal edilecek malzemeler için lüzumlu it
hal müsaadesinin, Sanayi Bakanlığınca zama
nında verilmediği tesbit edilmiştir. 

— Diğer ithal malları için lüzumlu döviz 
tahsisinin, Maliye Bakanlığınca zamanında ve 
yeteri kadar verilmediği bir gerçektir. 

— Açılan akreditif transferlerinin Merkez 
Bankasınca çok gecikmeli olarak yapılması, ya
tırım projelerinin uygulanmasına mâni olmuş
tur. 

— Gümrüklere gelen ithal mallarının çekil
mesinde, tediye ve tarife yönünden güçlüklerle 
karşılaşılmıştır. 

Özet olarak yukarda sıraladığım sebeplerle 
çeşitli müesseselerin Devlet Demiryollarına kar
şı aleyhte birleşmiş görülmeleri, muvacehesinde, 
Ibu Genel Müdürlüğün değerli personeline bir 
kusur izafe etmeye hakkımız yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Maruzatımın başında arz ettiğim gibi, ya

pıcı muhalefet vadimizi zamanın müsaadesi ora
nında yerine getirmeye gayret ettim. Ancak, 
plânda da belirtildiği üzere Devlet Demiryolları 
İşletmesinin özellikle sistemdeki aksaklıklar, et
kin bir işletme düzeninin kurulamamış olması, 
idare ve organizasyon alanlarındaki düzensizlik
lerini kendi bünyesi içerisinde düzeltmesi müm
kün idi. 

Yurdun çeşitli hatlarında hizmete konulan 
lokomotif ve vagonlar arasındaki gözle görüle
bilen farkları, Anayasamızın ikinci maddesinde 
yazılı «Sosyal hukuk düzeni» ile olduğu kadar, 
41 nci maddesinde yazılı «iktisadi ve sosyal ha-
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yatı» adalet ve eŞİtük ilkeleri içerisinde tahak
kuk ettirme» sarahati ve esprisi ile izah etmek 
mümkün görülemez. Bu sebeple, artık eski çağ
dan kalma 3 ncü mevkilerin kalanlarının da sü
ratle kaldırılarak, daha temiz ve eşit konforda
ki yolcu vagonlarının imkânllar nispetinde hiz
mete sokulmasını temenni etmekteyim. 

Diğer temenniye şayan_bir konu da, vagon
ların bakımsızlık ve pisliğidir. Boğaziçi mototren
leri ile diğerlerini bakımsızlık ve pislik bakımın
dan mukayese etmeye dahi imkân görememek
teyiz. 

Hizmetin niteliği bakımından günün 24 saa
tini kapsaması nedeni ile, ameleden yüksek mü
hendisine kadar güç ve yorucu şartlar içerisinde 
hizmet veren elemanların halen 657 sayılı Ka
nun hükümleri muvacehesinde tatmin edici bir 
ücret seviyesine getirilerek, -mağduriyetlerinin 
önlenmesini sosyal adaletin olduğu kadar, eme
ğin de tabiî karşılığı sayarız. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu Bakanlığın da Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanlığı kadar teknik cephosi galiptir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanağı bütçe

sinin konuşulduğu sırada müktesep haklarının 
ihlâl edilmemesini rica ettiğim teknik eleman
lar için bize cevap veren A. P. nin sayın sözcü
sü, tekniğin T sini bilmediğimiz yolunda bir sa
taşma ile cevap verdiler. 

Sırası gelmişken hemen şunu arz etmek is
terim ki, benim bu husustaki mâruzâtım tekni
ğin bizatihi varlık ve niteliği ile ilgili değil, bir 
hukuk mensubu sıfatiyle hakların muhafazasını 
temine matuf bir ikaz ve temenni olduğu kadar, 
mesleğimin icabı idi. Şayet teknik konuda söz 
sahibi olabilmek için mutlaka teknik bir eleman 
olmak gerekiyorsa, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sayın Menteşe ile, bu bütçenin Bakanı 
Sayın Orhan Tuğrul'un teknik eleman olmaması 
nedeniyle vazife başında kalıp kalamıyacakları-
nı öğrenmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarını, aslında bu tür in
letmelerin klâsik anlamda tam mânasiyle kâr 
gayesi ikinci plânda kalan âmme teşebbüsü ni
teliğinde olması keyfiyeti, bütün dünyada ka
bul edilmiş bir gerçektir. Buna ilâveten son za
manlarda kara taşıt araçlarının demiryolları ile 
rekabette daha avantajlı olması, işletmenin za
rarının çoğalmasına da müessir olduğunu kabul 

etmek icabeder. Kaldı ki, Devlet Demiryolları
nın bu menfi koşullara rağmen 1C69 senesindeki 
680 milyon liralık açığm 1970 yılında 490 mil
yon liraya indirilebilmiş olması; dünya milletle
ri arasında Km. başına İ3İ:hdam edilen personel 
sayısı bakımından 5,8 lik bir oranla üçüncü olu
şunu, teşkilât mensuplarının gayretli ve vatan
sever zihniyetle vâki çalışmalarının bir sonucu 
olduğunu şükranla kaydetmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Hamamcıoğlu, üç daki
kanız kaldı. 

M. G. P. GSUPU ADIHA HAEÎDİ HAMAM
CIOĞLU (Devamla) — Efendim, diğer hakkı
mı kullanacağım. 

BAŞKAN — Grupunuz adına başka sözcü 
teklifi geldiği için hatırlatıyorum. 

M. G. P. GRIJPU ADINA HAMDİ HAMAM
CIOĞLU (Devamla) — Arkadaşım zaman kal-
dığ?. takdirde konulacak. 

BAŞKAN — öyle bir kayıt yok. Müsaade 
ederseniz yetkili arkadaşınıza sorayım. Bakiye
sini mi kullanacaksınız efendim? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bakiye
sini kullanacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Hamamcıoğlu. 
M. G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAM

CIOĞLU (Devamla) — Saygıdeğer milletvekil
leri ; 

Yurdumuzun 3/4 nün denizle çevrilmiş ol
masına rağmen, deniz yolunda her gecen yıl iler
lemek şöyle dursun, bir gerileme içerisinde ol
duğumuz gerçeğini şu veya bu sebeple inkâr 
etmek millî menfaatlerle bağdaştırılacak bir 
tutum değildir. Dünya milletlerinin denizlere 
hükmettiği bir dönemde kendi ihtiyaçlarımızı 
dahi karşılamaktan uzak olduğumuz gerçeği 
«Nurlu ufuklar, kalkınan Türkiye» edebiyatını 
tekzibetmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında akçalı 
teşebbüslerden biran sarfınazar etsek bile, hiz
metlerin tek elden yapılmasını sağlıyacak olan 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı Limanlar Genel 
Müdürlüğü kurulmuş mudur? Yolcuyu, sürücü
yü, yükü ve taşıtı kapsıyacak şekilde şümullü 
bir sigorta sistemi kurulmuş mudur? 

Bir tekel gibi çalışan Denizyollarının reor-
ganizasyonu senelerden beri vait ve taahhüde-
dildiği halde, şimdiye kadar her seneki milyon
larca lira zararı için bir tedbir alınmış mıdır? 
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Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı eliyle 
yönetilen deniz ulaşımının, nüfus artışına rağ
men her geçen sene hizmette geri kaldığı ista-
tlistikî rakamların reddedilemiyecek gerçekleri
dir. 500 milyon lira nominal sermaye ile kuru
lan bankanın ödenmiş sermayesinin büyük bir 
kısmının nakit dışı varlıklarla, yani yıpranma
ya, çürümeye ve zamanla saf dışı olmaya mah
kûm varlıklarla karşılanması sebebiyle müteida-
vil sermayeye mühtacolan bankanın sermaye ki
fayetsizliğini önliyecek tedbirler alınmış mıdır? 

105 410 382 lirai alacağına karşılık 
1 Ö55 111 397 lira borçlu bulunan bankanın 
ağır faiz yükü ile karşı karşıya bırakıldığı bir 
vakıa olduğu halde, buna ne gibi bir tedbir alın
mıştır? 

Büyük propaganda vesilesi yapılan Pendik 
Tersanesine ayrılan ödeneklerin, toplu iş sözleş
melerinin tahmil ettiği malî külfete, devalüas
yonun menfi tesirlerine, akaryakıt fiyatlarına 
konulan zamlara harcanmak suretiyle maliyetin 
yükselmekte oluşuna ve inşaatın durma safhası
na kadar gelmesine karşı hangi tedbirler alın
mıştır? 

Deniz ulaştırmasında plânda öngörülen bü
tün hedeflerde ortalama % 5 oranında geri ka
lınacağını biz değil, Karma Bütçe Komisyonu 
raporu tesbit etmektedir. 

ISayın milletvekilleri; kan dolaşımı düzenli 
lolmıyan vücut ne derecede sıhhatli olursa, ula
şım politikasını münhasıran malî imkânsızlıklar 
sebebiyle âtıl bırakan Hükümetin ulaşım politi
kasını tasvilbetmek mümkün değildir. 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hakkın
daki grupumun görüşlerini çok kısa da olsa arz 
etmek İsterim. 

Katma bütçe ile bir anonim ortaklık halimde 
çalışan bu kuruluşun sermayesi, % 97,3 ü Ha
zineye, % 19 u da yabancı sermayeye aidolmak 
üzere 200 milyon liradan ibarettir. 

1970 senesinde birisi kiralık olmak üzere beş 
Dismay jet uçağı, faal bir viscount ve yine faal 
7 M 7 uçağı ile 12 uçak sahibi iken, 1970 yılın
da alındığı bildirilen 2 jet uçağı ile halen 14 
uçak saihibi bulunmaktadır. 1971 yılında uçak 
sayısının 16 ya baliğ olacağı bildirilmektedir. 

Bugün, dünya sivil havacılığının kaydetti
ği aşama ve hava rekabeti muvacehesinde elde 
mevcut uçak adedini kâfi saymak imkânsız
dır. 

Ancak, bu sektörün maliyetinin aslında yük
sek oluşunu dikkat nazara aldığımızda, eleştir
melerde insaf ölçülerinin aşılmamasını doğru 
bulmaktayız. 

200 milyon lira sermayeden 141 498 126 lira
sı ödenmiş bulunduğundan buna karşılık 8 mil
yon lira kâr temin etmiştir ki, kâr oranı % 5,6 
ya tekabül etmektedir. Bugün vadeli mevduat 
faiz haddi % 9 clduğuna göre yatırımın rantabl 
olmadığı sonucuna ulaşmaktayız. Diğer yönü 
ile işletmenin ifa ettiği hizmetin bir bakıma ka
mu görevi niteliğinde olması nedeni ile âzami 
tasarrufa riayet zorunluğu vardır. 

Bu rneyanda 1970 yılı malî Bütçesi konuşu
lurken zamanın Sayın Bakanı personel fazlalı-

.ğına ilişkin eleştirilere aynen iştirak etmiş, ye
ni tâyinlerin, yapılmadığını ifade etmelerine 
rağmen, 1969 senesinde 2 344 personele karşı 
1970 yılında personel adedinin 2 772 ye yüksel
diği görülmektedir ki, vaitlere rağmen personel 
tasarrufuna riayet olunmadığını müşahede et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, yolcu, personel mü
nasebetlerinde bilhassa hava terminallerinde 
nahoş tutum ve lakayt davranışlara bizzat mu
hatap ve şahidolduğumu açıkça ifade de bizati
hi müessesenin menfaati olduğu kanısındayım. 

Havacılığın hızla geliştiği bir dönemde ser
mayenin artırılmasına mütedair raportör arka
daşlarımın görüşlerine aynen iştirak ettiğimizi 
de beyan ederim. 

Hukukî statüsü 440 sayılı Kanun şümulüne 
alınmak suretiyle bir Kamu iktisadi Teşebbüsü 
haline, getirilen PTT nin, aziz milletimizin hiz
metinde 130 ncu yılını idrak etmesini takdirle 
ve tebriklerimizle beyan ederek, başarılarının 
devamını temenni etmekteyiz. Diğer yönü ile 
malî ve teknik imkânlarının âzamisini kullana
rak 1960 da 1 327 olan işyeri adedini 1 586 po
zitif farkla 2 913 e çıkarılmasını şükranla kay
detmekle beraber, bunun yaşadığımız devrin 
icapları olarak gerekli bulmadığımızı da beya
na mecburuz. Coğrafi şartlar itibariyle "bilhas
sa kuş aylarında kapanan köy ve bâzı kent yol
larının insan psikilojisi üzerindeki menfi etki
leri izale eden haberleşmenin önemini uzun boy
lu izahta fayda mütalâa etmemek. Ancak, ma
lî ve teknik imkânları son haddine kadar sefer
ber etmek suretiyle köylerimizin her türlü PTT 

— 760 — 



M. Meclisi B : 59 25 . 2 . 1971 O : 3 

hizmetleri bakımından ilçe ve illere bağlanması 
en büyük temennimizdir. 

Muhterem milletvekilleri, Ulaştırma Bakan
lığına bağlı kuruluşlar arasında en verimli ku
ruluşun PTT olduğu bir gerçektir. Personel ba
kımından 1963 yılma nazaran % 79,8 lik bir ar
tışa mukabil işyeri, posta trafiği, telefon konuş
maları artışı ortalama % 116 olması karşısında 
personel kadrolarının normal halde kaldığı gö
rülmektedir. 

Yine 1970 senesine kadar, müessese bilan
çosunu kârla kapatırken Personel Kanununun 
uygulanması, devalüasyon kararlarının etkisi 
ve toplu iş sözleşmelerinin yüklediği külfetler 
sebebiyle 1970 yılını 321,5 milyon lira zararla 
kapatmıştır. Bu koşullar karşısında Devlet, mü
esseseye elini uzatmadığı takdirde plânda ön
görülen hedeflere ulaşmak mümkün olmadığı 
gibi, normal faaliyetini sürdürememesinden cid
dî olarak endişe etmekteyiz. 

Yine, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Bütçesinde «A. P. Hükümeti nin bu şartlar al
tında yatırımlardan feragat edebileceği veya 
fedakârlık yapmaya zorunlu kalacağı» yolunda
ki görüşümüz Sayın A. P. Grupu sözcüsü tara
fından bir muaheze konusu olarak nitelendiril
mişti. 

Burada, fikrimizi teyideden resmî kayıtlara 
işaret etmek isterim. Karma Bütçe Komisyonu 
raporunun 11. cilt 1043 ncü sayfasının tetkik 
zahmetine katlanmasını rica ettiğimiz A. P. nin 
sayın sözcüsü aynen şu cümleleri bulacaktır. 

«Haberleşme sektörüne 1 milyar 19 milyon 
liralık yatırım yapılması öngörülmüş, ancak 
yıllık programlarla bu miktar 821,5 milyon li
raya indirilmiştir.» 

Yine, aynı raporun aynı sayfasında «Plânlı 
dönemin ilk yıllarında kısmen finansman ihtiya
cı sağlanamamış olmasından... Proglamlarla ön
görülen yatırımın 582,5 milyon liralık kısmı 
gerçekleştirilebilmiştir.» 

«Haberleşme alanında husule gelen müspet 
gelişme nazara alınarak, teşekküle daha fazla 
yatırım yapma imkânı sağlanmışı icbetmektedir. 
Bu imkân sağlanamadığı takdirde ihtiyacın çok 
uzun yıllar karşılanması mümkün olmıyacak-
tır.» denmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, kendi, bütçe rapor
larından aynen arz ettiğim ve seneler itibariyle 

yarıya düşürülen yatırım harcamalarının ifade 
ettiği bu gerçeklerin nasıl tevil edileceğini me
rakla beklemekteyiz. 

Türkiye'mizde, seneler senesi çekilen tele
fon yokluğu sosyal hayatı geniş ölçüde aksat
makla kalmamış, tabiî bir ihtiyaç haline gelen 
bu aracın karaborsa alım - satım fiyatı semtine 
göre 5 ilâ 7 bin lira arasında değişmektedir. Te
lefon tesis ve tevzi işini her sene artan nüfus 
arfaşı sebebiyle gün geçtikçe normal ihtiyaçları 
dahi karşılanamıyacağı anlaşılmaktadır. 

tkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında şehir
lerarası konuşmalarda bekleme süresinin âzami 
10 dakikaya indirilmesi öngörülmüştür. Halbuki 
bugünkü koşullar altında şehirlerarası telefona 
müracaat etmekten âdeta korkar hale geldik. 
Çünkü, bir konuşmayı temin edebilmek için en 
az yarım gün kendinizi telefon başında hapset
meye mecbur olduğunuz gibi, bozulan sinir sis-
temlerinizdeki harabiyet bu hükümlülüğün tu
zu biberidir. 

Son iki gündür PTT nin teknik personelinin 
gerekli ve kanuni haklarını zamanında ala
mamaları ve intıbaklarındaM isabetsizlik ne
deni ile, giriştikleri işi yavaşlatma eylemi bu 
sektördeki çalışma ve neticeleri geniş ölçüde 
aksatmakla kalmamış, asayişin günden güne 
vahîmleştiği bu dönemde eylemin vehameti da
ha da artmıştır. Diğer yönden teknik perso
nelin, Personel Kanununun tatmin etmemesi 
sebebiyle yurt dışına göçlerinin bir vakıa ha
line geldiği hususundaki samimî ifade ve be
yanımızı, dünkü gazeteler teyidetmişlerdir. 
2 000 kadar ilim adamı, doktor, mühendis, mi
mar ve iktisatçı elemanların Kanada'ya göç 
için Kanada Muhaceret Dairesine müraacat et
tikleri dünkü basının haberleri arasındadır. 

22 . 2 . 1971 tarihindeki Bakanlar Kurulu
nun teferruatiyle açıklanmayan kararlarının bu 
yolda olumlu etkiler yapmasını ve hayırlı so
nuçlar getirmesini samimdyetle temenni et
mekteyiz. Çünkü, Millî Güven Partisi olarak, 
iyi ve kötü her yönü ile bu vatanın bizim ol
duğuna ve aziz milletimizin Parlâmentodan hiz
met beklediğine yürekten inanmaktayız. 

Saygı değer milletvekilleri, 
Dış ülkelerdeki isçilerimizle yurt içinde ka

lan yakınları arasındaki ulaşım aksaklığı, he
men her gün gazete sayfalarında acı yakınma 
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konusu halindedir. Yakınlarından samanında ha
ber alamamanın verdiği elem endişe ve sıkın
tıyı vicdanlarımızda hissettiğimiz saman bu şi
kâyetlerin kısa samanda önlenebileceğini zan
nediyoruz. 

Telefen taksitlerinin geçen senelerdeki - y-
gulamalar hilâfına iki taksit yerine bir tak
sitte tahsilinin sebeplerini, Sayın Bakandan 
izah etmelerini rica ediyoruz. 

Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı ku
ruluşların 1971 malî yılı Bütçesinin Yüce mil
letimize ve mensuplarına hayırlı olması dile
ğiyle Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (M. 
G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pıı adına Sayın Ata Topaloğlu, buyurun efen
dim. Saat 21.44 Sayın Topaloğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA ATA TOPALOĞ
LU (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı
na Ulaştırma Bakanlığı ve bu Eakaniığa bağ
lı kuruluşların 1971 malî yılı Bütçesi üzerinde 
görüş ve temennilerimizi Yüce huzurunuzda 
yansıtmaya çalışacağım. 

Yurdumuzda ulaştırma ve haberleşme hiz^ 
metlerinin yürütülmesini tanzim eden 4770 sa
yılı Kanunun çıktığı tarihten bu yana 25 yıl 
geçmiştir. Çeyrek asır evvel çıkarılan kanunla 
bu hizmetlerin yürütülmeye çalışılmasının müm
kün olup olmadığı münakaşa konusu dâhi ya
pılaman. 

Bugün Türkiye 'de ulaştırma hizmetlerinin 
yürütülmesi, bu Bakanlığa bağlı Devlet Hava 
Meydanları, PTT, Devlet Demiryolları, Deniz
cilik Bankası, Deniz Nakliyat Şirketi, Türk Ha
va Yolları gibi kuruluşların çalışmalarındaki 
düzensizlikler, kuruluşların kendi özel kanun
larındaki yetersizlik ve bütün bunları yürüt
mekle yükümlü ve hepsinin beyni olan Ba
kanlığın hâlâ 25 yıl evvelki statü ile yönetil
mesinden ileri gelmektedir. Özellikle, 1965 ten 
beri bu kürsüden tenkid ve temenni edilen 
yeni teşkilât kanununun biran evvel çıkarıl
ması konusunda 1970 yılı Bütçe müzakerelerin
de iktidar partisinin sözcüsü dâhi «Ulaştırma 
Bakanlığı dünyada başdcndürücü bir hızla ge
lişen ulaştırma faaliyetlerine ayak uydurama

dığı gibi, bu faaliyetlerin gereği veçhile taki-
bedilnıe imkânından dâhi mahrum bulunmak
tadır. Bu sebeple Hükümetçe hazırlanan Ba
kanlık kuruluş ve görev Kanunu tasarısının 
son şeklini alarak kanunlaşmasını istiyoruz.» 
diyerek, ağır şekilde bu Bakanlığı tenkid et
miştir. Aradan bir sene geçtiği halde yine her 
şey geçen seneki gibidir, iktidar ve muhalefe
tin tenkidine yıllardır mâruz kalan bu Ba
kanlığın çalışmasını kolaylaştırmak amacı ile 
aşağıdaki kanun teklif ve tasarılarının biran 
evvel Hükümet tarafından Devlet Plânlama 
Teşkilâtının tavsiyelerini kapsıyacak şekilde 
Meclis Genel Kuruluna getirilerek kanunlaş
masını temenni ederiz: 

1. Ulaştırma Bakanlığı görevleri ve kuru
luşu hakkında kanun tasarısı, 

2. Denizde can ve mal koruma kanun ta
sarısı. 

3. Para biriktirme sandığı kanun tasarısı. 
4. Telsiz kanun tasarısı. 
5. PTT kuruluş kanun tasarısı. 
6. T. C. Devlet Demin/olları kanun tasarı

sı. 
7. Türk Denizyolları kanun taisanlsı. 
8. Devlet limanları işletmesi genel müdür

lüğü kuruluş kanun tasarısı. 

9. Devlet gemi inşa sanayii kurumu kuru
luş kanun tasarısı. 

10. Karayolu ulaştırma ve trafik genel 
müdürlüğü teşkiline dair kanun tasarısı. 

11. Demiryolları nakliyat kanun tasarısı. 
12. Hava seyrüsefer kanun tasarısı. 
13. Karayolu taşımacılığına ait kanun tasa

rısı. 
14. Devlet denizcilik akademisi kanun ta

sarısı. 

Sayın milletvekilleri, 
Bütün dünya devletlerinde önemle üzerin

de durulan ve bütçelerinin büyük orandaki kıs
mının ulaştırma, haberleşme hizmetlerine tah
sis edilmesi, gerçek medeniyetin yeni bir aşa
masına ulaşmanin gayretleri içindir. Örneğin, 
insanoğlunun aya kadar gelmesi,, ayda dnerek 
dolaşması ve ay yolculuğunun defalarca yapıl
ması, ulaştırmada tarihin en büyük olayıdır. 
İnsanlığın bu zaferini saygiyle selâmlıyoruz 
ve kutluyoruz. 
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Türkiye'mizde ulaştırma ve haberleşme hiz
metlerinin her alanda Türk vatandaşının ihti
yaçlarına cevap verecek, insanca seyahat ve 
haberleşmesini emniyetle temin eden yurt sa
vunması yönünden, ekonomik büıimsel, siyasal, 
sosyal ilkelere uygun istikamette yürütülmesi 
mutlaka bir plân ve program meselesidir. 

Plân ve program işi Türkiye'de beşer yıllık 
kalkınma plânları ile gerçekleştirilmektedir. 
Şimdi ikinci Beş Yıllık, 1963 - 1972 devresi içe
risindeyiz. Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunun 28 . 11 . 1970 ve 
7-1G42 sayılı kararı ile tasvibedilen Kalkınma 
Plânı 1970 yılı programından anlaşıldığına 
göre, ulaştırma ve haberleşme sektörünün plân 
hedeflerine ulaşamadığı ve dar boğazlara gi
rildiğini hep beraber gözden geçirelim: 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ulaş
tırma sektörünün plânda öngörülen ekonomik 
ve sosyal hedeflerin gerçekleşmesini mümkün 
kılacak ve destekliyecek yönde geliştirileceği 
bir ilke olarak öngörüldüğü, halde,, son üç yı
lın uygulamasına yukarda söz konusu ilkeler 
açısından bakıldığında, henüz tam anlamiyle 
ulaştırma sektörünün ekonomik ve sosyal he
deflerin gerçekleşmesini kolaylaştıracak şekil
de geliştirildiği söylenemez. 

G-eçen yıllarda altyapı ve taşıt konusunda 
önemli büyüklükte yatırımlar yapılmasına ve 
düzenleyici bâzı çalışmaların ele alınmasına rağ
men, 1970 yılında bir dar boğaza gelinmiştir. 
Gelir - gider dengesinin olumsuz yönde geliş
mesi devam etmektedir. 

Ulaştırma sistemlerinde, özellikle karayol
larında kazalar önemli artış göstermiştir. 

Ulaştırma sistemleri ve işletmeler arasında 
koordinasyon noksanlığı, önemli bir. problem 
olarak varlığını devam ettirmektedir, 

Ulaştırma konusu ile yapımcı, işletmeci ve 
kullanıcı olarak görevlendirilmiş kuruluşların 
uymak veya uygulamak durumunda bulunduk
ları kanuni vecibeler, rasyonel ve koordineli ça
lışan bir ulaşım sistemi yaratılmasında güç
lükler çıkarmaktadır. Ulaştırmada ihtiyaç du
yulan bilgileri doğru ve anlamlı toplama sis
temi geliştirilmemiştir. 

Taşıma maliyetleri, gelir - gider dengesi, 
maliyet tarife ilişkileri gibi konularda da ista
tistik! yöntemler günümüz ihtiyaçlarına cevap 
vermemektedir. 
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Doniz yolları güzergâh ve altyapı bakımın
dan günün ihtiyaçlarını süratli bir şekilde kar-
şılıyamamaktadır. Hatların uzunluğu, standart
ların düşük oluşu, ucuz ve çabuk taşıma ilkesi
nin sağlanmasına engel olmaktadır. Özellikle 
yük taşımalarında karayolları lehine kayıplar 
olmaktadır. Ayrıca, işletmenin yolcu ve yük 
taşımacılığına tüm ağırlığını koyması gerekir
ken, gücünü, imalât, liman işletmeciliği ve ben
zerleri gibi faaliyet dallarında da kullanması, 
taşımacılık konusunda gerçek bir iktisadi Dev
let Teşekkülü gibi çalışmasını önlemektedir. İş
letme, idare ve organizasyon aksaldıkları halen 
giderilememiştir. 

Yük taşımacılığında şirketleşme gerçekleşme
miştir. 

Ağırlık kontrolünün tatbikine başlanmamış
tı.-. 

Trafik kontrolünün yetersizliği,, karayolu 
taşımacılığında düzensizliği artırmaktadır. 

Taşımada aşırı rekabet yüzünden araçlara 
aşırı yüklemelere yol açmaktadır. Bu nedenle 
altyapılar çabuk bozulmaktadır. 

Önemli bir tedbir olarak programlarda yer 
alan yolcuyu, sürücüyü ve yükü kapsıyacak bir 
sigorta sistemi henüz gerçekleştirilememiştir. 

Deniz taşımacılığında plânda belirtilen bâ
zı aksaklıklar devam etmektedir. Filonun yaşlı 
ve hızı düşük gemilerden kurulu oluşu, diğer 
sistemlerle koordinasyonun yeterli olmayışı ve 
çeşitli yönetim aksaklıkları, denizyollarının 
problemlerinin başta gelenleri olmaya devam 
etmektedir. 

Mallarımızın % 50 sinin ticaret filomuz ile 
taşınması hedefi henüz gerçekleşmemiştir. Bu 
oraıa halen % 28 civarındadır. Şehirlerarası yol
cu taşımalarında iç hatlarda % 4 civarında bir 
azalma, yük taşımalarında ise % 10 civarında 
bir artış göze çarpmaktadır. Limanlar yeterli 
kapasiteye sahibolmakla beraber, yükleme ve 
boşaltmalardalri teçhizat noksanlıkları mev
cut kapasiteden tam anlamiyle fadalanılması-
nı önlemektedir. 

Hava ulaşımı ile ilgili olarak İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı, hedeflerine rağmen, Türk 
Havayolları modern bir havayolu işletmecili
ğinin gerektirdiği düzene erişememiş, hava ala
nı gelirleri giderlerine oranla düşük olmuş, 
yer hizmetlerinin tekelden ve düzenli bir şe-
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kilde yapılması temin edilememiş,, bu konu
larda son üç yılda yıllık programlarda geti
rilen bir çok tedbirlere rağmen önemli ilerle
meler kaydedilememiştir. Ancak, havayolların
da jet uçaklarının servise girmesiyle önemli 
oranda kapasite artışı olmuştur. 

Havaalanlarında yer ve uçuş emniyeti, ci
haz noksanlıkları sebebiyle eksiktir. Alanlar
daki hizmetlerin farklı ellerden yönetimi, hiz
metlerin zamanında yapılmaması gibi önemli 
sakıncalar doğurmaktadır. Havayolları işletme
ciliği özellikle son yıllarda çeşitli problem
lerle karşılaşılmıştır. Alanlardaki mevcut 
pist, bina ve diğer tesisler, gelişen havacılık 
tekniği ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye 
getirilememiştir. Havacılığımızın her yönden 
modernizasyonunun temini, halen en büyük ön
celiğe sahip bir sorun olarak görülmektedir. , 

Haberleşme sektöründe durum, geçen yıl
lara kıyasla önemli değişiklikler göstermiştir. 
Ancak, büyük şehirlerde telefon tıkanıklığı 
önemli ölçüde kendini hissettirmeye başla
mıştır. 

Yukarda arz ettiğim,, hepimiz tarafından 
müşahede edilen hizmetlerin gerilemesi ve 
murakabesiz halde devamından Adalet Partisi 
İktidarı sorumludur. Denetlemenin iktidar ta
rafından önemle takibini ve kalkınma plânımı
zın ulaştırma sektöründe hedefine vardırılma-
sını istiyoruz. Bakanlığın kontrol ve mura
kabesi altında bulunan kuruluşların 890 mil
yon 500 bin liralık yatırım faaliyetlerini tan
zim etmekle yükümlü Bakanlık, bu ödevi yü
rütmek için Bakanlık kuruluşuna plân işleri
ni tedvir edecek bir ünite ilâve etmiştir. Di
ğer kuruluşlarla koordinasyonu temin edecek 
olan program ve bütçe birimlerinin kurulması 
ve 31 . 7 . 1970 tarihinden itibaren faaliyete 
geçmiş olmasını isabetli buluyor ve ümitle * 
karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin tü

mü hakkındaki genel görüş ve temennilerimizi 
yukarda yansıttıktan sonra Bakanlık ve kuru
luşlarını ayrı ayrı gözden geçirelim: 

Bakanlığın 1971 bütçe tasarısı 6 milyon 720 
bin lira olarak teklif edilmektedir. Geçen yıl 
15 milyon 935 bin lira olduğuna göre aradaki 
noksan fark, cari harcamalardaki genel idare 

ve Yüksek Denizcilik Okulu aylıkları için büt
çeye birer lira konmasından; yine giyecek ve 
yiyecek yardımları, iş güçlüğü, iş riski teminin
deki güçlük zammı ile, mahrumiyet yeri öde
neği ve ödüller için de sadece bir lira ödenek 
konmasından ileri gelmektedir. Bu duruma göre, 
geçen yıla nazaran cari harcamalar 10 milyon 
900 bin lira noksan gösterilmiştir. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu gereğince yapılan 
intibaklara göre fiilen ödenecek aylıklar, bi-
lâhara Bakanlığa devredilmek üzere Maliye 
Bakanlığı bütçelerinde toplanmıştır. Bu hususu 
nazara aldığımızda, aslında Bakanlığın kendi 
bütçesinde Denizcilik Okulu dâhil, cari har
camaları 3 milyon 765 bin lira değil, 19 milyon 
523 bin liradır. Bütçe raporunda gözükmiyen 
bu husus aşağıda arz edilmiştir: 

1971 malî yılı intibak durumuna göre öde
necek aylıklar: 13 milyon 260 bin 240 lira, De
nizcilik Okulu aylıkları 2 milyon 497 bin 740 
lira, bütçenin 12.000 nci bölümündeki diğer har
camalar 3 milyon 765 bin 22 lira olmak üzere, 
19 milyon 523 liradır. Yatırım harcamalarında 
gözüken, bu yıl yapılacak olan 1 milyon 485 
bin liralık istanbul limanı için yangın söndür
me gemisi ile 20 mil süratli liman kontrol mo
toru, yine sermaye teşkili ve transfer harcama
larında uluslararası kurum ve derneklerine 
katılma paylarında kur değişikliği nedeniyle 
ortaya çıkan 200 bin liralık fazlalık dâhil ya
tırım harcamaları 2 milyon 350 bin ve serma
ye teşkili ve transfer harcamaları 605 bin lira 
olmak üzere, Bakanlığın 1971 yılı Bütçesi gö
züktüğü gibi 6 milyon 720 bin lira değil, 22 mil
yon 478 bin liradır. Geçen yıla nazaran 11 mil
yon noksaniyle değil, 6 milyon 543 bin lira f az-
lasiyle teklif edilmektedir. 

Bütçe raporundan anlaşıldığına göre, De
nizcilik Okulu dâhil merkez ve iller teşkilâtı 
memur kadro toplamı 637 dir. 1971 bütçesinde 
ayrıca 175 kadro istenmektedir. Bütçe raporun
da bu kadroların nerelerde kullanılacağı belir
tilmemiştir. Zorunlu bulunmıyan yeni kadro
lar teşkilinden kaçınılmalıdır. 

Yüksek Denizcilik Okulu 61 yıl önce 1909 da 
dik defa özel olarak Kaptan Hamit Naci tara
fından kurulan «Millî Ticareti Bahriye Kaptan 
ve Çarkçı Mektebi Âlisi» 1928 de Devlete geç
miş ve adı Âli Ticareti Bahriye Mektebi olmuş-
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tiL*. Daha sonra Yüksek Deniz Ticaret Okulu 
ismi almış ve 1946 yılında 4915 sayılı Kanunla 
Yüksek Denizcilik Okulu adı ile halen hizmet 
görmektedir. Bugün büyük tonajlı tanker, yol
cu ve yük gemilerimizdeki kaptan, çarkçı ba
şı, güverte ve makina zabitleri bu okulun me
zunlarıdır. Kifayetsiz olan 24 sene evvelki ka
nunla yürütülen okul, bugünkü şartlara uygun 
hale getirilmelidir. Yukarda arz ettiğimiz ka
nunlar arasında olan Devlet Denizcilik Akade
misi kanun tasarısının biran evvel kanunlaş
ması, kamu ve özel sektörün bu konuda gün 
geçtikçe artan ihtiyaçlarını karşılıyacağı gibi, 
akademik, bilimsel yüksek bir okul olarak gö
reve devamı sağlanmış olacaktır. 

'BAŞKAN — ikinci hakkınızı kullanacak 
mısınız Sayın Topaloğlu?. 

O. H. P. GRIJPU ADINA ATA TOPAL
OĞLU (Devamla) — ıSayın Başkan kullanaca
ğım. Bu bütçe ayrı ayrı altı bütçeyi ihtiva 
etmektedir, müsaadenizi istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, takdir si
z i n i pbilmiş olmak için sordum. 

O. H. P. GRUPU ADINA ATA TOPAL
OĞLU (Devamla) — Sağolun... 

1933 yılında 2208 sayılı Kanunla katma 
bütçe ile idare edilen PTT hizmetleri, 1953 
(be 6145 'saiyılı Kanımla (Ramım fktü&atâi Teşeb
büsü haline getirilmişi/ir. 440 sayılı Kanımla da 
bu durum devam etmektedir. Türkiye'de ha
berleşme hizmetlerini 36 857 personel yürüt
mektedir. Bunların % 3,3 ü yüksek tahsilli, 
% 16,4 ü lise ve muadili, % 28,4 ü ortaokul ve 
muadili, % 48,2 si ilkokul ve % 3,7 si de dip
lomasız personeldir. 1965 yılından sonra yeni 
personel alınması hızlandırılmıştır. 1965 te 
22 361 olan personel sayısı her sene 2 - 3 fon 
ilâvesiyle 1970 de 36 857 ye ulaşmıştır. Tek
nik eğitilmiş elemandan ziyade hiçbir ihtisası 
olmıyan personelin işe alındığı, yukarda arz 
etmiş olduğum öğrenim derecelerinden bariz 
olarak anlaşılmaktadır. Bu hususa yeni Perso
nel Kanunu muvacehesinde önemle dikkat edil
mesi, mecburiyeti ihmal edilmemelidir. 1969 da 
Birleşmiş Milletler Yardım Fonu ile kurulan 
eğitim merkezinin de çalışma programının ça
buklaştırılması, bu konuya yardımcı olacaktır. 

iBütçe Raporunda tahsil durumuna önem ve
rildiği ileri sürülmektedir. 37 bine yakın per-
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sonelde yüksek tahsilli oranının % 2,9 dan 
% 3,3 e yükselmesi sanki iyi bir sonuçmuş gibi 
savunulmaktadır. Aslında üzücü bir orandır. 
PTT teşkilâtında tahsile, liyâkata, ilme kıymet 
verilmediği açıkça ortadadır. Adama göre işten 
ziyade işe göre adam prensibi hâkim olması 
lâzımdır. PTT de kadrolu personelden başka 
ortalama yılda 2 200 işçi bulunmaktadır. Bu 
işçilerin sosyal hakları ve toplu iş sözleşmeleri 
hemen yapılmalı ve ücretleri günün şartlarına 
göre ayarlanmalıdır. 

Bütçe Raporunda 125 yıl içinde kurulan 
1494 işyerine yakın miktarda son 5 yıl içinde 
işyeri açılmış olduğu ifa)de edilmektedir. Bu 
tür değerlendirmeler ve öğünmeler partizanlı
ğın daha çok yoğun olduğu yıllarda denenmiş 
hiç bir sonuç vermiyen basit usullerdendir. Bil
mek lâzımdır ki, 1968 ten itibaren plânlı devre
ye girilmiştir. Devlet Plânlama Teşkilâtı var
dır. Bu teşkilât hükümetler tarafından zorlan
madığı takdirde, millî gelir düzeni ilerisinde 
Devletin gücü oranında artan ihtiyaçları plân-
lıyaçak ve Türkiye'de her alanda kalkınma or
taya çıkacaktır; ama plânlı devrede 1969 Dev
let Bütçesinde bir kuruş ödeneği olmadan kaç 
milyara çıkacağı dahi doğru dürüst bilinmiyen 
İstanbul köprüsü gibi zamansız yatırımların 
temeli atılırsa, her gün Türk vatandaşının ce
bine el uzatan vergiler meydana gelir, plân ve 
porgramsız çalışmalar işleri aksatır ve zamları 
getirir. 

120 senede yapılanı 5 yılda yaptık diyor. İh
tiyaç duyulan yeni merkezler açmış, kaç tane 
açmış? 1494 işyerine 1419 ilâve ile 2913 e çı
karmış. Aslında Türkiye'de 2913 merkez değil 
40 bin merkez açmak lâzımdır. Her köyle bir 
PTT merkezi. Öğünülmesi gereken şey budur, 
arkadaşlar. Bunu yapabilmiş mi? işte bunu 
yaptığımız gün, yalnız iktidar partisi olarak 
değil, bütün Türk milleti olarak öğünme hak
kımız olacaktır. 

Bir asırlık işleri, iktidara yaranmak için 
son 5 yılla mukaye'se edecek kadar şaşkın ha&e 
gelenlerin PTT hizmetlerinin nasıl yürüttükle
ri, izlenecek kadar meraklı bir konudur. 

ıSaym milletvekilleri, 
1380 senesinde 255 milyon olan posta tra

fiği, 1970 de 540 milyona çakmıştır. 10 yıl 
evvel 100 olan trafik, bi7giin 211,7 oranına 
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yükselmiştir.* Nüfus ve iş hacmi artışına para
lel olarak bu yoğunlaşmayı kargılıyacak bü
yük tedbirlere ihtiyaç vardır. Bugün için ucuz 
haberleşme araçlarından olan mektup ve telg
rafların dağıtımı mutlak surette motorize 
hale getirilmelidir. Mektuplar Ankara'dan Ka-
ra/deriiz'in birçok ilçesime 5 - 6 günde git
mekte, Doğuda'ki il ve ilçelerimize 10 - 15 
günde ulaşmaktadır. 

Şimdi burada bir örnek vereceğiz : Gün
lük çıkan gazetelerimiz PTT nin 6 günde ula
şamadığı yerde aynı gün okunmaktadır Çün
kü özel vasıtaları vardır. PTT hizmetleri de 
aynı şekilde tertiplenebilir ;• 6 günde giden 
mektup, bir günde alıcısının eline geçmiş 
olur. 

Bütçe raporunda kara postalarının 1960 da 
686 iken, 1970 de 1 240 olduğuna işaret edilmek
tedir. İsterse 3 bine çıkarılsın, görülüyor ki, sü
rat bakımından bir fark yoktur. Mutlak surette 
düzenin değişmesi lâzımdır. Bir sabah Ankara'
dan kalkan araç akşama kadar hudutlarımızın 
sonuna ulaşmaktadır. Buna göre tertiplenmesi 
gereklidir. Ayrıca bâzı yolcu telgrafları, yolcu 
yerine vasıl olduktan sonra ulaşmaktadır. 

Memleketin iş hayatına büyük kolaylık ge
tiren teleks işletmesinin 1970 de 1 400'e ulaşa
cağı tahmin edilmiş, teleks makina ve cihazının 
ithal edilmemesinden dolayı halen 900 abonesi 
olduğu rapordan anlaşılmıştır. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânına göre, İstanbul'a 1 600, An
kara'ya 800, İzmir'e 600, Adana'ya 200, Bursa'-
ya 120, İzmit'e 120, Mersin'e 100, İskenderun'a 
60. Eskişehir, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, 
Konya, Kayseri, Erzurum, Balıkesir, Antalya, 
Gaziantep'e 40'ar kapasitede olmak üzere 4 bin 
abonelik otomatik teleks santral sistemi ku
rulması öngörülmüştür. Plânın üçüncü yılında 
900 adet yapılabilmiştir. Plânın bitmesine 2 yıl 
kalmıştır. Bu iki yılda 3 100 teleks sisteminin 
kurulabilmesi, bu hızla mümkün değildir. Plâ
nın gerçekleşmesi için tedbirlerin şimdiden ele 
alınması zorunludur. 

Haberleşmede en seri müessir araçlardan bi
risi de telefondur. Büyük şehirlerimizde bugün 
telefonla konuşmak âdeta bir sıkıntı haline gel
miştir. Özellikle şehirlerarası konuşmalar çok 
uzun beklemelerden sonra, personelle yapılan 

tartışmalar neticesi mümkün olmaktadır. .Nor
mal konuşmalar imkânsızdır. Acele ve yıldırım 
istemek suretiyle bir derece konuşulabilir. Bu du
ruma gre, Türkiye'de telefon çok zenginlerin kul
lanabileceği bir alet durumuna getirilmiştir. Yu
nanistan'ın, sadece Atina şehrindeki telefon ade
di bütün Türkiye'nin telefon sayısından; Esef
le ifade ederim, fazladır ve bir telefon sıkışık
lığı mevcut değildir. 

Türkiye'de 100 kişiye bir telefon düşmekte, 
Yunanistan'da 7 kişiye bir telefon düşmekte
dir. Şehirlerarası personelinin abonelere karşı 
tutumu son derece haşindir. Bütçe raporunun 
telefonla ilgili son bölümünde bu hususa temas 
edilmekte «Nezaket kurallarına riayet etmeyen 
personel yüzünden PTT'nin çalışmalarına gölge 
düşürülmüştür» denerek, halkla doğrudan doğ
ruya temas eden personelin özel bir eğitime 
tabi tutulması istenmektedir. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Sayın To-
paloğlu, lütfen toparlayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA ATA TOPALOĞLU 
(Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen.. 
C. H. P. GRUPU ADINA ATA TOPALOĞLU 

(Devamla) — Yüzbinlerce vatandaşın telefon 
almak için sıra beklediği bir memlekette kal
kınma hamlelerinden söz açmak ve «Müreffeh 
Türkiye» diye öğünmek, kendimizi aldatmaktan 
başka bir işe yaramaz. 

iktisadi Devlet Teşekküllerimizin hepsinin 
zararla çalışmaları yanında, PTT'nin her yıl 
kâr sağladığı görülmekte idi. Rapordan öğren
diğimize göre, 1970 yılında 322 milyon liraya 
yakın zarar edeceği anlaşılmıştır. Personel Ka
nunu sebebolarak gösterilmektedir. Son gün
lerde PTT hizmetlerine yüzde yüz zam yapıldı
ğı ilân edilmiş, hemen sonra bu zamlar yürür
lükten kaldırılmıştır. Aslında Hükümet tara-
findan yapılan zam, sonradan «PTT yetkililerin
ce yapıldı» şeklinde iddia edilmiş ve sorumlu
ları hakkında soruşturma açılmak istenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Adalet Partisi iktidarının her gün her şeye 

zam yapması, Türkiye'de yaşamanın gün geçtik
çe zorlaşmasına sebebiyet vermektedir. Bu ikti
darın 6 yıllık çalışması, sadece vatandaşın cebi
ne elini uzatmakla geçmiştir. Haberleşme hiz
metlerine hiçbir devirde görülmemiş oranda zam 
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yapılması, yoksul ve dar gelirli Türk vatandaşı
nın haberleşme özgürlüğünü kısıtlıyacaktır. Bu 
zam tasarısından vaz geçilmeli, zararları önli-
yecek başka tedbirlere başvurulmalıdır. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde PTT'ye 
9Gû milyon liralık yatırım kontenjanı tanınmış
tır. Halbuki PTT 1968, 1969, 1970 yılları pro
gramlarında cem'an 840 milyon liralık yatırım 
izni istemiştir. Bu üç yıllık talebine karşılık 
597 milyon liralık kontenjan verilmiştir. PTT 
bu yetkiyi aşarak, 661 milyon liralık yatırım 
yapmak suretiyle kendisine tanınan kontenjanı 
64 milyon lira aşmıştır, istediği 840 milyon ya
tırım yetkisinin 244 milyon eksiği ile verilmesi, 
hizmetlerin ve telefondaki sıkışıklığın devam et
mesine sebebolmuştur. Plânda 960 milyon li
ralık yatırım önögrüldüğü, geçen üç yıl içinde 
661 milyon liralık yatırım yapıldığı anlaşılmış 
olduğundan; geride kalan iki yıl içinde daha 
299 milyon liralık yatırım yapılması gereklidir 
ki, plân hedefine ulaşsın. PTT'nin yatırım pro
gramlarının gerçekleşmesi için yapacağı ithalât
lara ve diğer konulardaki sıkıntılara Hükümet
çe yardım edilmeli ve haberleşme hizmetlerinin 
plândaki hedefine ulaşmasına son derece gayret 
sarf edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
İktisadi Devlet Teşekküllerimizden biri olan 

Devlet Demiryolları 70 bin personelle ulaştırma 
hizmetlerini yürütmeye çalışmaktır. 

Adalet Partisi iktidarının takibettiği siyasal 
ve ekonomik tutum içerisinde 1965 ten 1970 yılı-
sonunda : 

3 milyar 58 milyon 800 bin lira zarar, 
3 milyar 375 milyon lira borç. 
işte, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol

larının Adalet Partisi yönetimindeki 1970 bilan
çosu budur. 

70 bin personele 1970 yılı içerisinde 1 milyar 
300 milyon lira ödiyen ve 1965 ten 1969 yılma 
kadaj 607 milyon 598 bin lira bol keseden faiz 
dağıtan bir kuruluşun bugünkü düzende milyar
larca lira zarar etmesinden normal bir sonuç 
olamaz. 

Bütçe raporunda 1970 zararı 491 milyon 800 
bin lira olarak gösterilmiştir. Halbuki devalü
asyon, Fuel - Oil, malzeme fiyat farkı, Personel 
Kanunu gibi nedenlerle zararın sadece 1970 yı

lında 491 milyon lira değil, 896 milyon lira ol
duğu anlaşılmıştır. 1965 ten 1970 yılına kadar 
7 milyar 232 milyon 600 bin lira gelir sağlandı
ğı; fakat buna karşılık 10 milyar 302 milyon 
500 bin lira gideri gözükmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı gerçekleş
memiştir. Taşıt, onarım, imalât ve fabrika tesis
leri yatırımları % 54 oranında sonuçlanmıştır. 
Yol, cer, tesisler, limanlar yatırımları % 73 
oranında kalmıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın 7 sayılı dergisinin 81 nci sayfasından öğren
diğimize göre, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı hakkındaki Konsorsiyum raporunda: «Son 
beş yıl içinde demiryoluna yapılan yatırımlar 
plân hedeflerinin gerisinde kaldığı tesbit edil
miştir.» denmektedir. 

Plânın hedefine ulaşamadığı nedenleri aşa
ğıdaki şekilde sıralanabilir. Görüleceği gibi, 
resmî kuruluşlar arasındaki koordinasyonun 
sağlanamadığı, bunlardan Hükümetin sorumlu 
olduğu meydandadır. 

1. Talebedilen ödeneklerin yeteri kadar ve
rilmemesi. 

2. İthal edilecek yatırım malzemesi müsaa
desinin Sanayi Bakanlığınca geç verilmesi ve 
Maliye Bakanlığınca dövizin talep kadar ve
rilmediği. 

3. Açılan akreditif transferlerinin Merkez 
Bankasınca geç açılması. 

4. Bâzı kuruluşlara yapılmış olan siparişle
rin zamanında karşılanmaması. 

5. Gümrüklere gelen malzemenin çekilişin
de tediye ve tarifede güçlükler çıkarılması. 

6. 1968, 1969, 1970 yıllarında verilen öde
neklerin kifayetsiz olması. 

Bunlardan başka bütçe raporunda açık ola
rak ifade edildiğine göre, «Talebedilen yatırım 
kontenjanının verilmemesi halinde ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen yatırımlar 
gerçekleşmiyecektir.» denmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, vaktiniz 
doldu. Daha kaç sayfanız var efendim? 

O. H. P. GEUPU ADINA ATA TOPALOĞ
LU (Devamla) — Efendim, 2 sayfa kaldı. Bili
yorsunuz 6 bütçe bir arada, Sayın Başkan. 10 
dakikanızı rica edeceğim. 

BALKAN — Sayın Topaloğlu, Umumi He
yetin almış olduğu kararı zaten 5 dakika geç
miş bulunuyorsunuz. 

— 767 — 



M. Meclisi B : 59 25 . 2 . 1971 0 : 3 

C. H. P. GRUPU ADINA ATA TOPALOĞ-
LU (Devamla) — 10 dakika müsaade ederse
niz... 

BAŞKAN — Bütçede olmuyor, biliyorsunuz. 
Kısaca bağlayın efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ATA TOPALOĞ-
LU (Devamla) — Bağlıyayım efendim. 

Şimdi arkadaşlarım, bu büyük kuruluşu kur
tarmak için aşağıdaki tedbirleri acele almak lâ
zımdır : 

1. Devlet Demiryollarının zararları ve bü
tün borçları Devlet hesabına aktarılmalıdır. 

2. Kuruluş, büyük faizler ödemekten kur
tarılmalıdır. 

3. Personel masrafları çok fazladır. Perso
nel miktarı üzerinde araştırma yapılmalı, ge
reksiz ve kıymetlendirilmiyen işgüçleri değer
lendirilmelidir. 

4. Kuruluış yenliden (A) idan (Z) ye kadar 
ele alınmalı, yolcu ve yük ıtasıimacılığıınlda kapa
siteyi düşüren eıslki araç ve gerieçîer günün iühtii-
yacma ve sürati temin edecek şekilde altyapı
ların takviyesiyle yer değiştirmelidir. 

5. işletme ve yatırım giderlerinde israfa 
yol açan hareketler tesbit edilmeli, tasarjrufu 
sağlayıcı tedbirler acilen alınmalıdır. 

6. İşçi hakları yeni statülere göre düzen
lenmeli, tam randıman alabilmek için insanca 
çalışma ve yaşama imkânlarına kavuşturulma
lıdır. 

Denizcilik Bankası : 
Sermayesi 500 milyon lira olan bu kurulu

şun, 1 milyar 55 milyon lira iç borcu ve 8 milya
ra yakın dış borcu vardır. Yılda en az, dış borç
ların faizleri hariç 40 milyon lira faiz öder. Za
rarları, eski yıllara gitmeden sadece 1970 yılın
da 84 milyon lira civarındadır. 

188 milyon lira Devlet Yatırım Bankasına 
faiz borcu vardır. Kalkınma plânı dönemine gir
dikten sonra öngörülen plân hedeflerine bu sek
tör de ulaşamamıştır. Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı gerçekleşmemiş, tMnci Beş Yıllık 
Plânın uygulama sonuçlan da 1968, 1969, 1970 
yıllarında ancak % 66 civannda gerçekleşmiş
tir. 

1970 bütçe müzakerelerinde Deniz Ticaret 
Filosunun hızı düşük ve yaşlı gemilerden ibaret 
bulunduğu, bu yüzden Türk gemilerine itibar 

edilmediği, bunların elden çıkarılması ve yenile
rinin alınması tavsiye edilmişti; fakat bunların 
zamanla yerine getirilmediği anlaşılmaktadır. 

Bu kuruluşun sıkıntıları vardır, sermayesi 
görevlerini yapacak durumda değildir. Bu yüz
den milyonlarca lira faiz ödemektedir. Yalova 
kaplıcalarını işletmek, lokanta çalıştırmak, Gi-
maya ortak olmak gibi gayesi dışında birtakım 
iştiraklere girişmeye bu kuruluşun ne malî gü
cü ve ne de iş konusu katî olarak müsait değil
dir. Çok acele olarak bütün iştirakleri tasfiye 
edilmelidir. Aslında, birçoğu Devlet teşekkül
lerine olan borçları kaldırılmalı, milyonlarca li
ra faiz ödemekten kurtarılmalıdır. 

BAŞKAN — Saym Topaloğiu, görüyorum 
ki, daha iki sayfanız var. 

C. H. P. GRUPU ADINA ATA TOPALOĞ-
LU (Devamla) — Efendim, iki sayfa kaldı. 

BAŞKAN — Güzel; ama mümkün değil. 
Lütfediniz bağlayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA ATA TOPALOĞ-
LU( Devamla) — Son bir konuya daha temas 
edip bağlıyayım efendim. 

BAŞKAN — itirazlar da vâki oluyor, lütfe
din. 

C. H. P. GRUPU ADINA ATA TOPALOĞ-
LU (Devamla) — Birtakım cemiyetlere sembo
lik bedellerle yolcu gemileri kiralandığı, idare
nin sırtından milyonlar kazanmak için turistik 
geziler tertibedildiği iddiaları vardır. Hattâ bu 
yollardan Dış Seyahat Vergisinin dahi kaçırıldı
ğı bir vakıadır, izmir'de 1965 yılında bir cemi
yete verilen yolcu gemisi Cidde'ye sefer yap
mıştır. Cidde bileti 4 bin lira ise, istanbul - iz
mir arası diye 3 800 liralık bilet kesilmiş ve İz
mir - Cidde diye 200 liralık ayrı bir bilet kesil
mek suretiyle Dış Seyahat Vergisi kaçırılmış
tır. Maliye Bakanlığına yapılan ihbarın ne ol
duğu halen belli değildir. Gemi kiralıyanlar 
milyonlar kazanır, Denizyolları zarar eder. Bu
nun nedenini bulmak lâzımdır. 

1965 ten 1971 yılının 23 Şubatına kadar yol
cu gemilerinden kaç tane, hangi cemiyet, şahıs 
veya şirketlere kiralanmıştır? Bu gemiler nere
lere sefer yapmıştır ve kaç liradan kiraya ve
rilmiştir? Bu seferlerdeki personel, amortisman 
dâhil, gemilerin ne kadar masrafı olmuştur? Bu 

( hususun açıklanmasını istiyoruz. 

* 
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BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, sözünüzü kes
meye mecburum efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ATA TOPALOĞ
LU (Devamla) — Tamam Sayın Başkanım, bit
ti efendim. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, Ulaştırma Bakan
lığı ve kuruluşlarının bugün hangi noktada bu
lunduğuna dair C. H. P. adma görüşlerimizi 
Yüksek Meclise arz etmiş bulunuyoruz. Adalet 
Partisinin 5 yıldan fazla iktidarında eğitim, sa
nayi, tarım ve ekonomideki başarısız yönetimi 
yanında ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde 
de başarısız olduğunu hep beraber işlemiş bulu
nuyoruz. 

Vaktin geç olmasına rağmen, Ulaştırma Ba
kanlığı ve kuruluşları mensuplarının Mecliste 
bulunup tenkit ve temennileri dikkatle takibet-
melerinden dolayı kendilerine çok teşekkür edi
yorum. 

Ulaştırma Bakanlığı ve kuruluşlarının büt
çelerinin yurdumuza ve Türk ulusuna yararlı 
olmasını diler, Yüce Meclisi Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına saygiyle selâmlarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Çer-
çel, buyurunuz efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

Saat 22,27 efendim. 
A. P. GRUPU ADINA RIZA ÇERÇEL (Af

yon Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

Ulaştırma Bakanlığı 1971 malî yılı bütçesi 
hakkında Adalet Partisi Meclis Grupu adına 
görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. Bu vesi
leyle Yüce Meclisin muhterem üyelerini hürmet
le selâmlarım. 

1970 malî yılı bütçesinin müzakereleri sıra
sında da yüksek huzurunuzda ifade ettdğim gi
bi, ulaştırma ve haberleşme sistem ve vasıtala
rının gelişmesi büyük bir hızla devam etmekte, 
bütün bu memleketler bu gelişmeye intibak et
mek gayreti içinde bulunmaktadırlar. 

Memleketimizin kalkınma plânlarında ulaş
tırma ve haberleşme meselelerine gereken önem 
verilmekte ve hiç şüphesiz Ulaştırma Bakanlığı 
mevzuat ile kendisine verilmiş bulunan görevler 
ve haiz olduğu yetkiler yönünden bu sektörde 
en ehemmiyetli yeri işgal etmektedir. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânlarda ve 
programlarda değinilen Bakanlık bünyesinin 
süratle modern ulaştırmacılığın gerektirdiği im
kânlarla teçhiz, edilmesi keyfiyeti, henüz arzu 
edilen şekilde tahakkuk safhasına girememiştir. 
Bunun başlıca sebebi ihtiyaç bulunan kaliteli 
elemanların temin edilememesi, bu maksatla her 
bütçe yılı Bakanlıkça yapılan teşebbüslerin ve 
teşkilât kanunu tadil tekliflerinin bâzı ba
kanlıklarca çeşitli sebeplerle geri çevrilmesidir. 

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu personel gücü
nün sağlanamaması nedeniyle, ulaştırma faali
yetleriyle ilgili bâzı mühim çalışmaların ve etüt
lerin başka maksatlar için imkân kazanmış ku
rumlarca yapılması ve bu temayülün devam et
mesini mahzurlu bulmaktayız. 

Kaynak Hazine olduğuna göre, imkânların 
kanuni yer olan Ulaştırma Bakanlığına sağlan
masının çok daha verimli olacağı kanaatindeyiz. 

Bakanlığın 1971 ve daha ileriki yıllar faali
yetlerini iyi bir şekilde yürütebilmesi için lü
zumlu, kaliteli eleman taleplerinin 1971 bütçe
sinde Hükümete tanınan imkânlardan sağlan
masını ve bakanlıkların mütalâasına sunulmuş 
olduğunu, memnuniyetle tesbit etmiş olduğumuz 
yeni kuruluş kanunu tasarısının süratle Yüce 
Meclise sevk edilmeğini zaruri görmekte ve te
menni etmekteyiz. 

Diğer taraftan, ulaştırma yatırım projelerin
deki genel olarak sadece vasıta temini hususu
nun önplânda tutulması ve proje tutarlarının 
hemen tamamının bu işe tahsis edilmesini mem
leketimiz şartları bakımından uygun mütalâa 
etmiyoruz. 

Ternıin olunacak modern vasıta ve cihazların 
milletlerarası teknik ve ekonomik standartlara 
göre kullanılması ve işletilmesi de aynı derece
de önemi haiz bir husustur. 

Bu sebeple, Ulaştırma Bakanlığının büyük 
çapta yatırım projelerini, bütün unsurlarını dik
kat nazarına alan komple bir paket proje halin
de uygulama cihetine gitmesini temenni etmek
teyim. Bakanlığın 1970 yılı içerisinde temel mev
zuat çalışmalarında kaydettiği ilerlemeleri mem
nunlukla karşılamaktayız. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, ulaştırma
nın çeşitli sektörlerinde ihtiyaç duyulan reorga-
nizasyon çalışmalarının biran- önce bitirilmesi 
hususuna geçen yıl bütçe müzakerelerinde özel
likle işaret etmiştik. 
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Biraz evvel arz ettiğim ve bakanlıkların mü
talâasına sunulmuş olduğunu belirttiğim Bakan
lık yeni kuruluş kanunundan başka, deniz sek
törü reorganizasyon çalışmalarından olan Türk 
Denizyolları kanun (tasarısı ile Yüksek Deniz
cilik Okulunun Devlet denizcilik akademisi ha
line getirilmesini öngören kanun tasarısı Baş
bakanlığa sunulmuş, limanların idaresini bir tek 
kurumda toplıyacak olan tasarı ile, memleket 
içi gemi inşa endüstrisini kalkındırmak maksa
dı ile, gemi inşa ve onarım tesislerini bir bün
yede toplıyan tasarı üzerindeki çalışmalar son 
safhaya getirilmiş bulunduğunu memnuniyetle 
müşahede ediyoruz. 

Biran evvel Yüksek Meclise getirilmesini te
menni ettiğimiz bu kanun tasarılarının grupu-
muzca destekleneceğini de arz etmek istiyorum. 

Mevzuat çalışmalarına temas etmişken, önem
li bir sektör olan karayolu taşımacılığında Ba
kanlığın yapmakta olduğu çalışmaları da ifade 
etmek lâzımdır Bilindiği gibi, karayolu taşı
macılığı kalkınma plânları ve yıllık program
larda da açıklandığı üzere, henüz istenilen dü
zene girememiştir. Memleketin ekonomik, sos
yal ve güvenlik faaliyetlerinde geniş çapta rol 
oynıyan bu sektörün dyi bir nizama sokulması 
için yapılmakta olan çalışmaların, 1970 yılı için
de artık hedeflerine yöneldiğini memnuniyetle 
müşahede etmekteyiz. 

Nitekim, Bakanlığın yeni kuruluş kanunu ta
sarısında bu hizmetle ilgili olarak kifayetli bir 
merkez teşiklâtmm kurulması öngörülmüştür. 
Bakanlık merkez teşkilâtının ifa etmediği ve fa
kat bütün Türkiye sathına yaygın karayolu ta
şımacılığı ile ilgili diğer görevleri bir elde top
lıyacak ve yürütecek bir teşkilâtın Ulaştırma Ba
kanlığına bağlı olarak kurulmasını öngören bir 
kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Karayolu taşımacılığının ekonomik veçhesini 
tanzim edecek ve bir hizmet kanunu mahiyetin
de olan karayolu taşımacılığı kanun tasarısı ça
lışmalarının da nihai safhaya getirilmiş olduğu
nu memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Bakanlığın memleketimiz için önemli olan 

bu temel mevzuat çalışmaları, son defa yalan
dan takibetmek fırsatını bulduğum Ulaştırma 
Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ilgili ka
mu ve özel sektör temsilcilerinin huzurunda 
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dikkatli tetkiklere tabi tutulmuş bulunmakta
dır. Bu vesileyle kıymetli ihtisas sahiplerinin 
iştirak ettiği Ulaştırma Yüksek istişare Ku
rulu çalışmalarının çok faydalı neticeler verdi
ğini ve Bakanlığın bu mekanizmadan istifade 
hususunda gösterdiği gayret ve iyi niyeti belirt
meyi bir vazife addetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi, müsaade buyurursanız, ulaştırma ve 

haberleşmenin başlıca işletme sektörlerine ait 
esasa ilişkin görüşlerimizi kısaca ifade etmeye 
çalışacak ve Sayın Başkanın, ikinci defa görüş
me müddetini de mahsubetmek suretiyle mâru
zâtımı tamamlamaklığıma müsaade buyurması
nı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA RÎZA ÇERÇEL (De

vamla) — Mâruzâtımda rakamlara, istatistiki 
bilgilere bilhassa yer verimyeceğim. Çünkü, bu 
hususlar raporlarda belirtilmiş bulunmakta. Ay
rıca, kıymetli JBakanın beyanlarında da yerini 
alacağını tahmin ediyorum. 

Demiryolu taşımacılığı : 
Türkiye'mizde ve dünyada ehemmiyetini ye

niden kabul ettirmiş olan deimryolu sisteminin 
kalkınmamızda oynadığı ve ileride oynıyacağı 
büyük rol bakımından dikkat ve itinaya ihtiya
cı vardır. Devlet Demiryolları idaremizin ha
len elinde mevcut bulunan muharrik ve müte
harrik vasıtaların büyük kısmının eski ve yıp
ranmış olduğu ve yol şebekesi standardının da 
uzun kullanış yıllan boyunca düştüğü bir vakı
adır. 

Şimdiye kadar birçok etütler yapıldığı hal
de, işletme bünyesinde esaslı bir ıslâhat sağla
namamıştır. Devlet Demiryollarının ifa ettiği 
hizmet, yani yıl itibariyle taşıdığı yük ve yolcu 
miktarına göre personel fazlalığı olduğu kana
atindeyiz. Ancak, hangi bölümlerde bir perso
nel fazlalığı olduğunun tesbiti ve konuya çözüm 
yolu bulunması güç ve ciddî mesai istiyen uzun 
vadeli bir problemdir. 

Demiryollarına ekonomik olmıyan mükelle
fiyetlerin. yüklenmemesi veya yüklemek zorun
da kalındığı takdirde, bunu mutlaka uygun fi
nansman destekleriyle karşılama sistemi kabul 
edilmelidir. Demiryolları ekonomik bakımdan 
kendisine en uygun gelen taşımalar ve hamule 
cinsleri üzerinde faaliyetlerini yoğunlaştırmalı
dır. 
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Yapılmış olan etütlerin neticelerine göre, 
Devlet Demiryollarını malî bünyesi üzerindeki 
ıslah edici tedbirlerin süratle tatbik edilmesi 
gerekir. Memnuniyetle arz etmek isteriz ki, 
bunlardan sermaye tezyidi, borç ve alacakların 
Hazinece konsültasyonu ve işletmenin bakım ve 
tamir masraflarının genel bütçeden karşılanma
sı gibi çok önemli hususlar Hükümetçe bir kanun 
tasarısı ile Yüce Meclise getirilmiş ve tasvibi
nize iktiran ederek Senatoya intikal ettirilmiş 
bulunulmaktadır. 

Teşekkülün malî bünyesinde büyük ferahlık 
tevlidedecek olan bu kanunun olumlu tesirle
rinin işletme bünyesine süratle intikal etmesini 
ve böylece arz edilen hizmetin bütün Türkiye'ye 
şâmil olmak üzere üstün, modern standartlara 
ulaştırılmasını temenni etmekteyiz. 

Son yıllarda önemli yatırımlar yapılarak tev
si ve ıslah edilmiş bulunan Eskişehir, Sivas ve 
Adapazarı tesislerinin yatırım maksadına uygun 
şekilde tam kapasiteyle çalışmalarını temin 
edecek, yani demiryolu işletmemizin ihtiyacı 
olan muharrik ve müteharrik malzemeyi imal 
edecek imkânların sağlanması gerekmektedir. 
Bu husus bir taraftan Devlet Plânlama Teşkilâ
tınca yatırımların programa ithaline, diğer ta
raftan Demiryolları idaresince yatırım tahdit
lerinin en verimli bir şekilde kullanılmasını te
min edecek iyi bir teşkilâtın kurulmasına bağ
lıdır. 

Geçen yıl da temas ettiğiniz üzere, bu bü
yük ve tarihi teşekkülün ehemmiyetiyle müte
nasip uzun vadeli bir*kalkınma plânının bütün 
kaynaklar ile beraber hazırlanarak tatbike ko
nulması bu sektörün başlıca probleimni teşkil 
etmektedir. 

Bu meyanda, Dünya Bankası kredi kaynak
larından istifadeyi de öngören 10 yıllık bir plâ
nın gelişmekte olduğunu da memnuniyetle kay
detmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'mizin denizcilik meseleleri, gerek je

opolitik açıdan ve gerekse memleketin kalkınma 
hamleleri yönünden hayatî önemi haizdir. Bu 
sektörün özel ve kamu kesimlerinin her ikisi de 
süratle reorganizasyona ihtiyaç göstermektedir. 
Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili bulunan kamu iş
letme organlarının, Denizcilik Bankası ile De
niz Nakliyatı Anonim Şirketlerinin yeniden dü

zenlenmelerini mümkün kılacak kanun tasarıla
rı üzerinde Bakanlıkça yapılan çalışmalara daha 
evvel temas etmiştim, özel sektöre ait kuruluş
ların tanzim ve murakabesinde ise Ulaştırma 
Bakanlığının merkez teşkilatındaki liman ve de
nizcilik dairesiyle, Bakanlığın taşra teşkilâtı 
olan bölge müdürlükleri ve liman başkanlıkları
nın rolü çok büyüktür. Bu sebeple, Bakanlık 
yeni teşkilât kanununun biran evvel çıkma
sında ve kaliteli personel temini için istenilen 
kadroların ve imkânların Bakanlığa acilen sağ
lanmasında büyük zaruret görünmektedir. 

Diğer taraftan, çeşitli sebeplerle zayıflamış 
bulunan deniz ticaret filomuzun genç yaşta ve 
büyük tonajlı gemilerle süratle takviye edilerek, 
dış ticaret açığımıza geniş mikyasta olumsuz 
tesirler yapan, takriben 100 milyon dolarlık bir 
dış navlun ödemesini lehimize çevirme yolunda 
Hükümetimizin sarf ettiği gayretleri çok yerin
de görmekteyiz Ancak, bu çalışmalar yanında 
deniz ticaretini, deniz taşımacılığını ve memle
ket içi gemi inşa endüstrisiyle, deniz ticaret fi
lomuzu inkişaf ettirecek özel teşvik ve himaye 
tedbirlerinin Ibiran evvel Itesirl bir şekilde yü
rürlüğe konulması zaruretine de işaret etmek 
istiyorum. 

Bu husus temin edildikten sonra, kamu sek
törü yanında özel sektör yatırımlarının çok da
ha büyük nisbetlerde deniz sektörüne kayması 
sağlanmış olacaktır. 

Denizcilik teşekküllerinde personel politika
sı, sevk ve idaredeki hiyerarşik nizamın işletme
lerin verimini ve intizamını artıracak şekilde 
ehemmiyetle ele alınması gerektiği mütalâasm-
dayız. 

Bir deniz işletmesinde her geminin yapmak
ta olduğu seferlerin dünya standartlarına uygun 
olarak kârlı bir şekilde kapanması yollarının 
mutlaka araştırılıp bulunması zaruridir. 

Büyük yatırımlarla filoya iltihak eden gemi
lerin iyi kullanılması ve yeni gemilerin tedariki 
için öz kaynak bulunması esas olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Havacılığı tüm halinde dünya havacılığının 

gelişme temposu içinde barışta ve savaşta mil
letlerin hayatı üzerinde oynadığı ve oynıyaca-
ğı önemli rol bakımından mütalâa ederek, feza 
devrinin eşiğinde Türkiye'mizin durumunun ne 
olması lâzım geldiğini ehemmiyetle tesbit et
mek lâzımdır. Her gün yeni bir inkişafa maz-
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har olan teknik ve emniyet emsali yüksek vasıf
ta cihazların kullanıldığı, büyük cesaretlerin ba
his mevzu olduğu bu sektörde; her safhası ile 
•JbiTCbirinin ayrılmaz bütünleyicileri olan tedbirler 
bir arada alınmadıkça, köklü bir sonuca varmak-
maalesef imkânsızdır. 

Yer tesisleri, bakım, tamir ve revizyon im
kânları, personel kaynakları ve eğitimi, bir ha
vacılık işletmesine has ticaret mekanizması, halk
la münasebetler servisi giıbi modern bir hava 
yolu işletmeliğinin bütün icaplarını aynı ölçü
ler içinde inkişafa götürmek lâzım gelir. 

Hava Yollarının faaliyetinde birinci derecede 
ehemmiyeta haiz olan meisele, hizmette can ve 
mal emniyetinin şüphe götürmez bir şekilde sağ
lanması keyfiyetidir. Bu noktada hiçbir müsa
mahanın mevcudolmaması gerekir. 

Türkiye'mizde halkın havacılığa rağbeti çok 
geniştir. Demiryolu istasyonu veya bir iskele 
gibi hava meydanı ve uçak servisi istiyen pek 
çok şehirlerimiz mevcuttur. Türkiye'mizin kal
kınmasında bunu önemli bir safha olarak mü
talâa etmekteyiz. Memleket içerisinde sağlam 
temellere ve geriş bir potansiyele istinadeden 
bir millî hava yolunun dış servislerde gelişmesi 
ve itibar kazanması daiha kolay olmuştur. Tür
kiye'mizin coğrafyası ve bin kilometreyi aşan 
Doğu - Batı mesafeleri, memleket içi hava ulaşı
mını çok cazip bir hale getirmektedir. Hüküme
timizin kalkınma plânlarında haklı ve doğru 
olarak özel bir yer verdiği «Doğu Anadolunun 
kalkınma projelerinde hava ulaşımı» na da ge
rekli alâkanın gösterilmesi lüzumuna işaret et
mek istiyorum. Bugün Diyarlbakır, Erzurum gibi 
büyük merkezler dışında kalan Doğu, Güney -
Doğu ve Kuzey - Doğu kesimlerinde hava ula
şımına ihtiyacı olan şehirler bulunduğuna kaa-
niiz. Bu sebeple, Doğuyu bir kül olarak Batıya 
yanaştıracak bir hava yolu şebekesinin kısa za
manda tahakkukunu temenni etmekteyiz. 

Diğer taraftan, evvelce hizmet yapıldığı hal
de sonradan ekonomik olduğu bildirilen bâzı 
mülâhazalarla kaldırılmış bulunan hatlarda, 
âmme hizmeti vasfı galip bulunmaktadır. Âm
me menfaati dikkat nazarına alınarak bu hat
ların tekrar ve süratle ihya edilmesi lâzımdır. 

Türkiye'de hava yolu ile yük taşımacılığının 
da geniş potansiyeli olduğuna inanıyorum. Taze 
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meyva, sebze, çiçek, balık, et, kıymetli paketler 
ve cihazlar gilbi bizi iç ve dış pazarlarla hjafva 
servisine bağlıyacak çeşitli ticari faaliyetlerin 
teşvik edilmesi ve bunu sağlıyacak etütlerin sü
ratle yapılması lâzım gelir. 

Ha/va yolu işletmeciliğini halen temsil eden 
Türk Hava Yollan ile Hava Meydanları işlet
meciliğini uhdesinde tutun Devlet Hava Mey
danları işletmesi Genel Müdürlüğünde bugün 
müşahede edilen en önemli husus, uçuş emniye
tiyle ilgili olan hizmet kısımlarında kaliteli ele
man noksanlığı ve mevcut bulunan vefakâr per
sonelin de kaçırılma ihtimali bulunmasıdır. 24 
saat faaliyet gösteren ve hava meydanlarının 
dimağını teşkil eden bu personele, yeni perso
nel rejiminde gerekli alâkanın gösterilmeısini 
bilhassa temenni etmekteyim. 

Aynı hususun denizde sefer ve mal ve can 
emniyetiyle direkt olarak ilgili ve 24 saat hiz
met gören deniz personeli için de dikkat naza
rına alınması gerekeceği kanaatindeyim. 

(Sermayesinin hemen tamamı Türk Hava Yol
larına ait bulunan ve onun tarafından kurulmuş 
olan Uçak Servisi Anonim ıŞirketinin esas kuru
luş maksadı, branşı dışındaki hizmetlere yönel
mesini asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda 
UISAŞ, Türk Hava Yolları ve Hava Meydanları 
ile sıkı bir işbirliği kurulmasını temenni etmek
teyim. 

Bundan başka halen sivil havacılık sahasın
da hizmet ifa eden Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları 
Anonim Ortaklığı, Bayındırlık Bakanlığı hatır 
idaresi arasında daha yakın bir işbirliği ve koor
dinasyon sağlanması hakkındaki geçen seneki 
temennimizin müspet bir yolda inkişaf edeme
diğini üzülerek ifade etmek istiyorum. Bilihaıssa 
Türk Hava Yolları anabakım tesislerinin 12 se
nedir ikmal edilememesi, teknik hususlardan 
başka 1970 senesinde tamir ve revizyon için dış 
memleketlere 10 milyon liralık bir ödeme yapıl
masını zaruri kılmıştır. Uçuş faaliyeti arttıkça 
bu miktarın da artacağı tabiî olduğundan, te
sislerin süratle ikmalini temenni etmekteyiz. 

Hava ulaştırma sektlörünü tetkik ederken 
bir önemli hususa bilhassa temas etmek istiyo
rum. 
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Bu husus, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
dle Ulaştırima Bakanlığı ve ona bağlı havacılık 
teşekkülleri arasındaki işbirliği meselesidir. 
Bütün tarihi boyunca Hava Kuvvetlerimiz sivil 
'havacılık faaliyetlerinin her safhasında daima 
kıymetli bir yardımcı olmuş ve bu sektöre ge
niş imkânlarla beraber kıymetli personel gü
cü de sağlamış bulunmaktadır. Bu sebeple, 
Türk Hava Yallarının ve Devlet Hava Meydan
larının işletme ve yatırım faaliyetleri için ha-
zırlıyacakları plân ve programlarda. Hava Kuv-
ve'tleriımizle verimli bir işbirliği sağlamaları, 
teknik, ekonomik ve millî savunma yönlerin
den üzerinde hassasiyetle duralması gereken 
bir konu olarak kabul edilmelidir. 

Muhterem, arkadaştanım, 
Ulaştırma sektörlerimde olduğu gibi, mem

leketin tüm haberleşme, telekomünikasyon hiz
met ve sistemlerini tanzim ve murakabe etme 
görevi de Ulaştırma Bakanlığına verilmiş bu
lunmaktadır. Ancak, mer'i Teşkilât Kanunumda 
ulaştırma sektörleri için mütenazır daireler 
mevcudolduğu halde, haberleşme hikmetleri için 
böyle bir ünite mevcut değildir. Bu boşluk 
yeni hazırlanmış olan ve biran evvel çıkma
sın?. zaruri gördüğümüz Kuruluş Kanunu tasa
rısında giderilmiştir. Çok dağınık ve eski ta
rihli olan PTT mevzuatının yenilenmesini de 
gerekli bulmaktayım. 

Hızla gelişmekte ve kalkınmakta olan Tür-
kiyemizin haberleşme hizmetlerine olan ihti
yacı büyük nisbetlerde artmaktadır. Hüküme
timizin verdiği öneme'rağmen, bu hizmetlerden 
istiif ade etmek istiyen halkımızın, iş sahipleri
nin, resmî sektörün şikâyetleri günden güne art
maktadır. 

- Telefon hizmetleri, realite olarak, itiraf et
meliyiz ki, bu sistemi kullananların huzurunu 
bozmaktadır. Her yıl Hükümetimiz verdiği im
kânlarla sağlanan geniş santral ve şebeke ilâ
veleri bu hizmetten istifade edenlerin adedini 
devamlı surette artırmakta ve fakat hizmetin 
kalitesinde bir salâh gözükmemektedir. Bu ise, 
yapılan önemli işleri halkın gözünde küçült
mektedir. Bu sebeple telefon sisteminde yeni 
ilâveler kadar, mevcut şebekenin iyi çalıştırıl
ması ve bu vasıtayı kullananları da memnun 
etmesi birinci derecede önemlidir. 

Diğer taraftan posta, telgraf, havale hizmet
leri Devletin itibariyle yakındam alâkalı olan 
anaf onksiyonlar olup, bu hizmetiîerm zedelenme
mesi bakımından üzerimde çok dikkaille durul
ması gerektiği kanaatindeyiz. 

iSayıa 'Başkan, muhterem milletvekilleri, 
Ulaştırma camiasına dâhil büyük teşekkül

lerin mevzuatta finansmana teşkilâtlanmaya 
ve uzun vâdeye .dayanan mühim meseleleri ya
nında, bu işletmelerin büyük bir masraf veya 
/yatırım konusu olmıyam ve doğrudan doğruya 
vatandaşa hitabeden bâzı hizmetlerin ısrarla 
üzerlerimde durularak ıslah edâmeısi lâzımdır. 
Personelin vatandaşlara karşı anlayış gösterme
si ve iyi muamele yapması, kullanılan vasıta
ların temizliği ve bakımı, ısef erlerin ilân edi
len saatlerde yapılması, bilet satışlarının inti
zama ve vatandaşa itimat telkin, etmesi gübi iş
letmenin en taibiî hizmetlerimde gereken dikkat 
ve itinanın mutlaka gösterilmesi ve bunun hal
kın gözünde bozulmaz bir anane haline getiril
mesi, işletmeciliğin başlıca vasfıdır. Bu sebep
le, vatandaşla daima ve direkt temasita bulunan 
persıonele ve bunların yaptığı hizmete gereken 
ehemmiyetin verilim!esi, bunların yaktıkları hiz
metin devamlı ve verimli bir şekilde kontrol 
edilmesi ve bunu sağlryacak etken bir mekaniz-
man?a kurulması zaruridir. Çeşitli sebepler ve 
tesirlerle idarelere girmeye yolunu anyan ehli
yetsiz kimlseler için ildarlelerin kapılarını kapat
manın idarecilerin başlıca görevlerinden birisi 
olduğuna kaaniim. 

BAŞKAN — Sayın Çerçel süreniz doldu 
efemdıiım. 

AP. GRÜPU ADINA RIZA ÇERÇEL (De
vamla) — Çok az kaldı, zaten tamamlıyorum 
ef emdim. 

Diğer taraftan üzerimde durulması gereken 
önemli bir husus da, teknik personelin eğitim 
ve ücret sisteminin ıslahı meselesidir. PTT nin 
hat bakıcıları, dağıtıcıları, fiilen* tamirat ile 
meşgul teknisyenleri, demiryollarının en güç 
şartlarda servisi idameye çalışan faal hareket 
ve bakım personeli, hava meydanlarında ve 
hava seferlerinde, denizde can ve mal emniye
tini gece - gündüz teman ile mükellef trafik 
kontrol, elektronik ve denetleyici personeli ve 
bütün işletmelerde vatandaşın hitabettiği ser-
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visîerde çalışanları özel bir ihtimama tabi tut
anak gereklidir. 

jjşletmöleriin çalışmalarında kısaca değin
mek istediğim bir huteus da, bu teşekküllerin 
kanunen ve hukuken en yetkili organları olan 
yönletlim kuralları, idare meclisleri ve umumi 
heyetlerinim hakikaten teşekkülün saMibi gibi 
ve kanunların ©sprliJsi içinde çalışmaları, işlet
meleri ıslaha, inkişafa ve kalkınmaya götür
meleri ve faaliyetlerini olumlu eserler halinde 
teslbit eıtmıeleri zaruretidir. 

Her birisi milyarlık büyük teşekküller olan 
bu işletmelerin malî durumlarını ıslah etmeleri, 
bünyevî tasarruflana büyük ehemmiyet verme
leri ve genel bütçeye veya vatandaşa akseden 
masraflardan kaçınmalarını zaruri görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şu kısa ve muayyen bir zamana sıkıştırılmak 

zarureti olan maruzatımla, yüksek huzurunuzda 
detaylara girmeden ulaştırma ve haberleşmenin 
esas meselelerine işaret 'etmek istedim. Çün
kü, işlerin mahiyeti, sadece günlük tedbirlerle 
meseleleri halletmek imkânını vermemekte; 
mevzuat, teşkilât, doğru finansman program
ları ve bünyevi reformlar g'ibi temel unsurla
rın ıslahına ihtiyaç göstermektedir. 

Ulaştırma hizmetlerinin teknik, ekonomik ve 
hukukî yönden her gün biraz daha kompleks 
bir hal aldığı ve büyük ilerlemelere mazhar ol
duğu göz önünde tutularak; icra mekanizma
mızda bu işlerin beyni, tanzimcisi ve birçok iş
lerde fiilen icraatçısı olan Ulaştırma Bakan
lığı ve merkez teşkilâtına, mevzuat ve personel 
gücü bakımından uzun zamandır istediği yardı
mı takdir ve temin etmek mevkiindeyiz. Bu-* 
nu da Yüksek Heyetinizin tasvip buyuracağına 
emin bulunmaktayım. 

1971 bütçecinin aziz milletimize, vefakâr 
ve fedakâr tüm Ulaştırma camiasına hayırlı ol
masını diler, Yüce Meclise Adalet Partisi Mec
lis Grupunun en derin hürmet ve saygılarını arz 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Yenipınar. Yok. 
Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, buyurunuz efendim 
saat 23,05. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsi 
görüşlerimi belirtmeden evvel, bu Bakanlığın 

başına gelmiş bulunan arkadaşın henüz yeni ol
ması isebebiyle, şahsı hakkında en ufaJk bir ima
da bulunmayacağım. Benim konuşmalarım ta
mamen geçmiş hizmet senelerine aidolacaktır. 
Bu arkadaşın yeni olması ve Türkiye çapında ge
niş hizmet sahası bulunan bir bakanlığın -bir 
köyden tutunuz da milyonluk şehirlere kadar 
şebekesi, ilgisi ve irtibatı bulunan bir bakan
lık- başında olduğunu göz önünde tutarak, 
icraattaki güçlüğü de nazarı itibara alarak 
görüşlerimi arz edeceğim, Bununla beraber, on 
dakikalık kısa müddet içerisinde dahi olsa, mü
esseseye iyi bir yön vermek gayesiyle, bâzı ten-
kid ve temennilerde de bulunmadan geçmenin 
iyi olmıyacağı kanaatindeyim. 

Telefon şebekesi meselesi : 
Bu mesele, Türkiye çapında büyük bir mese

ledir. Büyük şehirlerde aksak halleri görül
düğü gibi Anadolu vilâyetlerinde daha da çok 
akfcak yürümektedir. Bâzıları manyetolu, bâzı
ları otomatik olmak için sıraya girmişlerdir ve 
Lir türlü günün teknik ihtiyaçlarına göre bu 
hikmet yürümemektedir. 

Posta İdaresi; haberleşme imkânı gibi tabiî 
bir hakin, benden evvel konuşan arkadaşları
mın da işaret etikleri gibi, keşfetmektedir ve 
yazdığımız mektuplar, telgraflar zamanında 
vatandaşın eline geçmemektedir. Daha ziya
de Parlömanterler bilirler; biz çok tebrik, 
mektup yazarız ve bizim vatandaşlardan al
dığımız mektuplarda «Bizi unuttunuz, bize 
yazmadınız.» denir. 

Halbuki, bu şikâyetlerde bulunanların hep
sine... 

AHMET ZEYDAN (Hakkâri) — O usûl
dendir. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakakle) — Bizlere 
günü gününe geliyor. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — Ben 
kendimden bahsediyorum hanımefendi, size 
karfşı bir teveccühleri olabilir; fakat bize gel
miyor, geç geliyor. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Lâtife olsun 
diye söylendi. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Devamla) — «Biz 
mektup alamamaktayız» demelerine rağmen, 
ben hepsine gününde,, zamanında cevap ver
diğimi biliyorum. Ancak, yazdığımız mektup
lar köylere olduğu için ve köylerin de ak-
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sak bir dağıtım sistemi olduğu için ulaşım 
aksamaktadır. Bunu idareciler bilirler; her 
köyün bir g'özü vardır, ya oraya atarlar 
yahut da bir bakkala bırakırlar, «Bunu gelen 
müşterilerinizle falan köye gönderin» şek
linde talimat verirler. Bunu idareciler gayet 
iyi bilirler. Fakat, bu sistem sakat bir sistem. 
Her vatandaşın emek vererek, az da olsa bir 
masraf ihtiyar ederek yazdığı mektupların ve 
diğer buna benzer haberleşme vasıtalanmn 
mutlak surette ellerine geçmesini temin etmek 
idarenin başta gelen görevlerinden birisidir. 

Şu kadarını da söyliyeyim ki, benim posta 
idaresine karşı çok eskiden beri bir hürme
tim ve saygım vardır; yani bunu bir iftira 
veya bir tenkid için söylemiyorum. Yeniden 
huzursuz olan arkadaşlar da iyi bilmelidirler 
ki, bir çare bulunsun diye arz ediyorum, 
yoksa, bir tenkid olsun diye söylemiyorum. 

Devlet Demiryollarının, bugünkü trafik 
akımı içerisinde en emin vastıa halinde olmadı 
lâzımJgeliyor ve bilhassa kış aylarında hor 
vatandaş Devlet Demiryolları ile seyahat et
mek ister. Yalnız, hepimizin başından geçen 
hâdiselerdir; trenler pek temiz değildir, sü
ratli değildir, vaktinde istediğiniz yere gide
mezsiniz. Bu sebepler dolayisiyle, bugün oto
büs şirketleriyle Devlet Demiryolları maale
sef rekabet edemez hale gelmiştir. Bu du
rum,, yaz aylan için belki mümkün olabilir; 
fakat bilhassa kış aylarında Devlet Demir-
yollannm daha emin bir vasıta olduğu kana-
tindeyim. Bilhassa, demiryolları dizel loko
motiflerine kavuşturulduğu takdirde, arz etti
ğim önemi biraz daha artar kanaatindeyim. 

'Türk Hava Yollanna biraz fazlaa'yle do
kunacağım. Çünkü, bu müesseseden cidden şi
kâyetçiyiz. Crerçi ben, hava yolları ile se
yahat eden bir arkadaşınız değilim; ama bir
kaç defa da olsa uğradığımızda bilet imkân
sızlığını her vesile ile söylemişlerdir. Kaç defa 
gitmişsem «Buyurun biletiniz, nereye gidecek
siniz, hangi gün için istiyorsunuz.» diyenine 
ben rastlamadım. 

«Yok» kelimesi âdeta bu müessesede pa
rola haline gelmiştir. Belki de, büyük çap
ta kontenjan ayırdıkları içindir, belki de 'başka 
bir sebebi vardır; bilemem. Bunu ilgisi olan I 
herkes de böyle kabul eder tahmin ediyorum. | 

İkinci olarak; Türkiye'de halen tJSAŞ diye 
bir şirket mevcuttur, Hava Yollannın bir şir
ketidir, sermayesinin yüzde 95 i Devlet Hava 
Yollan Anonim Şirketine aittir. Bu şirke
tin görevi, Türk hava alanlarına inen uçak
lara yer hizmeti yapmak ve yemek temin et
mekten ibarettir. Türk hava alanlarına inen 
bütün yabancı uçak şirketleri yemeklerini 
USAŞ'tan temin ederler, yalnız bizim uçak 
şirketi USAŞ'tan yemek almaz. 

Bu şirket, bundan üç yıl kadar evvel Türk 
Hava Yollarına «Halen 700 bin küsur lira ile 
temin ettiğimiz yemeği biz 250 bin lira eksi
ğine hazırlıyacağız ve taahhüdediyoruz» diye 
bir yazı yazmıştır. Bugüne kadar bu taleple
rine Hava Yollan bir cevap vermemiştir. Tah
min edersiniz ki, her ay 250 bin lira eksiğine 
temin edilecek bir yemeğin 700 küsur bin 
liraya temin edilmesi, ayda 250 bin lira üze
rinden senede 3 milyon lira civarında bir ta
sarruf sağlar. Bu sağlanmştır ve bu başka 
şirketlerden temin edildiğine göre, elbette-
ki, burada bir kayırma, bir suiistimal kokusu 
kendini hissettiriyor. Eğer yanılmıyorsam, Kar
ma Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sıra
sında da Sayın Bakandan, bir arkadaşımız bu 
hususu talep etmişlerdi, «Ben yeni geldim bunu 
tetkik edeceğim ve size gerekli malûmatı vere 
ceğim» demişlerdi. Ben o arkadaşla temas et
tim; bugüne kadar henüz bir cevap almadıkla-
nna göre, acaba şu anda bize bu hususta bir 
bilgi verebilirini ve merakımızı zail edebilirler 
mi? 

Keza, Havayollan ile ilgili olarak, uçakla
rımızın inmediği bâzı dış ülkelerde büyük ve 
lüks masraflar yapmak suretiyle meselâ New -
York, Washington, Oslo ve Kopenhag gibi mer
kezlerde bürolar kurulmuştur. Bu büroların çok 
lüks ve masraflı bürolar olduğu söylenmekte
dir; görmedim, fakat duyduklarımı söylüyo
rum. Acaba bu büroların Devlete, Hazineye zara
rı var mı; yoksa kâr mı, etmektedirler? Şahsan 
merak etmekteyim, bu hususta Sayın Bakan bil
gi verirlerse memnun olacağım. 

Bâzı köy ve kasabalara telefon şebekesi çe
kilmesi istendiği zaman, talep edenlerden yüz
de 10 nisbetinde «Masrafa iştirak payı» adı al
tında bir para alınmaktadır. Cüz'i bir miktar 
olmakla beraber, bu masrafa köylü ve kasabalı-
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mn katılamadığı nazarı itibare alınırsa, hizme
tin köy ve kasabalara ne kadar geç gittiği de 
düşünülürse, «Devede kulak» nisbetinde olan 
bu yüzde 10 masraf payına da idarenin katla
narak vatandaşı bir telefon şebekesine kavuş
turması herhalde iyi olur kanaatindeyim. Bir 
posta kutusu veya bir PTT bürosu bâzı köyler
de vardır. Gerçi idare, PTT bürosu kurdukları 
yerde çalışan memura, temin ettiği paradan bir 
miktar bırakıyor; ama bu da sakat bir sistem
dir. Madem ki, hizmeti halkın ayağına götür
mek Devletin görevi cümlesindendir; bu basit 
ve ufak masraflardan fcenidilsdni vâretft® sayma
ması ve hizmete bihakkın iştirak etmesi Dev
letin başta gelen görevlerindendir. 

Benim kendi vilâyetim için de ufak bir ta
lebim olacak. Telefon şebekesinin otomatik olma
sı mühim bir meselemiz haline gelmiştir. Be
nim ilgililerden öğrendiğime göre büyük çapta 
bir çalışma içerisine girilmiştir; fakat her ne
dense otomatik olma durumuna henüz getirile 
memiştir. 

Tekrar ediyorum; ben Sayın Bakanı tenkit 
için değil, hizmetlerin daha iyi yürümesi ve 
ilerlemesi için temennide bulunuyorum. İnşallah 
Sayın Bakanın hizmette kalma müddeti uzar da 
bu arz ettiğimiz hususlar yerine gelmezse, o za
man şiddetle tenkit ederiz. 

Hürmetlerimle. (O.H.P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Beyti Arda?. Yok. 
Sayın Kangal?. Yok. 
Sayın Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, eğer münasip görürseniz, konuşma hak
kımın beş dakikalık kısmını Sayın Zekiye Gül-
sen'e vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Söz almamışlar, listemizde yok, 
efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sırada bulunan bütün arkadaş
ların muvafakatini almam gerekir, sırada olsay
dınız kolaydı efendim. 

Buyurun, Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; memleketimi
zin iktisadi hayatının ulaştırma, ve haber hiz
metlerinin vefakâr, kıymetli elemanlarını say
gı ile selâmflbyarak sözlerime başlıyorum. 

Ulaştırma Bakanlığımızın emrinde bulunan 
müesseseler Devlet Demiryolları, Denizcilik 
Bankası, Denizyolları, Hava Meydanları ve 
PTT dir. Bunlar hepimizin bildiği gibi, Türki
ye'nin kalkmmaısındla en büyük rolü olan ulaş
tırma ve haberleşme hizmetlerinin görüldüğü 
müesseselerdir. Bu müesseselerin yaptığı vazi
feler süratli, disiplinli, emniyetli, rahat ve ucuz 
olmalıdır. Hizmetin gayesinde bu saydıklarım 
bulunmalıdır. ÎBunun temini için, gereken gayre
tin bugünkünden daha fazla gösterilmesini te
menni ediyorum. 

Bu bakanlığın emrindeki kuruluşların yap
tığı bu hizmetler, birer kamu hikmetidir. Kamu 
hizmeti, bu müesseselerin kârlılık içinde çalış
masına engel teşkil etmektedir. Böyle olmakla 
beraber, modern bir iktisadi görüşle bu müesse
selerin mutlaka kârlılık prensibine göre işletil
mesinin artık bundan böyle kabul edilmesini, 
zarara uğratılmamasnıı, !bu zararların Devletin 
bütçesine yük olmamasını temenni ediyorum. 
Kamu hizmeti görmelerine rağmen, kârlılık 
prensibine engel teşkil etmiyecek şekilde lü
zumlu mevzuat ve Itedibirlerin (getirilmesi, gere
kirse hizmetlerinin karşılığına bâzı ilâvelerin 
yapılması zaruridir, kanaatindeyim. 

Bir de bu hizmetler arasındaki koordinas
yonun Bakanlıkça çak iyi yapılması lâzım. Bir 
memleket düşünelim ki, karayolları, denizyol
ları, havayolları, demiryolları arasında iyi bir 
ulaştırma koordinasyonu yoktur; o memleke
tin kalkınmasına da kanaatimce iımikân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben şahsan işletme yönünden karayolları

nın, denizyollarının ve demiryollarının Ulaştır
ma Bakanlığımızın emrinde birleştirilmesini, iş
letmenin tek elden idaresini, trafiğinin tek el
den idaresini ve ulaştırma hukukunun Türki
ye'de teessüs etmesini temenni edenlerdenim. 
Bu, çok f aydalı ve hayırlı olacaktır. 

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir 
memlekettir; kontinental bir memleket değil
dir, yarımadadır. Gerek kendi ülkemizin sıahil-
lerindeki şehirlerimiz arasında ve gerekse dış 
dünya ile irtibatımızda en mühim yollardan bi
risi deniz ulaştırmasıdır. Denizi yol olarak iyi 
kullanmamız, gemiyi deniz nakliyat vasıtası 
olarak iyi kullanmamız, memleketimizin kal
kınması için ihraç ve ithal edilen malların deniz-
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yolu ile ve kendi vasıtalarımızla taşınması ba
kımından çok faydalıdır ve en mühim faktör
dür. 

Çocukluğumuzdan beri bu hasreti çekeriz; 
fakat deniz ticaret filomuz kâfi değildir, tersa-
nelerimiiz kâfi değildir. Kalkman Türkiye'nin 
mutlak surette kenldi gemisini kendinin yap
ması, itlhal ve ihraç edilen malları kendi gemi
leriyle taşıması artık kaçınılmaz bir zaruret
tir. 

Bütün hükümetlerimizin ve Devlet Plânla
ma Teşkilâtımızın bu noktaya ağırlık vermesi
ni temenni ediyorum. 

İstanbul 1dan kalkan bir malın Erzurum'a, 
Hopa'ya, Van'a, Hakkâri'ye... 

AHMET ZEYDAN (Hakkâri) — Hakkâri'
de liman yok, Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Pardon. 
İskenderun'a kadar karayolu ile gitmesi çok 
büyük zayiattır, gayriekonomiktir; mutlak su
rette denizyolu ile gitmesi lâzımdır. Zira, yol 
olarak deniz bedavadır. Yalnız denizin üzerin
de hareket halinde olan vasıtaya para verece
ğiz, onu da kendimiz yaparsak mesele kalmı
yor. Karayolundan gönderirsek; karayollarının 
yapımında kullanılan makinaları biz yapamı
yoruz, üzerinde hareket halinde olan taşıt va
halarını biz yakamıyoruz, bunları hep dışardan 
getirtiyoruz. Onun için karayolu ile yapılan 
nakliyat çok pahalıdır, gayriekonomiktir. O se
beple, denizden götürülme imkânı olan malı de
nizden götürmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, demiryollarına ge
lince : Demiryollanmız çokça âmme hizmeti 
yaptığı için devamlı olarak zarar etmektedir. 
Demiryollarımızı gerek yol olarak, gerek üs
tündeki hareket halindeki lokomotif ve vagon
ların güzelleşmesi, elektrikle çakşır hale geti
rilmesi ve bugünün ihtiyaçlarına göre yeniden 
organize edilmesinin mecburiyeti içindeyiz. An
cak, her yıl bütçeleri tetMk ettiğimiz zaman 
görtmekteyiz ki, demiryollarımızın inkişafı, ıs
lahı, yeni istikametlerde yeni yeni demiryolla
rı yapılması bakımından Devlet Plânlama Teş
kilâtının lüzum gösterdiği ölçüde kâfi miktar
da tahsisat ayrılmamaktadır. Bu da, bir ulaş
tırma politikası olarak büyük bir noksanlıktır. 

Biz, memleketimiz içerliıs'mde önemli istika-
ımetlere kâfi miktarda demiryolu yapmış deği

liz. Antalya'dan Burdur'a bir demiryolu olmaz
sa, Karabükken Çankırı'ya giden demiryolun
dan bir kol ayrılarak Tosya - Osmancık, Haviza -
Samisun hattına bağlanmazsa, Bilecik'ten Bur
sa - Bandırma iötülkameltine bir kol gitmezse, 
Diyarbakırtâan Irak'a bir kol gütmezse, Kara
man 1dan Silifke'ye, oradan Mersin istikametine 
.bir kol gitmezse, Gülek Boğazının dar yoluna 
kalırsak, memleketimizde demiryolu şebekesi 
tamıdır, diyemeyüız. 

Binaenayeh, yirımd yıldan beri önemli istika
metlere demiryolu yapımımız kâfi değildir. Me
selâ Ankara - Cihanbeyli - Konya'yı birbirine 
bağlıyan bir demiryolu olması lazım. Anaisti-
kâme'fcüerdelki demiryolunu yapamamış bıir mem
leket, karayolu ile ulaşımını yapasniaz ve ikti
sadiyatını da geliş tiremez. Bunun üzerinde 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, Hükümet ve Büyük 
Millet Meclisi olarak durmamız lâzımdır. 

Malzemenin yenlOenmeisd hususu hepimizin 
m'alûmuidur. Ulaşım sistemiımM mutlak suret
te yenilememiz lâzımdır. 

Denizyollarında kullandığımız cemiler için 
tersane maseleisi son yirmi yıl ûçinde çok (ihmal 
ediloniştir. Buna da büyük ağırlık vermemiz lâ
zımıdır. 

Pendik Tersanesinin Japonlarla yapılan an
laşmasını tetiklik ettim. Anlaşmanın gayr'imüsait 
şartlar içinde yapıldığı, 'Türküye aleyhine neti
celer vereceği kanaatine şahsan vardım. Daha 
iyi şartlarla daha büyük imkânlar yaratacak 
tersaneyi kenidimiz kurabiliriz. Vakit dar oldu
ğu için teferruata giremiyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Memleke

timiz arızalıdır; karayoluna da, denizyoluna 
da, demiryoluna da güvenemiyebiliriz. Süratli, 
modern ekonomik fcalflonmada iç ulaştırmamı
zın, insan ve yük nakliyatımızın hayatî önemi 
haiz olan ağırlığım da havayolu ile nakletmeye 
ihtiyacımız olacaktır. Binaenaleyh, hava mey
danları yapım politilkaımızın da inkişafında kati 
bir zaruret vardır. 120 İkisi taşıyan, 20 - 30 ton 
yük taşıyan nakliye helikopterleri vardır, hava 
otobüsleri vardır. Binaenaleyh, hava nakliye 
araçlarımızı da yalnız tayyareye münhasır say
mamamız lâızımdır. Hem (hava meydanlarını ve 
hem de 'hava ulaştırma vasıtalarına önem ver
memiz gerekir. 
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ıBu 'kısa temennilerimi arz ettikten sonra be-
lirltmek isterim ki; Ulaştırma Bakanlığımızın 
(kendisine bağlı olan kuruluşlarının, her sene 
(bütçelerle verilen kıt kanat imkânlarla vazife
lerini vatanperverane, ehliyetli Ibir şekilde yap-
ıtikları kanaatindeyim. Genel politika, iktisadi 
politika içinde ulaştırma politikamız bozuk ve 
gayriilkâfi olduğu için, ben bu müesseselerin yö-
ndtidilerini tenlkideitme (hakkını kendimde göre-
cmiyiorum. Kendilerine verdiğimiz imkânlar nis-
fbeitiride iş görmektedirler. Bu. kadar (imkânlarla 
iğdene ©ok başarılıdırlar, diyeceğim. 

Başta Sayın Bakanımız olmak üzere (bütün 
ıgenel müdürlere 've bütün 'Bakanlık mensupla
rına şahsım adına ıminnet ve şükranlarımı sunar, 
hepinizi sayigiyle selâmlarım. (A. P. ve M. G. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Yelterlilk önergesi 'gelmiştir. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. (A. P. sı

ralarından alkışlar). 
ULAŞTIRMA BAKANI M. ORHAN TUĞ

RUL (Cumhuriyet Senatosu Biledik üyesi) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Çok kıymeti hatipler 4 saate yakın bir za
mandan beri tenkild ve temennilerde bulundu
lar. Bakanlığıma yöneltilmiş olan bu tenlkid ve 
temenniler içerisinde, aynı paralelde olduğumuz 
kısımlar bulunduğu gibi, Ibir fikir olarak de
ğerlendirdiğimiz ve bir 'fikir olarak kalmaya 
mahkûm olan (tenkid ve temenniler de vardır. 
Bunlar da zamanı gelince gayet tabiî değerlen
dirilecektir. 

Efendim; takdir edersiniz ki, sektörleri iti
bariyle Bakanlığım her gün vatandaşla temasta 
olan ve onların daimi sureitte (talepleriyle, şika
yetleriyle karşı karşıya bulunan, günlük her 
/türlü hareketin, her ıtürlü arzunun içerisine 
giren (müesseseleri kapsamaktadır. Vatanda
şın hizmetleriyle karşı 'karşıya olan bu müesse
seler (hangileridir. 

ıPTT, ulaştırma ve haberleşmenin PTT ye 
aildolan kısmını ifa öder ve vatandaşın PTT hiz
metleriyle, onların haberleşmesinle meşgul 
olur. 

Devlet Demir Yolları, vatandaşı bir yerden 
bir yere götürür. 

Hava yolları, memleket dâhilinde vilâyetler 
arasında gider gelir, yurt dışında tesis edilmiş 
olan hava limanlarına gider gelir, yolcu taşır. 
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Gayet tabiî bu hizmetlerin yapılışında va
tandaşın isteklerine cevap veremediğimiz nis-
bette, hizmet yapılmamış sayılır. Bu hizmetler 
yapılırken, vatandaş daima bu hizmetlerin en 
iyi şekilde yapılmasını ister, fakat içinde bu
lunduğumuz imkânlar ve gelişmekte olan Tür
kiye'nin şartları, bu imkânları kısa zamanda 
size vermez. 

Şüphesiz, dünyada haberleşme ve ulaşım 
gittikçe önem kazanmaktadır; memleketimizde 
de öyle. Yeni yeni vasıtalar, yeni yeni âletler 
teknikte hızla gelişen oluşumlar sayesinde, ar
tık bugün dünya bırakılmış aya gidilmektedir, 
yeni uydularla haberleşmeler yapılmaktadır. Bu 
ilerleyiş karşısında elbetteki Türkiye'nin de 
kendisine düşeni yapması lâzımgelmektedir. Bu
nu yapabilmek için de iyi bir personele, teknik 
elemana ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Hizmetlerin 
görülebilmesi için, gördürülebilmesi için eğitim 
görmüş personele ihtiyaç vardır. 

Saniyen, ulaştırma ve haberleşme, hem eko
nomimize katkıda bulunmaktadır, hem savun
mamızla ilgilidir, hem sosyal hayatımızla ilgili
dir. Bu yönleriyle Bakanlığım, mühim görevle
rin takipçisi ve onların gerçekleştirilmesi yo
lunda gayret sarf etmeye mecbur olan bir Ba
kanlıktır. 

Arkadaşlarımın da işaret ettiği gibi, hakika
ten hâlâ eski mevzuatla yürümekteyiz. 25 se
ne evvel çıkmış bir kanunla merkez teşkilâtı
mız yürütülmektedir. Arkadaşlarımın bahsetti
ği gibi, istenilen koordinasyon sağlanamamakta
dır. Bu maksatla Bakanlığımdaki çalışmalar 
ilerlemiştir. Yeni yeni kanun tasarıları hazırlan
mış, bilhassa Ulaştırma Bakanlığının kuruluş ve 
görevlerine ait kanun tasarısı hazırlanmış ve di
ğer bakanlıkların mütalâası alınmak üzere ba
kanlıklara sunulmuş bulunmaktadır. Pek yakın
da Yüce Meclise sunulacak hale getirilmiştir. 

Deniz sektörümüzdeki reorganizasyon çalış
maları sonuçlandırılmış, Türk Deniz Yolları ka
nun tasarısı Başbakanlığa sunulmuştur. Ayrıca, 
Yüksek Denizcilik Okulumuza, bilimsel özerk
lik ve akademik hüviyet verecek Devlet Deniz
cilik Akademisi kanun tasarısı Başbakanlıktan 
Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. Bütün Tür
kiye limanlarını bir elde toplıyan, Devlet Li
manları işletmesi kanun tasarısı ve deniz tica
ret filomuzun güçlendirilmesi bakımından yurt 
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içinde gemi inşa sanayiinin geliştirilmesini sağ-
lıyacak olan Devlet Gemi înşa Kurumu kanun 
tasarısı ve karayolu taşımacılığındaki düzensiz
liği, taşıtların yolları bozmasına mâni olacak 
ve kazaları önliyecek, can ve mal kayıplarına 
sebebiyet veren şehirlerarası yolculuk ve "yük 
taşımalarındaki haksız rekabete son verecek 
olan yetkili ve sorumlu bir «Karayolu Ulaştırma 
ve Trafik Genel Müdürlüğü» kurulması hakkın
daki kanun tasarısiyle, Van Gölünün Devlet 
Demir Yolları işletmesine devri hakkındaki 
kanun tasarıları hazırlanmıştır. Bunlardan baş
ka daha birçok hazırlıklarımız vardır; fakat 
zamanın ilerlemiş olması sebebiyle onları saymı-
yacağım. 

Elbetteki bütün sektörlerimiz, Hükümet 
programındaki ve kalkınma planındaki hedef
lere ulaşmak için bir gayretin ve çabanın içe
risindedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Ticaret filomuz niçin Osmanlı devrindeki se

viyesinde olamamıştır, olamamaktadır? Hakika
ten hepimizi üzen bu netice, Yunanistan'la, 
Kıbrıs'la mukayese ettiğimiz zaman hüzün veri
ci oluyor. 600 bin tonluk bir filo ile, gelişen 
Türkiye'nin şartları içerisinde mallarımızın dı
şarıdan taşınmasına ve kararname ile dışarıdan 
getireceğimiz malların yüzde 50 sinin taşınması 
yolundaki hedefe, maalesef hüzün ulaşamamış 
durumdayız; ama, her geçen gün filomuza ye
ni gemiler ilâvesiyle 1969 ve 1970 teki nisbetleri 
de aşarak yüzde 30 civarına yaklaşmış olacağız. 
Yalnız dışarıdan gemi almakla kalmıyoruz; ken
di tersanelerimizde de yeni gemiler yapmakla 
meşgulüz. Gölcük ve Camialtı tersanelerinde 
12 500 tonluk gemiler hali inşa halindedir. Bun
lardan iki tanesi 1970 de filoya katılmıştır. 
Ayrıca, 1970 yılında sipariş edilmiş olan 10 ta
ne gemiden - 6 tanesi Polonyaldan, 4 tanesi Yu-
Şgoslavyattan alınmıştır. - 6 tanesi hizmete ko
nulmuş, 4 tanesinden birinin bayrağı çekilmiş 
yük almış, boşaltmak üzere ecnebi sulardadır. 
Geri kalanlar da bu yıl ortalarında filomuza 
katılacaktır. 

, 1970 deki ithal ve ihraç mallarımızın deniz-
yoliyle taşınan kısmı 10 milyon tondur. Bunun 
ancak 3 milyon tonu gemilerimizle taşınajbil- < 
mistir. Demin de arz ettiğim gilbi, bu, maalesef 
hedefimizin ancak yarısını biraz geçmiş olmak
tadır. 
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Bu sene içerisinde iki kuru yük gemisinin 
alınması teşebbüsüne de geçilmiştir. Bu husus
taki çalışmalar ilerlemiş, olup pek kısa zamanda 
32 500 tonluk iki kuru yük gemisinin de alın
ması ile deniz ticaret filomuza katılacağını ümi-
detmekteyiz. Ayrıca, akaryakıt nakli için 30 
ilâ 35 bin tonluk bir aded tanker satmalınacak-
tır. 

Diğer taraftan, yurt içindeki gemi inşaatını 
geliştirmek bakımından biliyorsunuz ki, Pendik 
tersanesinin ilk çalışmaları yapılmış ve tarama
ları, mendirekleri inşaatı bitirilmiş, Japon ÎHİ 
firmasilyle yapılan anlaşma Hükümetler arasın
daki görüşmelerden sonra harekete geçecek ve 
1972 nin sonunda Pendik Tersanesi hizmete gi
recektir. 

Ticaret filomuzun 1970 yılında özel ve kamu 
sektörü olarak yük ve tanker gemisi miktarı, 
139 parça gemi ve 748 111 gros tondan ibaret
tir. 

Denizcilik Bankası; malûmları veçhile banka 
meıvzuatiyle beraber 74 aded yolcu ve yük ge
misi, 20 araba vapuru, 3 'kurtarma gemisi, 1 tan
kere sahip bulunmaktadır. Bunların büyük bir 
kısmı rantablitelerini kaybetmiş gemilerden mü
teşekkil olduğu için, şüphesiz istenilen amaca 
ulaşmaya ve zarar etmeme durumundan kurtul
maya imkân hâsıl olamıyor. 

Bugünün ihtiyacına cevap veremiyen yolcu 
ve yük gemilerinden iki tanesi olan Ege tipi ge
milerin tadilleri programa alınmış, ilk olarak 
Marmara gemisinin tadili tamamlanmıştır. Ay
rıca, tersanelerimizde Truva tipinde ikinci bir 
feribot yapılmaktadır. Bir yolcu - yük gemisi 
ve şehir hatları için üç aded yolcu gemisi inşa 
halindedir. Bunlar da katıldığı takdirde, Deniz
cilik Bankasında daha iyi neticeler almak müm
kündür. 

Benim müşahedelerime göre bu müessesede 
asıl zararı meydana getiren bir durum vardır; 
bunun izalesi üzerindeki çalışmalarımıza baş
lamış bulunuyoruz. Personel çokluğu ve âtıl ka
pasite, bu müessesede maalesef zararların çoğal
masına sebebiyet vermektedir. 18 bin personeli 
ihtiva öden Denizcilik Bankasında 9 - 10 bin 
personelin çalışması ve bakiyesinin âtıl kapasi
te ile kalması, kendi bütçesinde zarar iras et
mektedir. Bununla beraiber toplu sözleşmelerin 
getirdiği yükü de unutmamak lâzımdır. 657 sa-
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yılı kanunun bu müesseselere tatbiki her ne ka
dar caiz değilse de, biliyorsunuz ki, sendikaları
mız daima memurlara yapılan zamların kendile
rine de tatlbiki lâzımgeldiği noktasında birçok 
kere toplu sözleşmeler maddeler koymak sure
tiyle bunları işletme çabalarına girmiş- bulun
maktadırlar. Bunları da ilâve ettiğiniz takdir
de, Denizcilik Bankasının maalesef geçen sene-
ki zararı 250 milyondur. 

Daima söylenir; bir Liman Lokantası, bir 
Yalova Kaplıcası. Liman Lokantasına ben git
medim ; ne milletvekili olarak, ne de Bakan ola
rak gidip yemek yemedim arkadaşlar. Yalnız 
intibâm odur ki, Liman Lokantası, yolcu gemi
lerine lokanta personeli yetiştirmek için iyi ni
yetlerle kurulmuş bir lokantadır; fakat bugü
ne kadar kâr beklenmiş ve kâr zilhnijyetiyle iha
leye çıkarılma yolu tercin edilmiş, buna rağ
men talip çıkmamıştır. Biz bunu, zarar da etse 
gemi personeline yardımcı pıeıisonel yetiştirmesi 
için işletmeye devam ediyoruz. 

Yalova kaplıcaları; biliyorsunuz ki, bize 
Sağlık Bakanlığından devredilmiş mukaveleli 
bir -hizmettir. Bu da hakikaten Denizcilik Ban
kasına yüklenilen bir kambur olarak mütalâa 
edilip, gelinmektedir. 

Şimdi, günün mevzuu, sizleri ve bizleri meş
gul eden PTT Genel Müdürlüğünden bahsetmek 
istiyorum. Arkadaşlarımın haklı sualleri oldu, 
onları cevaplandırmadan geçmeyi şüphesiz is
temem. 

Efendim, şüphesiz ki, memleketimizin ekono
mik ve kültürel faaliyetlerinin hızla gelişmesine 
parelel olarak artan haberleşme ihtiyacını karşı
lamak hususunda PTT nin gerek posta ve ge
rekse telgraf işletmelerinde kapasite darlığı 
mıevzuubahıils değildir; ama bültün vatandaşı alâ
kadar eden, üzen telefonların ve telgrafların 
zamanında çalışmaması, istediğiniz anda numa
ranın düşmemesi, istediğiniz anda karşınızdaki 
numara ile konuşamamak, hattâ normal görül
mesi lâzımıgelen vazifelerden olan, normal te
lefon normal telgraf taleplerinin karşılanma-
yıp, daha çok ticari zihniyete kaçarak yıldırım 
ve aceleyi tercih eden bir müessese ile karşı-
fcarşıya kaldığınıza dair şikâyetlerinize muha
tap bulunmaktayım. Hakikaten, şu Meclis te
lefonları dahi her gün sizi üzen birer vasıta ol
mak durumundadır; fakat ne çare M, elmizde-
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ki teknik imkânsızlık, bugün için Mecliste bir 
ferahlık yaratmayı temin edecek durumda de
ğildir. Hazirana kadar inşaatı tamamlanacak 
olan 10 binlik ilâve Yenişehir santrali yapıldığı 
zaman, Mecliste daha yeni kabinelerin açılaca
ğını, şikâyetlerinizin tamamı demiyeceğim ama 
büyük bir kısmının kalkacağını ümidetmekte-
yim. 

Günlük şikâyetler içerisinde ve talepleri 
karşılıyamıyacak durumda olan bir müessese
ye, karşı düşünce içerisinde bulunulurken bir 
gece yüzde yüz zamla karşılaşmanın sizlerde 
yarattığı, vatandaş üzerinde yarattığı tesiri el
bette ki, takdir edenlerdenim. Biz, eğer bu zam
larla vatandaşa istediği anda telefon verebile-
ceksek, mektuplarını zamanında ve ertesi günü 
göndermek istediği merkezlere gönderebilmek 
durumuna geleceksek, zam elbette ki, faydalı 
olacaktır. Ben, Bakan olarak bu mevzu üzerin
de fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü bu ba
sına intikal etti; basın kendi duyuş ve görüşü
ne göre bunu değerlendirdi, mesuliyeti benim 
üzerime verdi, ben umum müdürün üzerine at
tım... Bunları televizyonda gördünüz, radyoda 
dinlediniz, basında okudunuz, ama hakikat şu
dur M, benim mutabakatım, Bakanlığın muta
bakatı alınmadan bu yapılmıştır. Böyle yapıldı
ğı içindir M, ben kanunların bana verdiği sa
lâhiyeti kullanarak bunu durdurmuş ve bunu 
ya/panlar hakkında da gereken işleme tevessül 
etmiş ve bunu da gerçekleştirmişimdir. Orhan 
Tuğrul, hiçbir zaman yalancılığı kendisine iti-
yadedinmeidiği gibi, kimsenin de yalancı oldu
ğunu tahmin etmedi. Yalnız, söylenmemiş söz
lerin söylenmiş gilbi kabul edilerek; mutabakat 
yokken tam mutabakata varılmış gilbi amel edi
lerek bu netice ilân edilirse, elbette ki, benim 
yapacağım en tabiî hareket bu olurdu. 

«PTT ye zamlar yapıldığı takdirde nasıl 
karşılıyacaksınız?» dediler, «ne düşünüyorsu
nuz?» diye de sual sordular. «Zam yapılacaksa, 
ne zaman yapılacak?» gilbi sualler sordular. 
Zannederim bu suali Sayın Mehmet Çelik Bey 
sordu; «Bundan sonra PTT tarifelerine zam 
yapılacak mıdır, yapılacaksa bu hususta ne 
düşünülmektedir?» dedi. 

Hükümetimiz, elbette ki, idarenin finans
man ihtiyaciyle, halkımıza ve ekonomimize 

i .tahmil edilecek yük arasındaki dengeyi sağlı-
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yacak bir çalışma içinde bulunmaktadır. Bu 
çalışmalar neticesinde durum umumî efkâra 
ayrıca açıklanacaktır. Biz, evvelâ PTT nin 
kendi kaynaklarının ne durumda olduğunu, 
kendi kaynaklarından bunu nasıl temin edece
ği hususunda çalışmalara girmiştir. Bu çalış
malar neticelenmemiştir; neticelenmiş olsaydı, 
zaten bir mutabakat temin edilirdi. 

Şimdi, Türkiye'de vatandaşın telefon ihti
yacı her geçen gün artmakta, talep çoğalmak
ta, buma mukabil PTT nin bunları karşılama 
durumu bir türlü ayarlanamıamaktadır. Vatan
daş, bu medenî vasıtayı her şeyin üzerinde gö
rüyor ve istiyor; ama, PTT idaresi bunları bu
günkü şartlar içerisinde karşıhyacak durumda 
değil. Sene sonuna kadar istanbul'a 40 bin ilâ
ve yapacağımız tahmin edilmesine rağmen, mü
racaat .şimdiden 125 bindir. 

Şunu da hemen ilâve edeyim; biliyorsunuz 
ki, Posta İdaresi bu işleri daima vatandaştan 
parasını peşin olarak yapmaktadır. Şu halde, 
peşin aldığınız ve bunu getirmeyi bir takdire 
bağladığınız meblâğ size geldiği halde, acaba 
niçin istekler ve talepler karşılanamamakta-
dır? İşte asıl bunlar üzerinde çalışma yapmak 
mecburiyetindeyiz. Biz, Plânlamanın birinci 
plân devresindeki yanlış hesapları neticesinde 
PTT nin bugünkü duruma düşmesinde büyük 
rol oynadığı kanaatine vardık. Eğer, Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında PTT nin ve va
tan sathındaki isteklerin bu kadar çoğalacağı 
iyi hesabedilmiş olsaydı, elbette M, yatırımlar 
başlangıçta daha fazla olacak ve normal sey
riyle bu istekler karşılanabilecekti; ama, böy
le olmadı. Bugün, İstanbul'da kurulmuş bulu
nan telefon fabrikasının imalât kapasitesi 40 
(biniden 60 Ibine yükseltilmiş ve 60 Ibün hattâ çı̂  
karılmıştır. Bu fabrikada 22 bin hatlık santral 
ile 28 863 aded otomatik telefon makinası 
imal edilmiş, ayrıca da 10 445 hatlık manuel te
lefon santrali ihtiyaç yerlerine dağıtılmış; fa
kat arz ettiğim gibi talepleri bir türlü karşıh-
yamamışizdır. 

Telefoncu kızlardan da şikayetleriniz var... 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 

Bakan, bu kızlar insanı azarlıyorlar. 
ULAŞTIRMA BAKANI ORHAN TUĞRUL 

(Devamla) — Beni de azarladılar. Her halde 
iyi bir eğitimden geçirilmemiş olmalarından 

dolayı oluyor bu. Sizlerden istirhamım; hangi 
saatte, hangi günde, hangi telefon memuresi 
- ki, bizce malûmdur o - ise, lütfen bana haber 
vermeniz ve bunları temizlemekte bize yardım
cı olmanızdır. Bunları temizliyelim ve bunlara 
icabederse yeniden eğitim yaptıralım ve halkın 
hizmetinde nasıl çalışmak lâzımgeldiğini öğre
telim. 

ZEKÎYE GÜLSEN (Çamakkaîe) — Birbirle
riyle kavga da ediyorlar. 

ULAŞTIRMA BAKANI ORHAN TUĞRUL 
(Devamla) — Efendim, burada asıl mesele, on
ların konuşmadan vazife yapması ve tasarruf 
eldeceği zamanla bir başka vatanıdaşm sırasını 
tanzim edip onu konuştraımasıdır. Lâubalilik
lerle bu yolu tercih ederse, hem sizlere, hem de 
idaresine zarar vermiş olur. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Maildin) — Efen
dim, geçen gün bir şehirlerarası telefon konuş
ması yapmak i^tddim. Tam dört saat bekleıdüm. 
Bu durumu Genel Müdürlüğe aksettirdiğim 
halde, bugüne kadar şikâyetime bir cevap ala
madım. 

ULAŞTIRMA BAKANI ORHAN TUĞRUL 
(Devamla) — Efendim, haklısınız. Tabiî biz 
bunları izaleye çalışıyoruz jve bundan sonra 
da âzami derecede bunlar üzerinde hassasiyet 
göstererek telâfisi cihetline gitmeye gayret de-
ceğiz. 

îki - üç gündür bir «yavaşlatma» sloganın
dan behsediilir. Basın bunu ele almıştır, radyo 
bangır bangır bağırmaktadır ve tabiî bizi de 
harekete geçirmişlerdir. Üç günlük intibalımız 
şuidur : Bâzı münferit hâdiseler, bâzı tahrik 
ve teşviklerle birkaç merkezde duraklamalar 
olmuştur. Fakat bugün teknik personele ait 
derneğin mensuplariyle yaptığım temaslardan 
sonra, keındilerinin haklı olduğu dâvaları PTT 
idaresi tarafından karşılanacak kısımlarını ye
rine getireceğiz. Kanunla düzenlleramesi lâzım-
gelen hulsuslar üzerinde esasen çalışma vardır. 
Kendileri, zaten böyle bir eylemin olmadığı, bâ
zı tahriklerle bunum, yapıldığı noktasında ma
lûmat verdiler. Ben de bu akşam basına ver
diğim beyanatla bunu umumi efkâra arz et
tim. 

Hava yollananız : 
Halkiketen gelişmekte olan Türk Hava Yok 

lan yeni uçaJklarla takviye edildikten sonra 
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daha iyi işler hale gelmek durumundadır. Bil
hassa dış hatlarda, ikilerimiz bizimi için en 
kıymetli ve en kuvvetli birer kaynaktır. Uçak
larımızın azlığı sebebiyle, dış hatlarda vatan-
daşılanımızı, 'işçilerimizi getirip götürmede an
cak % 25 nisıbetinde kendi ucalarımızla taşı
ma imkânına sahibiz. Yeni uçaklarla takviye 
ye iki kiralık Boeing ilâve ettiğimiz halde, şüp
hesiz istenilen gayeye ulaşimış değiliz. Hava 
Yolları iç haltlarda zarar eder durumdadır, ama 
ıdış haltlarda kâr etmekteldir. Hac seferleri için 
10 binin üzerinde hacı namzedi Cidde'ye götü
rülmüştür. Hamıdolsun hatasız, kazasız dön-
meklteldirler. Bu, Hava Yollarına kısa zamanda 
bir hayli gelir getirmiştir. 

Hava Yollarının, yeni uçaklar almak sure
tiyle takviye yolumda yeni çalışmaları vardtf. 
Bu suretle iç hatları da yeni uçaklarla takvi
ye etmek durumundayız. Biliyorsunuz, 6 Vis-
conltutouz varidi. Bunları birkaç ay içerisinde 
Hava Kuvvetlerine devretmek durumundayız. 
E - 27 lerle iç hatlarda çalışıyoruz. Yeni DO - 9 
(Disinayın) larla seyahat yüzünden, artık va
tandaşımız F - 27 ve VÜsoounita binmek istemi
yor. Bir kefe jete binldik mi, ertesi gün de mu
hakkak onunla gitmek istiyoruz. Bu da büyük 
fbir merhale... 

Evvelce kapatılmış olan bâzı meydanların 
yeniden işletmeye açılması için çalışmalarımız 
vardır, Konya, Eskişehir, Afyon, Erzincan vi
lâyetleri gibi... Konya ile Eskişehir askerî ba
kımdan engel teşkil ettiği ve evvelce buralar
dan fazla yolcu çıkmadığı için bu hatlar terk 
eldilmişti. Ama Türkiye, kim ne derse desin 
ekonomik bakımdan' bir kakınma içerisinde
dir ve bize her gün garanti verilmek suretiyle 
bu hatların açılması için müracaat vâki olmak-
taldır. Oouun için Hava Yollarını daha ranitabl 
çakşır hale getirmek yönünden gayret ve ça-~ 
balar içerisinde bulunmaktayız. 

Sayın Yusuf Ziya Bey, «Hava Yollarının 
yemek mevzuunda 250 bin lira noksaniyle bir 
teklif yapıldığı halde buna cevap verilmemiş
tir. Bu konu; Karma Bütçe Komisyonunda ileri 
sürülmüştür» dediler. 

ıBüfeçe Karma Komisyonunda böyle bir so
ru sorulmadı. Bundan balhsedSUmödi. Mamafih, 
bunu ayrıca tetkik edeceğim, kendilerine 15 

günü geçmemek kaydiyle yazılı olarak esvap 
vereceğim. Bütçe Karma Komisyonundaki so
rulara da en geç beş gün içerisinde cevap ver
miş durumdayız. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, ha
kikaten, daima zarar ©den bahtsız bir müesse-
semizdiir, ama sıkıştığımız zaımıara, da daima en 
başta hatırladığımız bir müeis&eîsemizdir. Ge
çen gün, bayramda hava bozdu, karayollarında 
kazalar olmaya başladı. O zaman, bize «aman, 
'bize demiryollarından bilelt bulun» diye müra
caat öden bir hayli arkadaşımız oldu. 

Deimlek ki, âmme hizmeti de görmesi lâzım-
gelen ve gören bu müessesemiz, pek fazla ten-
kid edilmese daha iyi olur kanaatindeyiz. Çün
kü, biz de bu müessesenin 750 milyon, 900 mil
yon lira zarar etmesini işitemiyoruz, ama de
miryolları Edirne iden Kars'a, farzımuhal An
talya'dan Erzurum'a, kıtlık bölgelerine, ters 
istikametlere, cenuptaki bu sene kuraklık olan 
bölgelere, muhtelif uzaklıktaki mesafelrden bir 
ilki kuruşa saman ve ot taşıma mükellefiyetini 
üzerine alan, ayrıca madeıncilik sektörünü hi
maye babında maden ceviheırlermi tarifelerin 
altınjda bir fiyatla taşıyan ve resmî sektöre aid-
olan maiden cevherlerini Divrik'ten alıp Sam
sun limanına kadar götüren, bu nakliyatı dai
ma tarifelerinin altında yapan bir müessesle
dir. Öbür tarafta bu cevherleri işliyenler bi
lançosuna kâr kaydederken, biz gayet tabiî 
Devlet Demiryolları olarak, aradaki yedi kuruş
luk farkı taşıdığınız malın ağırlığı ile çarptı
ğımız zaman her halde altı - yedi yüz milyon 
zanar kaydedeceğiz. 

Ayrıca, sermayesi kifayetsizdir. Eğer Se-
ma'tfo görüşmeleri tamamlanmış olsaydı ve ser
mayesini sekiz milyara tezyideden kanun çık
mış olsaydı, - inşallah Sah günü çıkacaktır -
bu bize gerek Denizcilik Bankası, gerek Dev
let Demiryolları yönünden, sermayeden gelen 
faiz ödeme, vergi ödeme gibi hususlardan uğ
ranılan aşağı - yukarı 250 milyon liralık bir 
kaybı önleme imkânını vertecelkti. Bu miktarı 
da tenzil ederseniz demiryolları her halde çok 
az zarar eden bir sektör haline gelecektir. 

IBu müesseseyi dünya devlet demiryollariiyle 
de mukayese edrsieniz, diğer benzer müessese
lerden farklı olmadığını göreceksiniz. Hakika
ten demiryolları bütün dünyada kâr eden bir 
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^muesfeese olarak düşiinülmenıiştir, daha ziyade 
Vâsime hizmeti gören bir müessese olarak teşkil 
^dilımişıtir. Onlar da zarar etmektedirler. Bunoı 
istatistiklerden anlamalı gayet a laydır . 

Yâlnız, Devlet Dem«iı^t)lları düne kaıdar 
yaşı 9İ> * varan buharı lokomotiflerle müceh-
hestâi, ama çok .ş&kiir ki, dizel lolkomötifleri 
irilik Eski|K!İk!r fabrikasında monte voliyle 
Ve bizzat &&nldi personelimiz taraflnklan, hattâ 
baî&un büyük bir kısmının malzemesi yerli ol-
Jmak üzere yapılmtaktaıdır. Ancak malzemenin 
!fc&çü!k bir kısanı dışardan, Fransa'dan getiril
mektedir. Son olarak Fransa'dan alınan dizel 
lokomotifleri parça halinde gelmiştir, işçilerk 
imiş ve teknik elemanımız öğrenişin diye mom-
lesî bizzat banlar tarafı&fdian yapılmıştır. Bun
ların bir Höıesinin tecrübesinde bizsat benıde-
nis -<9ft bulundum. TJmunı Miidıörlüklfeeaı aldığım 
foaibfcfe göre yük çekme $®ibiLiyeti denemeleri 
%fctt katarlara verilmiştir ve tecrübeleri yapıl-
'ım'aiktaıdiir. En kısa zamaaDda 89 dizel lokomotife 
kavuşacak hale geleceğiz ve Ağustostan itiba
ren de Şarka giden ekspreslere dizel lokomotif
leri bağlacriıya bağlıyacağız. 

«Sayın Bakan acaba son zamanlarda Şarka 
seyahat «tftûer mi?» dediler. Geçen sene Siirt'
ken, Ddyurbakır'a gitmiştim. Diyarbakır'dan ben 
*de $ trene binerek geldim. Sayın Rıza Çerçel 
^tırlaırlar, îktisaidi Devlet Teşekkülleri olarak 
Devlet Demiryolları Uımum Müdürlüğünde yap-
tığıımız biz toplantıda bunu dile getirdik. Ha-
fcikaten artük trenler eskisinden biraz daha te-
ani^dir, ama biz trenlere temizlik personeli 
doyduğumuz halde, tamamen istenilen neticeyi 
elde edemedik. Bumda muvaffakiyetimiz, biraz 
'da halkımızın kendisinin temizliğe riayet etmesi 
ile sağlanacaktır. 

Şark, uzun seneler ihmal edilmiştir, ama 
Adalet Partisi, Şarkı her şeyin önünde, her 
şeyin üieriskude ele almış ve yatırımlarının % 25 
mi de Şarka tahsis etmişti. Ne yapalım ki, geçen 
»ene bütçenin iki defa ele alınması, Hükümet 
"buhranı, gieçem sene yatırımların gerçekleşme-
smesine ve dolayısiyle bu sene dar boğazların 
aneyidana gelmesine de sebebiyet vermiştir. 

Aynca, Devlet Demiryolları Adapazarı fab
rikamızda yük ve yolcu vagonları yapmakta
dır. Bunun yanıcıda OENTÖ'nun. üyelerimden 
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Pakistan'a da vagon yapmaktadır. Geçen sene 
Adapazarı Vagon FaJbrikasınjda 26 aded yolcu* 
42 aded yük vagonu imal edilmiş ve hizanete 
verilmiştir. Boğaziçi motorlu treninde gördü
ğünüz o güzelim pulmanlar tamamen işçilerimi
zin eseridir. Bununla iftihar ediyoruz ve Sa
karyalılar bumda en büyük iftihar payına sa
hiptirler. 

Devlet Hava Meydanları, Hava Yollariyle 
paralel çalışan ve oma yardımcı olan bir mü-
essesömizdir. tyi meydan olmazsa istediğiniz 
kaldar ulçağa sahilbolun, bu bir şey ifade etan&z. 
Nitekim birçok yerde askerî mülâhaza ile ya
pılmış meydanlar vardır, ama tu meydanlar, 
fbulgüaııkü teknikle, bugünkü cihazlarla dona
tılmadığı için oralara bugünkü süratli uçak
ların indirilmesine ve kaldmlmıaisına imkân 
yoktur. 

Antalya turistik bir bölgemizdir. Dünya 
Bankasından 120 milyon temin etmek suretiyle 
buradaki hava meydanının genişletilmesi ve pis
tinin uzatılması yolundaki çalışmalar devam et
mektedir; bunu bizzat gittiğim zaman müşahe
de etmiştim. Antalya'daki liman da 1971 yılı
nın sonunda tamamlanıyor. 1975 te teslim edi
lecek olmasına rağmen, mütaahhit bu işi o ka
dar çabuk olarak bütün kuvvet ve kudretiyle 
halletmiş M, hakikaten Cenup bu vüsatte bir 
limana kavuşmakla, hem askerî yönden ve hem 
de liman olarak vapurların yanaşması suretiyle 
- tahmil, tahliye bakımından - Türkiye ekono
misinde kendisini hissettirecek bir ehemmiyet 
arz edecektir. Tabiî bunu Bayındırlık Bakanlı
ğı yaptırmaktadır. Limanın işletilmesi, bilâhara 
bize devredilecektir. 

Efendim; gecenin bu geç saatlerine kadar 
kıymetli vakitlerinizi daha fazla işgal etmemek 
düşüncesiyle konuşmalarıma burada son veri
yorum. Arkadaşlarıma, beni sabırla dinledikle
rinden dolayı, tenkid ve temennileri bize ışık 
tutacağı için; şahsım ve Bakanlığım adına en 
derin şükran ve saygılarımı arz ederim. (A. P, 
sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular var efen. 
dim. 

Buyurunuz Sayın Topaloğlu. 
ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Efendim; 

10 . 2 . 1971 tarihinde Devlet Hava Meydanla
rından 146 işçi çıkarılmıştır. Çıkarılış nedenle. 
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riyle bu işçilerin tekrar işe alınıp almmıyacak-
larının açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN —> Buyurunuz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI M. ORHAN TUĞ

RUL (Devamla) — Efendim; Devlet Hava 
Meydanları mülhak bütçeli bir müessesemizdir. 
Hal böyle olunca, 657 sayılı Kanun ile bunu ta
dil eden 1327 sayılı Kanun hükümlerine tabi 
bir müessese demektir. Bu kanunun 1, 2, 4, 147 
nci ve 1327 sayılı Kanunun muvakkat 18 ve 36 
ncı maddeleri muvacehesinde, biz Hava Mey
danları Umum Müdürlüğünde muvakkat işçi 
istihdam edebiliyoruz. Bunun dışında «Eğer 
kadro müsait ise, idarenin muvafakati ile ve o 
işçinin memur statüsüne alınma talebi de nazarı 
itibara alınarak, bunların memur statüsüne ve 
kadrosuna alınması lâzımdır.» diye kanunda 
sarahat vardır. Bilhassa 4 ncü maddeye istina
den, artık Devlet Hava Meydanlarının daimî 
işçi çalıştıramıyacağı hususunda gelen tamimler 
muvacehesinde selefim zamanında bunun kara
rı verilmiş ve tatbikata başlanılmıştı. Bunlar 
570 kişiydiler; İstanbul, Ankara, Trabzon, Sam
sun, izmir meydanlarında bulunuyorlardı. Bay
ramdan evveline kadar 400 kişi memur statü
süne girmeyi kabul etmiş. Ondan evvel, yani 
bayramdan 15 - 20 gün evvel Umum Müdürlük 
bu işi bana intikal ettirdiği zaman «Ben bunu 
bir tetkik edeyim. Belki yanlış bir tatbikat olur, 
işçilerimizi mutazarrır ederiz; bir kere daha 
tetkik edelim» demiştim. Bayramdan evvel tet-
kikat yaptık ve neticede, tatbikatın doğru ol
duğu kanaatine vardık. Bayramdan sonra ken
dilerine bir tebligat daha yaparak; eğer kad
roya geçmeyi kabul etmezlerse, ondan sonra 
tazminatlarının verilerek ilişkilerinin kesilmesi 
emrini verdim ve tatbikat böyle yapılmıştır. 

Sendikaların teşvikiyle olacak - bilmiyorum -
bunlardan aşağı yukarı Ankara'da 70 - 80 kişi 
direndiler, «Biz işçi olarak kalmak istiyoruz» 
dediler. Yazışmalar oldu. Bu 70 - 80 kişiden 
bâzıları ve Trabzon, Samsun hava meydanla
rında çalışan personelden de bâzıları dilekçe 
verdiler ve bunların miktarı aşağı yukarı bü
tün Türkiye'de 70 - 80 civarında kaldı. Bu du
rumun aynı zamanda hava meydanlarının em
niyeti bakımından da sağlam bir statüye bağ
lanması lâzımdır. 

Bu itibarla, yapılan tatfoikat budur. Kendi
lerine yeniden bir imkân verilmiştir; Maliye Ba
kanlığından kadro istenmiştir. Dilekçelerini 
bugüne ve yarına kadar verenlerin, eski hakları 
iade edilecek kendileri kadrolara alınacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Altındağ, buyurunuz efendim. 
ŞEVKİ ALTINDAĞ (Mardin) — Sayın Baş

kanım; Sayın Ulaştırma Bakanından açıklama
ları istirhamında bulunduğum birkaç sorum 
vardır : 

Soru 1. Üç yıldan beri Mardin ilinin tele
fon şebekesinin ki, - manyetolu telefon santral
lidir - otomatik santrala çevrilmesi için yeraltı 
kanalının da döşenmiş olmasına rağmen; bugü
ne kadar otomatik santral kurulmamıştır. Bu
nun gecikmesinin sebepleri nelerdir? Acaba 
Mardin ili 1971 yılında otomatik santralli tele
fon şebekesine kavuşabilecek midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI M. ORHAN TUĞ
RUL (Devamla) — Bunu müsaade ederseniz 
yazılı olarak zatıâlinize arz edeyim. 

ŞEVKİ ALTINDAĞ (Mardin) — Soru 2. 
Toruntepe istasyonu ile, yeni kurulmakta olan 
Mardin Çimento Fabrikası arasında Devlet De
miryolları bir hat döşemeyi düşünmekte midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI M. ORHAN TUĞ
RUL (Devamla) — Evet bu da tetkika değer 
görüyorum, yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

ŞEVKİ ALTINDAĞ (Mardin) — Soru 3. 
Devlet Hava Yollarının laubali ve programsız 
bir sistem içinde çalıştığı türlü şikâyetlere se-
bebolmaktadır. Bu husus hakkında Bakanlıkça 
bir tedbir var mıdır? Uçak kiralamaktan ziya
de, uçak almak için giriştiğiniz bir teşebbüsünüz 
bulunmakta mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI M. ORHAN TUĞ

RUL (Devamla) — Efendim; bâzı lâubalilikler 
olabilir, bunlar umumi değildir. Türk Hava Yol
larında tenkide değer hususlar vardır. Bilet sı
kıntısı çekilebiliyor. Demin de arz ettim; va
tandaş artık otomobil ile gitmeye alıştı ise tren
le gitmiyor; uçağa alıştı ise uçak ile gidiyor. 
Hakikaten her gün talepler o kadar çoğalıyor 
ki, uçakta yer temin etmek için bazan bana ay
rılmış olan kontenjanı dahi veriyoruz, arkadaş
larımıza da her zaman veriyoruz. Bu konten-
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j anları hiçbir zaman şahsımız için değil; siz 
kıymetli üye arkadaşlarım için elimde tutuyo
rum ki, her hangi bir ani ihtiyacınız olursa, si-
zin derdinize derman olalım. Bunların üzerinde, 
karaborsaya düşmesin, diye hassasiyetle duru
yorum. Bu işin üzerinde Umum Müdürlüğümüz 
de hakikaten büyük bir hassasiyetle durmakta
dır. Aksıyan taraflarımız vardır. Kıymetli ir
şatlarınızla biz bunları gidermeye amadeyiz. 

Uçak kiralama meselesi : Bugünkü şartlarda 
fazla yeni uçaklar almaya malî imkânlarımız 
müsait değildir ve gayet tabiî rizikolu bir iştir. 
Meydanlarımızın onarımı, personelimizin yetiş
mesi yollunda çalışmalarımız var. Çünkü, bunlar 
707 ve hattâ 727 lere güre hazırlanmıştır. Biz 
ilerde 747 leri de geçecek şekilde bir hazırlığın 
içerisindeyiz. Bu itibarla, evvelâ personelimizi 
bu yolda hazırlamak ve hem meydan, hem de 
iniş emniyetleri bakımından alınması lâzımge-
len tedbirleri almak durumundayız. Bu uçakla
rın bakım ve onarımını nasıl yapabiliriz?^ Bun
lar henüz dışarda bakıma tabi tutulmaktadır. 
Bakım atelyeleri hazırlanmadan bunları alır ge
lirseniz; o zaman bu sefer bakım için dünyanın 
parasını dışarı verirsiniz. Bu itibarla, hesabı 
yapılmıştır; kiralanan uçakların daha iyi gelir 
getirdiği - bu noksan şartlar içerisinde - neticesi 
hâsıl olmuş ve bu yola gidilmiştir, ama biz her 
şeyden evvel kira ile değil, kendi malımız olan 
uçağa sahiboknak istiyoruz ve bunun üzerinde 
çalışıyoruz. Yeni Boeingler almak icabettiği za
man, onları da alacağız. Bilmem tatmin edebil
dim mi. efendim? 

ŞEVKİ ALTINDAĞ (Mardin) — Teşekkür 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
'Sayın Sandıkçıoğlu, buyurunuz efendim. 
M. NURETTİN SANDIKÇIOĞLU (Balıke

sir) — Efendim; Sayın Bakandan iki soru so
racağım, her ikisinin de yazılı olarak cevaplan
dırılmasını rica ediyorum. Bu sorularım, bir so
rudan ziyade bir temenni mahiyetindedir. 

Birinci sorum : Yılın üç ayında, Ege bölge
sinde görülen turizm hareketi yönünden ve tu
rizm potansiyelinin yüksek oluşundan dolayı 
telefon konuşmaları çok sıkışık bir durum arz 
etmektedir; yani bu durum bütün bir yıl için 
değildir, ancak yaz aylarına inhisar etmektedir. 
Meselâ şu anda, Ankara ile faraza Edremit kör

fezinde Havran, Ayvalık, Burhaniye gibi yer
lerle rahatça konuşulmaktadır; fakat turizm se
zonu geldiği anda, bu. birden bire duraklamak
tadır. Türlü yönlerden, iş adamlarının oraya ra
hatça gelmeleri ve pek çok turizmle ilgili arka
daşlarımızın orada bulunmaları güçleşmektedir. 
Bunun türlü zararları oluyor. Acaba bahis mev
zuu telefon haberleşmesinin muvakkat bir za
man için teknik yönden kuvvetlendirilmesi. 
mümkün olabilir mi? Bu husus tahakkuk eder-
se, turizm yönünden geniş yararlar sağlanacak
tır ve vatandaşlarımıza da büyük kolaylıklar 
temin edilecektir. Bunu ben bühassa Körfez böl
gesinde, Ören'de, Akçay'da ve Ayvalık'ta mü
şahede etmiş bulunuyorum. 

İkinci sorum da, yat iskeleleri hususunda 
olacaktır. Meselâ, Kuşadası'ndaki yat iskelesi
nin her geçen yıl geliştirilmesi ve büyümesi, da
ha büyük tonajdaki gemiler ille yatların bura
ya yanaşmasını temin edecek ve memleket tu
rizmine türlü faydalar sağlanmış olacaktır. Ta-
biatiyle bu müspet hareketin faydalarını, tuzim 
ve ekonomik bakımdan hissetmekte ve görmek
teyiz. Bu arada malûmuâliniz; Kuşadası arka
sında Meryem Ana. Ebedi Efes'te yatmaktadır; 
iç turizm ve dış turizm karışık olarak burada 
uzun bir müddet devam etmektedir. Yat iske
lesi de bunun belkemiğini teşkil etmektedir. Bu
nun yanında; Midilli, Troya ve Bergama üçge
ninin ortasında bulunan körfez bölgesinin bu 
yat iskelesinden mahrum oluşu turizmin inkişaf 
etmemesine sebebolmaktadır. Daha önce Sayın 
Orhan Alp zamanında, yat iskelesinin yapılması 
düşünülmüş, bilhassa Burhaniye - Ören bölge
sinde tetkikler yapılmış, sondaşlar ile denizler
deki türlü fennî tetkikler bitirilmişti. Ondan 
sonra her nedense - ki, zannediyorum bütçe du
rumunuz buna imkân vermedi yapılmadı. Kuşa-
dası'nm ve Efes'in, iç ve dış turizmin belkemi
ğini teşkil edecek olan yat iskelesi de yapılma
dığına göre, acaba önümüzdeki yıllar ve günler 
için 1971 projesinde bir başlangıç olarak ne gibi 
tedbirleriniz olacaktır? 

Bu hususu da yazılı olarak istirham ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI M. ORHAN TUĞ

RUL (Devamla) — Efendim; biliyorsunuz ki, 
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iskelelerin yapılması daha ziyade Bayındırlık 
Bakanlığına aittir, biz sadece işletmesine baka
rız. Mamafih, bu konuda müşterek çalışacağımız 
için, Bayındırlık Bakanlığı ile yapılacak mua
mele sonunda, alınacak neticeye göre zatıâlinize 
yazılı olarak cevap arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Zeydan, 
AHMET ZEYDAN (Hakkâri) —Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan bir sorum var. Van Hava 
Meydanının jet uçaklarının inişine müsait bir 
hale getirilmesi düşünülüyor mu? Düşünülüyor
sa ne zaman tahakkuk edecektir? 

ULAŞTIRMA BAKANI M. ORHAN TUĞ
RUL (Devamla) — Bana intikal edeni ile, Van 
Hava Meydanının ilerde inkişafı gayet tabiî dü
şünülüyor ve çalışmaları da var. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Gülsen. 
ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 

Başkan, evvelâ zatmlinizden bir şey rica ede
yim. 

Efendim, demin bir bütçenin görüşülmesin
de Sayın Bakana bir soru tevcih etmiştim. Za-
tıâliniz «Herkes kendi bölgesine ait bir soru so
rarsa bu işin içinden çıkamayız» dediniz. Ancak 
ondan sonra gördüm ki, bütün arkadaşlarım ay
nı yola gidiyorlar. 

BAŞKAN — Siz de buyurunuz efendim. 
ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Ben de 

bölgeme ait bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurun. 
ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 

Bakanım, derdimin ne olduğunu zatıâliniz biz
zat biliyorsunuz, fakat Meclis kürsüsünden din
lemenin bir haşmeti olur kanaatinde olduğum 
için tekrarıma müsaade buyurun. 

Lapseki - Gelibolu arasında bir araba vapu
runun işletilmesi artık bir zaruret halindedir. 
Ancak, yaptığım 1,5 senelik temaslarda Ulaştır
ma Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı iskeleyi ta
mamlasın, biz vapuru tahsis edelim, diyor. Hal
buki Bayındırlık Bakanlığı nezdinde yaptığımız 
konuşmalarda, Ulaştırma Bakanlığı vapuru tah
sis etsin, biz derhal gereken tadilâtı yapalım, 
buyurdular. Şimdi Sayın Bakandan istirhamım 
şudur; ben hangi bakanlığa başvurayım? 

Bu mesele, doğrudan doğruya Ulaştırma Ba
kanlığının yüksek emirleriyle mi halledilecek

tir, yoksa ben burada bu derdimi kapatıp, der
dimi yine Bayındırlık Bakanlığında mı ariya
yım? 

Bu araba vapurunun, vilâyetin diğer kaza
ları ile bağlantı noktası bulunan Lapseki ile Ge-
libolu arasında işletilmesi zarureti açıktır. Bu
rası Boğazın en geniş ve geçişin en zor olduğu 
yerdir. Rüzgârlı, fırtınalı havalarda İstanbul ve 
bütün Trakya havalisinin beslenmesinden yaka
cağına kadar olan ihtiyaçlarının küçük motor
larla Lapseki ve Gelibolu arasında naklinin ne 
kadar zor olduğu takdir buyurulur. Ayrıca, 
Gelibolu'daki kolordunun bütün ihtiyaçları da 
karşı sahilden temin edilmektedir. Bu hususları 
her halde Sayın Bakan tetkik buyurdular, ya
hut tetkik buyuruluyor mu? 

Bütün Bursa, Biga yönünden gelen sebze 
yüklü kamyonlar Çanakkale'ye gelmek için 45 
Mometre gidecek, 55 kilometre de Eceabat*tan 
Gelibolu'ya gelecek böylece 110 kilometre yol 
katedecek. Turist arabalarına öncelik tanındığı 
için de, bir gün güneş altında bekliyecek, İs
tanbul'a kokuşmuş, çürümüş meyveleri getire
cek. Bu bakımdan bu bir zarurettir, bütün Trak
ya ve İstanbul'un beslenmesi ile ilgilidir. Bunu 
istirham ediyor ve bir öncelik tanınmasını rica 
ediyorum. Yazılı olarak cevap verebilirsiniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI M. ORHAN TUĞ

RUL (Devamla) — Ben de yazılı olarak cevap 
vermeyi düşündüğümü arz etmek istiyorum. 
Çünkü gönlüm ister ki, sizin bu arzunuz kısa 
zamanda olsun. Yalnız, iki Bakanlığı ilgilendir
mesi bakımından, tafsilâtlı malûmat arz edebil
mek için müsaade ederseniz yazılı olarak cevap 
vereyim.' 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Hay hay 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Hasan Ali Gül-
can. 

HASAN ALİ GÜLOAN (Antalya) — Efen
dim, Sayın Bakan Antalya limanının 1975 te 
bitirileceğini bildirdiler. Elbette ki, Bakanlığı
nı ilgilendirmemesi bakımından kendilerinden 
bu konuda bir sual sormamız uygun olmıyacak-
tır. Ancak, bu kadar geç kalması elbette ki, bizi 
üzmüştür. 

Yalnız bir sual sormak isterim : Avrupa'da 
gezdiğimiz yerlerde gördük, Devlet Demiryol-
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larının büyük işler gördüğüne şahidolduk. Av
rupa'da hâlâ bunların büyük hizmetlere arz edi
lip, devam ettiğini görmekteyiz. Acaba Türki
ye'de de Devlet Demiryollarının yeni demiryol
ları yapması düşünülmekte midir? 

Bir de, Antalya'ya yapılacak limanın 1975 
te biteceğini bildirdiler... 

ULAŞTIRMA BAKANI M. ORHAN TUĞ
RUL (Devamla) — Hayır, 1975 te bitmesi ka
rarlaştırılmış olduğu halde, bu senenin sonunda 
işletmeye açılacağını söyledim. Yanlış bir anla
maya meydan vermiş olmıyallım. 

HASAN ALÎ GÜLGAN (Antalya) — İşlet
meye bu senenin sonunda açılacak denmekte
dir... 

ULAŞTIRMA BAKANI M. ORHAN TUĞ
RUL (Devamla) — Bana verilen ifade bu. Ba
yındırlık Bakanlığı bunun neticesini daha iyi 
bilir tabiî. 

HASAN ALİ GÜLOAN (Antalya) — Bura
sı bütün dünyaya açılacak bir kapı gibidir. Ka
naatimiz, bilgimiz budur. Böyle büyük bir liman 
olan ve dünyaya açılan bu kapıdan gelip giden 
malların, ihraç ve ithal edilen malların naklin
de elbette ki, geniş çapta vasıtaya ihtiyaç ola
caktır. Buna göre, Antalya limanından ithal ve 
ihracedilecek malların nakli için bir demiryolu 
yapılması düşünülmekte midir? Bu, eski bir ta
savvurdur, acaba bugün de düşünülmekte mi
dir? Sayın Bakandan bunu istirham ediyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI M. ORHAN TUĞ
RUL (Devamla) — Bunun cevabını da müsaade 
ederseniz yazılı olarak vereyim. Çünkü tetlrika 
tabi tutulması gereklidir. 

BAŞKAN — Başka sözlü soru olmadığı an
laşılıyor. Yazıllı sorulan okutuyorum efendim : 

Sayın Başkan 
Ulaştırma Bakanlığından aşağıdaki soruları

mın cevaplandırılmasını arz ederim. 

Gaziantep Milletvekili 
» Mehmet Kılıç 

1. Gaziantep Hava Alanı hizmete ne zaman 
girecektir?. 

2. Gaziantep'e dizel lokomotif tren sefer
lerine ne zaman başlıyacaktır? 

3. Gaziantep PTT İdaresi 4 kanatla mura-
bere görmektedir. İhtiyaca bugün cevap vere
memektedir. Ek kanal ilâvesi düşünülüyor mu? 

4. Kilis telefon şebekesinin otomatik olma
sı için bir çalışma söz konusu mudur? 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Ulaştırma Bakanından ekteki sualle

rin cevaplandınlmasinı rica ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Bahir Ersoy 

1. Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Türk 
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yönetim 
Kurulu karan ile anılan işyerinde çalışan tüm 
büro personeli ve (gemi adamlarının, ücretleri
nin ayarlandığı ve yükseltildiği ve Şuîbiat ayı 
(başında yeni şekliyle ödenldiği Ihalde Ulaştır
ma Bakanının müdahalesi ile nasıl ve ne şe
kilde uygulama durldorulmuşitur? 

2. Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Türk 
Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun kararına 
Ulaştırma Bakanının müdahale (hakkı ve Yö
netim Kurulu (karannı Yönetim Kurulu üyeleri 
ısrarlı olduğu (halde, (iııygulaitmanıa- hakkı ve 
salâhiyeti var mıdır? 

3. Yönetim Kurulu karan ile düzenlenen 
yeni ücretlerin (bir kısım personel ve işçiye öden
miş olmasına rağmen, Ulaştırma Bakanı verdi
ği şifahî ibir emirle ödemelerin düğer kısanım 
Yönetim Kurulu karannı değiştirmeden durdu
rabilir mi? 

4. Yönetim Kurulu kararına uygun olarak 
yeni ücretlerini Şuibıat ayında farklı olarak 
alan büro personeli ve ıgemi adaml&nndan bu 
farklar geri alınabilecek midir? Ulaştırana Ba
kanının Ibu konuda müdahalesi devam edecek 
anidir? 

5. Yönetim Kurulu üyelerinin verdikleri 
kafan değiştirmeleri için, Ulaştırma Bakanı ta
rafından Ankara'ya ©ağnlarak kendilerine Ibas-
kı yapıldığını söylemektedirler. Bakan (böyle 
ibir talep ve baskıda bulunmuş mudur? 

6. Yönetim Kurulu üyeleri, ücretler gibi 
çok hassias ve çalışanlar üaerinde geniş «HM ya
pacak tbdr konuda aldıkları «Ücretleri artırma 
karan» m Bakanın îbaskıöi ile değiştirmişler 
midir? 

7. Yönetim Kurulu üyeleri, aMıklan kara-
n kendi arzulan ile değiştirmiş ve kararlarına 
göre fbir kısım ödeme yapıldığı halde, Hicret zam
larını durdurmuş ve geri alınmasını kararlaştır
mışlar ise, işyerinde tüm çalışanlan galeyana 
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gelecek şekilde tedirgin etmeleri ve ten (önemli 
konularda tutarsız kararlar vermeleri sebebiy
le görevlerinden alınmaları düşünülmekte mi
dir? 

8. Denizdik Bankası İteniz Nakliyatı 
Türk Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yöne
ttim Kurulu, işyerinde çalışan personel ve gemi 
adamlarının ücretleri üzerinde tutarsız şekil
de oynarken, Haziran 1970 ayında Genel Mü
dürlüğün 3 ıgenel imüdür anuavinin maaşları 
hangi gerekçe ile 7 000 Türk Irasına çıkartabil-
ımiştir? 

9. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortak
lığı Genel Müdürü Celâl Erol'un değiştirilmesi 
düşünülmekte midir? 

10. 440 sayılı İKanuna göre Denizcilik Ban
kası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü
nün Teşkilât Kanunu ne zaman çıkartılacak
tır? Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklı
ğına ne gibi tatbik şekli verilmesi düşünülmek
tedir? 

11. Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığında da, Banka yöneticileri tarafından 
tüm »çalışan personele 'yapılması faaliyetine 
geçilen ücret ayarlaması, Ulaştırma Bakanlı
ğının emri ile durdurulmuş mudur? 

ULAŞTIRMA BAKANI ORHAN TUĞ
RUL (Devamla) — Sayın Başkan, bunlara ce
vap verebilmek için sayın milletvekillerinin sa
baha kadar beklemeleri lâzımdır. Bunun için 
yazılı cevap vereyim. 

BAHİR ERSOY (istanbul) — Olur efendim. 
DOĞAN 'KİTAPLI (Samsun) — Sayın Baş

kan, usul hakkında söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Nasıl bir usul tâyin edelm efen

dim? 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Efendim, 

11 sual 3 sayfa. Meclisimizde yazılı &oru mües
sesesi de var. Zatıâlnizin bunu (belli bir ölçü 
içinde mütalâa «tane mevkiindesiniz. 

BAŞKAN — Biz de bunun gayreti (içinde 
olduk beyefendi. Her halde bendeniz $e bu 
saatten sonra, satleroe sorularla meşgul olmak 
istemem. Kaldı ki, ızatıâliniz sukılmışisanız ay-
rilabilirtsiriiz. Ben bumdan da mahrumum. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sıkılma 
meselesi değil (efendim, müzakerelerin selâmeti 
bakımından söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Memduh Ekşi burada ol
madığı için sorusunu muameleye koymuyoruz. 

Buyurunuz Sayın Biakan. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

Son söz Millî Güven Partisi «Grupu adına 
Sayın Hasan Tosyalı'nın, 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sıramı 
Mehmet Türkmenoğlu'na verdim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmenoğlu. 
M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK

MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın 
'milletvekilleri; 

Ulaştırma Bakanlığımızın Bütçesi üzerinde 
son sözdü olarak huzurlarınızda bulunuyorum. 
Bütün gruplar ve mym 'arkadaşlarım görüşle
rini belirttiler. Gecenin bu geç saatlerinde söz
lerimi uzatmak istemiyorum. Tesbtit ettiğini bir
kaç nirengi üzerinde fikirlerimi arz edeceğm. 

Muhterem arkadaşlamm; 

Görevi itibariyle pek mühim, cüssesi itiba
riyle pek dev bir teşekkül olan Ulaştırmamız 
cidden üzerinde durulmaya değer Bakanlıkla
rımızdan birisidir. Çağımızda çok söylenen ve 
tekrarlanan bir söz vardır; «Dünya artık kü
çüldü, gözümüzün önünde, avucumuzun içinde
dir» derler. Acaba dünya sahiden küçüldü mü? 
Evet, teknik terakkiler ve teknolojik gelişme
ler dünyayı küçültnnüştür. Dünyanın her hangi 
bir kıtasında, bu kıtaların her hangi bir şehrin
de cereyan eden polis vakasını veya bir trafik 
kazasını evimizden, oturduğumuz yerden izli-
yebiiiyoruz. Teknik, artık bu kabîl -olayları 
dünyanın her tarafına duyurur, yayar hale 
gelmiştir, insanoğlu bununla da yetinmemiş, 
dünyadan taşmış, ay'a inmiş, feza yarışmasın
da gezegenleri fethetme yolculuğundadır. Şu 
anda muhal gibi görünen bu oluşumun yarın 
mümkün olacağını tabiî karşılayacağız ve şa§-
mıyacağız. 

Bu şartlar muvacehesinde, bu pek mühim 
hayati mevzulanmızm emir vericisi ve yürütü
cüsü olan Ulaştırma Bakanlığımızın Bütçesi 
üzerinde söz almışken, ben bu bütçenin rakam
ları fasılları, maddelerinden bahsetmiyeoeğim; 
yazılış, sıralanışlariyle de uğraşmayacağım, bâzı 
eleştirilerde bulunacağım. 

Bu baş döndürücü hız karşısında Bakanlığın 
' şimdiden, geleceğin imkân ve şartlarına göre 
I kendi organlarında bir yenileme, bir reform ha-
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reketinde bulunmadığını esefle müşahade ©di
yoruz. Memleketimizin ekonomisini bir (bütün 
haline getirecek olan ve millî yakınlaşmayı 
artıracağına şüphemiz olmıyan ulaşım işlerimi
zin üzerinde önemle durulmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, 

Türkiye'müzin kalkınmasının temelden foaş-
lıyacağma inanıyoruz. Bu nedenle Devlet il, ilçe 
ve köy yolları şebekeleri genişletilmeli, yapılan
larının bakıan ve onaranına hız verilmelidir. Bu 
gibi ulaşım yatırım ve tesislerin hiçjbir siyasi 
polemiğe taviz verecek şekilde ve nitelikte ol
maması temin edilmeli ve hu hususa cevap ve
recek uygulama 'imkânları kabil olan yeni plân
lara geçilerek tatbikat sahasına aktarılmalıdır. 

Köylerimizin, en kısa zamanda illerine, il
çelerine yollarla kavuşturulması ve (birbirlerine 
de iltisaklarını sağlanması ivedilikte ele alınma
lıdır. 

Önce Demiryollarımızdan söz açmak iste
rim. (Dede yadigârı memleketimize harblerde 
ve karagünlerde çok hizmetleri geçmiş hu fa
tih müessesemiz neredeyse bir kenara itilerek 
kendi kaderi ile başbaka (bırakılmıştır. 

Karayolları yapımında Devlet Blütçeslinden 
kucak dolusu paraları harcamaktan çekinme-
yip, yolların yapımında nuakina ve ekipmanla
rın temininde âzami cümertliğiımizi kullandığı
mız halde, Demiryolları için bir icaplı tahsisata 
gelince her nedense hepimizde hir cimrilik ve 
tasarrufa riayet taassubu uyanır. Ne imiş efen
dimi; bu müesseseler zarar ediyormuş. Evet 
doğru, hu müesseseler zarar ediyor. Peki, bu 
müesseseler zarar ediyor diye kapatalım, orta
dan mı kaldıralım? 

25 . 2 . 1971 O : 3 

Yolu, rayı, traversi, lokomotifi, vagoneti 
ve her yönü ile millî olan hu müessesemiz, hu 
vasıfları da göz önnüde hulunduralarak titiz
likle ele alınmalıdır. Zeminin ıslahı, rayların 
oiftleştirilmesi, dizel ve elektrikli motorlar ko
nularak emniyet, sürat ve seyir nizamı temin 
edilmelidir. O takdirde hirçıok döviz tasarruf
ları da sağlanmış olacaktır. 

(Sözlerimin yanlış anlaşılmaması için bir 
hususu belirtmeye lüzum hissediyorum. Bu söz
lerimden karayollarının yapımını istemiyorum 
anlamı çıkanlmamalıdır. Bu sektöre de ihtiya
cımız çoktur. Yalnız (bununla birlikte bir Ata 
yadigârı demiryollarımızı da canlandıralım di
yorum. (Meselâ karayollarını yaparken kullan
dığımız dozerden loderine, igrayderinden kom
presörüne kadar alacağımız makinalar yabancı 
ülkelerden dövizle ithal edilecektir. Dahası da 
var; İş bu kadarla bitmiyor. Teslislerin işletme
ye açılması ile üzerinde seyredecek nakil va
sıtalarına, parçalarına, tekerleklerine ve akar
yakıtlarına kadar hep döviz ödiyeceğiz. Bu ta
rafta demiryolları hep millî, hep kendi özmalı-
mızdır. 

ıSözlerimi ve eleştirilerimi tekrarlıyarak ifa
de ediyorum; Karayollarına karşı olduğumuz 
anlamını tazammun etmemeli. Ağırlığı 'karayol
larına kaydırıp da bu millî müesseseye de kıy-
mıyahım diyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün de aynı 
Bakanlık kuruluşu içine alınarak yol ve nakil 
ulaşım politikamızın bir elden ve bir yönden 
plânlanıp yönetilmesi sağlanmalıdır. 

Denizyollarımızın durumuna gelince: Bu da
ha hazindir. Hudutlarımızın 3/4 ü denizle çev
rili bir memleket olduğumuz halde ve bir za
manlar Akdenizi bir Türk gölü haline getirip 
yabancı sularında Türk Bayrağı dalgalandırdı
ğımız halde, artık bunlar hayal olmuş, tarih 
(kitaplarımda efsaneleşmiş kalmıştır. Maattees
süf bugün kendi karasularımız içinde sıkışıp 
kalmışız, tnsiyatdfi komşumuz Yunanistan ele 
geçirmiş. 3 bin kişilik yolcu gemileriyle âdeta 
yüzer şehirler halinde dünyanın insanlarını ve 
emtialarını oradan - buraya taşırken 'hiçbir 
insanlık ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmıyacak şe
kilde memleketimiz aleyhinde propaganda ya
parak Türkiye'ye gelecek turist ve dövizleri 
kendi memleketlerine çekme gayreti içinde ça
lışmaktadırlar. 'Biz hâlâ uyumaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dünyanın hemen her memleketinde demir

yolları işletmelerinin zararla çalıştıkları birer 
vakıadır, ama bu milletler devamlı ıslahatlarla, 
yenilenmelerle ulaşım ve nakliyatlarını bu sek
töre kaydırmaktadırlar. Böylece her yıl zarar
larını azaltarak yararlı hale geçme çabası için
dedirler. (Biz de bu yöndeki çalışmaların kifayet
siz olduğu kanısındayız. (Sektörün bu yönüne 
daha ağırlık getirilmeli müessesenin borçtan 
arınması, personel ve organizasyon üzerinde 
durulması ve teşkilâtın yararlı işler hale geti
rilmesi sağlanmalıdır. 
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Filolarımız ihtiyarlamışlar, itihalâtıonızın 
% 65 ini, ihracatımızın % 83 ünü yafoancı ce
milerle yapmaktayız. Şimdiye kadar yahult 
(birkaç Bene içinde ödediğimiz navlun pıarala-
riyie, belki birçok gemilerimizi alır ve tersa
nelerinizi kurabilirdik. Bu 'hususta da esaslı 
tedbirler ve hamleler, silkinişler yapılmalıdır. 

PTT idaremiz bunlar arasında imkânları en 
iyi şekilde değerlendiren müösseselerimJizıdir. Bu
nunla beraber yeterli olduğunu da savunmuyoruz. 
Fedakârlık ve feragatleri (muhakkak değerlen-
dirillmeli, kurumun gerek personel şerek orga
nizasyon istekleri 'halledilmelidir. 

Hava yollarımız, meydanlarımız yeterli ve 
kifayetli çalışıma içinde değildirler. Dış aneımle-
ketlerin trıafikleriyle ayarlanarak Türk şanına 
yaraşır hale sokulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ekonomik yönden bu Bakanlığımızın öne

mini 'belirtmeye çalıştılm. Şimdi sözlerimi top
larken bu müessesenin memleketimiz belkemiği 
olduğunun bilinmesini, mallarımızın zamanında 
pazarlara ulaşarak değerlenmesinde, insan ve 
haberlerin vaktinde ulaşım merkezlerinde bu
lundurulmasında yaptığı hizmetlerin değeri ol-
ıçülemiyeeek kadar büyük Ve tarif ediletmiyecek 
kaJdar da mühimidir. 

Bu vesile ile az söylenenlerden çok anlıyan 
ıSayın Bakanlığın güzide, şerefli ve fedakâr 
mensuplarını içten muhabbetlerimle Iselâmlar, 
'eleştirilerimi tenkidden çok bir uyan ve m'eisle-
ke olan sevgimizin bir ifadesi olarak 'anlamala
rını diler, bütçelerinin kendilerine, millette, 
memlekete hayırlı olmasını ve tatbikatta başarı
lar sağlamasını, diler Yüce Meclise Crrupum 
adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi hakkında ye

teri kadar konuşulmuştur. Müzakerenin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Mehmet Bilgin 

BAŞKAN — Oylarınıza isunuyoruim. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin bölümleri
ni geçiyorum efendim. 

C - ULAŞTIRMA BAKANLIĞI : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — 'Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

12.000 Personel giderleri 710 706 
İBAŞKAN — Kabul 'edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

13.000 Yöneitim giderleri 1 033 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etimiyeriler... Kabul edilmiştir... 

14.000 Hizmet giderleri 33 504 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

15.000 Kurum giderleri 1 671 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

16.000 Çeşitli giderler 155 002 
BAŞKAN — 'Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

(A/2) Yatırım (harcamaları 
23.000 Makina, teçjhiızat ve taşıt 

alımları ve onarımları 2 350 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve ısa'tınalmalar 25 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

34.000 Malî transferler 550 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

35.000 ıSosyal transferler 1 
BAŞKAN — Kalhul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

36.000 Borç ödemeleri 30 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbui edilmiştir... 

Bakanlık Bütçesi kabul edilmiştir efendim. 

7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı. ve 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
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raporu (Millet Meclisi 1/389; Cumhuriyet Se
natosu 1/1164) (Millet Meclisi S. Sayısı : 272; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1484) (1). 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büfece kanun 
tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... (Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim : 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı cari iharca-
maları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, 05 984 290 lira, yatırını Ihancamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
18 800 000 lira, sermaye teşkil ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 6 445 '311 İ ra ki, toplam ola
rak 91 229 601 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bu maddeye 
okutuyorum efendim. 

Bölüm 

bağlı cetveli 

Lira 

(A/l) Cari Iharcama'ları 
12.000 Personel giderleri 47 632 336 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

13.000 Yönetim giderleri 4 749 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir... 

14.000 Hiamet giderleri 10 811 451 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

16.000 Çeşitli giderler 2 791 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

26 000 
(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etlmiyenler... Kabul edilmiştir... 

22.000 Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri 6 475 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir... 

(l) 272 £. 
nuna eklidir. 

Sayılı basmayazı tutanağın so-

Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları Ve onarımları 12 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer narcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 300 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etlmiyenler... Kabul edilmiştir... 

34,000 Malî transferler 14 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etlmiyenler... Kabul edilmiştir... 

35.000 Sosyal transferler 920 664 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

36.000 Borç ödemeleri 5 210 646 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

1 nci maddeyi okunan cetvelleriyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — DevM Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) 
işareti cetvelde 'gösterildiği üzere 91 229 601 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli cetveli okutuyorum : 
62.000 Taşınır mallar öbürleri 32 700 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etlmiyenler... Kabul edilmiştir... 

63.000 jÇeşitl gelirler 300 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etlmiyenler... Kabul edilmiştir... 

72.000 özel gelirler 58 229 599 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyenler... Kabul edilmiştir... 

2 nci maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğünce 1971 bütçe yılında 
elde 'edilecek gelir çeşitlerinden ıher (birinin da
yandığı bükümler, bağlı (C) işareti celfevelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazıl gelrin tarih 
ve talsüine 1971 bütçe yılında da devam olu
nur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Madde 4. — 1322 »ayılı Genel Kadro Ka
nunu ile Devlet Hava Meydanları Genel Mü
dürlüğü için tesbit edilmiş olan (kadrolar 1971 
mıalî yılında da kullanılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — (Geçen yıllar borçları) {madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi hallinde <: 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar, ilgili oldukları ihiızmet ter
kiplerinden ibu maddelere, 

(b) 1928 - 1969 'bütçe yıllarına aMolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ucu mad
desine göre zamanaşımına uğratmamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri v̂ eya (Ay
lıklarla ilgili tertipler Ibariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâJhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN .— Kabul edenler... Etimiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin, (Yapı tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümünle dahil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 

(bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Efcmjiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etaniyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etimiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etimiyenler... 
Kabul edilmiştir. Kanun açık oyunuza sunula
caktır. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin müzakere
leri bu suretle bitmiş bulunmaktadır. Bütçenin 
milletimize, memleketimize ve Ulaştırma Ba
kanlığının sayın mensuplarına hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni ediyoruz efendim. 
Bugün saat 09,00 da toplanmak iüaere Birle

şimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 01,00 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların 

sonucu 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dkıçer 
Haımıdi Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan Uluıbahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Fîkret Turhangil 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 228 

Kabul edenler : 154 
Reddedenler : 78 

Çekir» 
Oya katılmıy. 

"3r : 6 
,r : 208 

Açık üyelîMer : 4 

[Kabul edenler] 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Eıüem 
Ahmet İhsan Kınmlı 
Osmıan Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çaplayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 
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DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHÎR 
Mehmet Isımıet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ooak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet ipek 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman ' 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uvsal 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 

$ — 

(Kanunlaşmıştır.) 

Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Ooışkun Karagözoğlu 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Salbri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERÎ 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güne§ 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
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ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
'Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 

ADIYAMAN 
Yuisuü! Ziya Yılmaz 

ANKARA 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcan 

AYDIN 
Yüksel Menderea 

BÎLECÎK 
Mehmet Ergül 

BURSA 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Hasan Korkmıazcan 

DİYARBAKIR 
Haısan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Sa^el; Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir öznıen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Başer 
E»at Kıratlıoğlu 

NÎĞ-DE 
H. Avni Kavupmacıoğlu 

ORDU 
Haımdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Sami Kuınubasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

Güngör Hun 
SAMSUN 

Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Enver Akova 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Ras&m Oinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
B„ Sıtkı Karacagehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çölakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah Izmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Bahir Ersoy 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Turgut Topaloğlu 
Lefoııt Yurdoğlu 

IZMlR 
Şeref Bafcşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali NaM Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydübeyoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afcsoy 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
irfan Baran 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ali Etfbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Nuri Koıdannanoğlu 
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Mehmet Ali Oksal 
TUNCELİ 

Kenan Aral 
URFA 

Mehmet Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
ORDU 

Memduh Ekşi 
RİZE 

Hasan Basri Albayrak 
SAKARYA 

B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 

SllRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ekrem Dikmem 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 



ELÂZIĞ 
Mehmet Ayttuğ 

HATAY 
Hüsnü Özkan 
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[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Sezai Orkunt 
SIVAS 

Vahit Bozatlı 

[Oya hattlmıyanlar] 

UŞAK 
Adil Turan 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza G ü M 
MJeBh Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KAEAHÎSAB 
Şevki Güleı 
Süleyman Mutki 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Kasım Küüreyi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Blölükbaşı (î.) 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
Emin PaJksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziyıa Yağcı 
Aydın Yalçın 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

İsmet Sezgin (B.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALHSESÜR 
Salih Zeki Altınbaş 
öiihat Bilgelhan 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkeıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Ganga 
Ahmet Dallı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Cahit Angın. 

Abdujrahmjan Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Fetlhüllalh Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz (B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin! Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
1. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
(Bşk. V.) 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 

* Osman öj>ev 
Akgün Silivrili 
İsmail Hakiki Te'kinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
R e # Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettiin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdetaı 
Nihad Kürşad 
İhsan Gürsan 
Talât Orhon 
Şinasi O&ma 
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Kîemıal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Veyis Koçulu (I.) 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
CB.) 
Vedat Alla Özkan' (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Basan Korkut 

&OCAELÎ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Balhri Dağdaş 
Necmettin Eri) akan 
Mustafa KuJbilay Imer 
İhsan Kabadayı 
î. Ethem Kilıçoğlu 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öatuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
îsmet İnönü 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 

[Açık wı 

Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

Ferda Güley 
Keoıal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih ZekJ Köseoğlu 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Hüseyin Çmar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaoı 
Yusuf Ziya önder 
(B.) 

M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 

yelihler] 

1 
1 

1 

Mustafa Sabri Sözeri (I.) 
TOKAT 

Hüseyin Ab bas 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
(B.) 
Necati Çakıroğlu 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
(B.) 
Mehmet Ali Göklü 
Ba'hni Karaıkeçtilâ 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(î. ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Büienıt Ecevit 
Oahit Kara/baş 
S. Tekin Müftüoğlu 

Yekûn 
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Tekel Genel Müdüılüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasansına veıilen 

ADANA 
Ali Cavit» Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. ZeTri Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Haımdi Hamamcıoğlu 
Ali thsan Ulufaahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
îhsar Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erîdam 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman T a n 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 228 

Kabul edenler : 141 
Reddedenler : 81 
Çdkinserler : 6 

Oya katılmıyanlar : 218 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Zeynel Abidin İnan 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim öop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Ba$eıoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKTRI 
Arif Tosyalı oğlu 

ÇORUM 
Yakup Çaplayan 
Kemal Demirer 
^bdurrahman Güler 
Arslan Topeubaşı 
Ali Nakı Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslaaı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışmtan 

— 79 

Naci Gaciroğlu 
ESKİŞEHİR 

Şevket Âsbuzoğlu 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
M. Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Safari Keskin 
Mustafa Topçular 

7 — 

oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Hasan Tosyalı 
KAYSERİ 

Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarı'kçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Safari Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA . 
Ahmet Kara a si an 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinbğlu 

MARAŞ 
Atillâ tmamoğlu 
Vevsi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 
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MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
izzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin) Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NÎĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçer&mez 
Sinan Bosna 
Osman Soğukpmar 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcan 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BURSA 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çahkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DENÎZLÎ 
İlhan Açıkalm 
Hasan Koıtaazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ctraft Sayın 

ELÂZIĞ 
Sa,met Güldo£an 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Kamran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçmer 

SIÎRT 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Enver Akova 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 
Mehmet Ak'soy 
Vehbi Melik 

[Reddedenler] 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 

Raaim; Oinûli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
B. Sııtkı Karacagehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Hhami Sancar 
Turgut Topaloğlu 
Lefoit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şeref Bafkşık 
M. Hulusi Çakır 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali NaM Üner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

Kemal Okyay 
KASTAMONU 

Meıhmtt Saydibeyoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afesoy 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Orttıan Okay 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ali Erîbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

UŞAK 
Orhan Dengöız 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakıaş 
Kevni Nedimoğlu 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
ORDU 

Memduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 

SIÎRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şenıer 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 
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ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Sezai Orkunt 
SİVAS 

Vahit Bozatlı 

[Oya kattlmıyanlar] 

UŞAK 
Adil Turan 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

ADANA 
(Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza G ü l ü 
M. Salâhattia Kılıç 
(B.) 
Ifelüı Kemal Küçükte-
pepınar 
lElnair H. Postacı 
K&mıa! Satır 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğiu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KAEAHÎSAR 
•Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
AbdüLkerim Bayazıt 
Kasıaı Küfrevi 

AMASYA 
Yâvıifc Acar 
VeMİ Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
Şinasi Özdenoğlu 
Osman Bölükbeşı 
ibrahim Cüceoğlu 
Emin Palksüt 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Cengizhan. Yorulmaz ; 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 

SüieymMi Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

*" ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sıezgin (B.) 
M. Kemal Yolmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
öihat Bilgöhan 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgilin (B.) 

ÇANKIRI 
Hazine Dağlı 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğdlli 

EDİRNE 
llham/i Ertem (B.) 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Biİgito (B.) 
Selçuk Erverdi 
F. Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhara Oğuz (B.) 
Seyfi öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
1. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgıutalp 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemij 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay (1.) 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Akgün Sildvrili 
İsmail Hakiki Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanıettin Asutay 
Münir Daldal 
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Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orbom 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tulfan Doğan Arşargil 
M. Şevket Doğan 
Tunhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiböğlu 
(B.) 
Vedat Mi Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
öevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdas. 
Necmettin Erlbakan 
Mustafa Kubilay Imer 
ihsan Kabadayı 
I. Ethem Kılıçoğlu 

özer ölçmen 
Talhsin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmıeit Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez (B.) 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
ismet inönü 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. NSci Çerezci 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Oengiz Ekinci 
Ferda Güley 

[Açık m 
Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
İlyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin ö^zalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 
CB.) 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

jelikler] 
1 
1 
1 

j _ 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

• ı ı f\ » T \ ry^NTl^ 

TRABZON • 
Ahmet Ihsıan Birincioğlu 
(B.) 

Necati Çakıroğlu 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettin Oeıvherî 
(B) 
Mehmet Ali Köklü 
Bahri Karalkeçıili 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Pnat, Tı'irkoo'liı L. 11. CL U J- Ll X XV \J çi, X KA. 

Mehmet Salih Yıldız 
(I.Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlıı 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
S. Tekin Müftüoğlu 

Yekûn 

ı^a^ı 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADİYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Oüceoğlu 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kt.xj.al Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
F. Kayaalp Turahangil 

BALDTESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erldem 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 227 

Kabul edenler : 153 
Reddedenler : 69 

Çeikinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 219 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
Ahmet İhsan Kırımdı 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder ÇiloğİJu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Barlas Kümtay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım, 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hnlki önür 

ÇANKİRİ 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Aralan Topçubaşı 
Ali NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüljâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

edenler] 
ELÂZIĞ 

Samjet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğln 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
RasimT Canisli 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Akın Özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
FeyzUİlah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 
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MARAŞ 
Atillâ İmamoğhı 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya (Kürşad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooglu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başar 

ADIYAKAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
Orhan Birgit 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi Özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcan 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BURSA 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 

DİYARBAKIR 
Haısan Değeor 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 

H. Avni Kavurmacıoğlu 
ORDU 

Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Enver Akova 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaaova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

[BeddedeMler] 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Bahir Ersoy 
Haydar özdemir 
M. Kâzım Özeke 
tlhami Sancar 
Turgut Topaloğlu 
Lebdit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Coşkun Karagözoğlu 

Ali NalM Üner 
KARS 

Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

KOOAELİ 
Vehbi /Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
Necati Kalaycıoğlu 
Orhan Okay 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Adnan Akarca" 

URFA 
Mıehımıet Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
M^mduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Basri Alıbayrak 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TRABZON 
Ekrelm Dikmen 
Cevat Küçük 
Ali Rızja Uzuner 
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ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
M. Salâhattin Kılıç (B.) 
Melüh Kemal Küçükte-
p.epmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan; Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Siman Bosna 
Osman Bölükbeşı (î.) 
Orhan Eren 
Emin Balksüt 
H. Turgut Toketr 
Suna Tura] 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Raf et Eker 
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[Çekinserler] 
HATAY 

Hüsnü Özkan 
SİVAS 

Vahit Bozatlı 
ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

[Oya katılmtyardar] 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemali Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
İsmet Sezgıin (B.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
öihat Bilgelhan 
Mehmiet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğüu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümütaz Akışı'k 

. BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Refet Sezgini (B.) 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 

ÇORUM 
Cahit Angın 

[ Abduırrahmfan Güler 

— 80 

ihsan Tombug 
DENlZLÎ 

Fuat Avcı 
Mehmet Emin. Durul 
Hasan, Koritmazcan 
Hüıdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat E ğ M 

EDİRNE 
lilhaımd Ertem (B.) 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hana&ası 
ömjer, Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Billigitaı (B.) 
Selçuk Ervendl 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Orhan Oğuz (B.) 
Seyfi öztürk (B.) 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
i. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

ı I. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
| Mehmet Aslan 

3 — 

UŞAK 
Adaıl Turan 

Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail. Ar ar 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Osman öaer 
Akgün Sildvrili 
ismail Hakkı Tekinel 
Naim'e ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Re§it ÜJfkor 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhaniettdn Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 

[ İhsan Gürsan ' 
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Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şiaasi O'sma 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Turgut Artaç 
Veyis Koçulu (1. ) 
Osman Yelteıkin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Denia 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğıan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 
Vedat ÂÜi Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYİ 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfoakan 
Mustafa Kuibilay îmer 
ihsan Kabadayı 
t. Ethem Kılıçoğlu 

özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz Öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
ismet inönü 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
İlyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar (İ.) 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf. Zıiya önder (B.) 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeıri 
(D 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arsl'antürk 
Ahmet ihsan Birineioğlu 
(B.) 

Necati Çakıroğlu 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevherli (B.) 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçili 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
( t Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
«Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

»>m<« 
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Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavit. Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamıdi Hamameıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Isımıet Sezgin 
Fikret TurhanıgİL 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 227 

Kabul edenler : 146 
Reddedenler : 75 

Çökiııserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 219 

Açık üyeilikl'er : 4 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Zeynel Abidin İnan 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Barlas Küıntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
ŞeVket Adalan 
Mustafa Akan 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Salbri Keskin 
Mustafa Topçular 

Hasan Tosyalı 
KAYSERİ 

Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KLRKLARELI 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıfkçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürışad 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 
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MUĞLA 
îzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
Orhan Birgit 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman ıSoğukpınar 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülean 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BURSA 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğht 

DENİZLİ 
İlhan Açıkaluı 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hajsan Değer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Sam,et Güldoğan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Enver Akova 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasdm, Oinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı KaracaşeBir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 

İSTANBUL 
Perruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Bahir Ersoy 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Turgut Topaloğlu 
Lebi't Yurdoğlu 

ÎZMtR 
Şeref Bakşık 
M. HuluJsi Çakır 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Naiki Üner 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kaziova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Arall 

URFA 
Mıehmet Aks'oy 
Veihıbi Melik 

UŞAK, 
Orhan Detmgtisz 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydi'beyöğl'u 

KOCAELİ 
Veh/bi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
irfan Baran 
Necati KalaycıoğlıU 
Orhan Okay 
Sadi Koçaş • 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 

MALATYA 
Hakkı Göfco/e 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

M. Fahri Uğrasıaoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
öahit Karakuş 
Kevni Nedimoğlu 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
ORDU 

Memduh Ekşi 
RİZE 

Hasan Basri Al'bayrak 
SAKARYA 

B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsaf 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Ahmst Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Ekretn Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet 'Şener 
Ali Rıza Uzuner 

[Reddedenler] 
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ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

[ÇekinserlerJ 
İSTANBUL 

Sezai Orkunt 
SİVAS 

Vahit Bozatlı 

UŞAK 
Adil Turan 

ZONGULDAK 
Ahmet Gün er 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
M. Selâhattin Kılıç 
(B.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş. 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dönıçefr (B.) 
Şevki Güler 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Siman Bosna 
Osman Bölüıkbaşı (İ.) 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
Emin Paksüt 
H. Turgut Takar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

[Oya kahlmıyanlar] 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Öihat Bilgefhan 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuızkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Cahit Angın 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Em(in Durul 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Behzat BgrÜl 

EDİRNE 
tlhami Ertem (B.) 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ömer. Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Selçuk Eryerdîl 
Fethullah Taşkesenli-
oğhı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismfet Angı 
Orhan Oğuz (B.) 
Seyfi. öztürk (B.) 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
t. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
((Bşk. V.) 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
ibrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan4 Türkay 
Necdet Uğur 
Ro^it Ülker 
ismail Halikı Telkinel 
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İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettan Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naıilıi Erdem 
İhsan Gürsan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasd O'sma 
Keımal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Turgut Artaç 
Veyiıs Koşulu (İ.) 
Osman Yelteikin 

KASTAMONU 
Muzaffer Afcdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğkı 
(B.) 
Vedlat Âlti Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa A'ksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Ertbaikan 
Mustafa Kubilay Imer 
îhsan Kabadayı 
1 Ethem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez (B.) 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

[Açık ü 

Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Oengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Sami Kumbasıar 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder (B.) 

. M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Nedim Karahalil 

yelikler] 

1 
1 
1 
"t 

Orhaın Öztraık 
Mustafa Sabri Sözeri 
(î.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birdncioğlu 
(B.) 

Necati Çakıroğlu 
TUNCELİ 

Hüseyin Yenipmar 
URFA 

Necati Aksıoy 
Necmettin Cevheri 
(B.) 
Mehmet Ali Köklü 

, Baîhni Karakeçdlli 
VAN 

Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Menmıet Salih Yıldız 
(1. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
S. Tekin Müftüoğlu 

Yekûn 

»#*-<< 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavit Oral ~ 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Gümerör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
MevKit Yılmaz 

BİTLİS 
Zeynel AhMin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 209 

Kabul edenler : 132 
Reddedenler : 71 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 237 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Barlas Kümtay 
Ertuğrnl Mat 
Kasım ftnadım 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönene 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

edenler] 
GİRESUN 

Hidayet İpek 
GÜMÜŞANE 

Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 

Mustafa Kemal Güneş 
KOCAELİ 

Sabri Yahşi 
KONYA 

Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
0. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
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ORDU 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RlZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Blun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
Ceıngizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BURSA 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SÜRT 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Enver Akova 

. TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğhi 

Mehmet Kazova 
TRABZON 

Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Mehmet Akaoy 

UgAK 
Orhan Deıngıiız 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Rasim Cinisli 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacagehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

İSTANBUL 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Turgut Topaloğlu 

İZMİR 
Şeref Balkşik 
M. Hulusi Çakır 
öoşkun Karagözoğlu 
Ali Nalkü Uner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğlu 

KOCAELİ 
Vehlbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
irfan Baran 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Qkay 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ali Erkek 

MALATYA 
Hakkı Götçe 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanmdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet^ Nihat Akın 
F#rzi Fırat 
öahit Karaflsa$ 
Kevni Nedimoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğln 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar , 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Ymipmar 
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UŞAK 
Adil TuTian 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Sezai Orkunt 
SİVAS 

Vahit Bozatlı 

[Açık üyslikUr] 
Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

I ELÂZIĞ 
Mehmet Ayıtoğ 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

-ı 
-L 

1 
1 
1 

4 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

59 NOU BİRLEŞİM 

25 . 2 . 1971 Perşembe 

Saat : 9,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/394; Cumhu
riyet Senatosu 1/1156) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 259; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1489) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yık 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/400, Cum
huriyet Senatosu 1/1168) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 273; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1495) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında ya»pılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/391; Cumhuriyet Senatosu 
1/1165) (Millet Meclisi S. Sayısı : 270; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1486) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1971) 

X 4. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/399; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1169) (Millet Meclisi S. Sayısı : 258; 
Cumhurivet Senatosu S. Sayısı : 1494) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

n 
SORULAR, GE^SO-RTTT.AR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

k - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 
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X I . —• 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/ 386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1971) 

X 2. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet Se
natosu 1/1163) (Millet Meclisi S. Sayısı : 261; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1483) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/389; Cumhuriyet Se
natosu 1/1164). (Millet Meclisi S. Sayısı : 272; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1484) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 
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Dönem : 3 0 £ } I 
Toplacı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z O 1 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/388; 

C. Senatosu 1/1163) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1483) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 2.2.1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say% :10992 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 22 . 1 . 1971 gün ve 1/388 - 97 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 .2 .1971 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul 

olunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yıh Bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 

(133) 
129 

4 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/388 C.S. 1/1163 11 . 2 . 1971 
No. : 77 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Geftel Kurulunun 1 . 2 . 1971 tarihli 34 ncü Birlegdmânde aynen kabul 
edıilen (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe ıkanunu tasarısı) ve Bütçe Kaıraıa Komis
yonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Geneıl Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
(Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Bize Milletvekili 
Erol Akçal 





Dönem : 3 1 * 7 0 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / / £ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 

1/398; C. Senatosu 1/1164) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1484) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 3. S . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10993 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22 . 1 . 1971 gün ve 1/389 - 95 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1 9 7 1 tarihli 35 nci Birleşiminde değiştirilerek 

kabul olunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı bütçesi ilişik olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not : 
Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 

(123) 
114 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 11 . 2 . 1971 

Esas No. : 1/389, C. S. 1/1164 
Karar No. : 106 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 . 2 . 1971 tarihli 35 nci Birleşiminde değiştirilerek 
kabul olunan (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı), bu değişiklikler muvacehesinde Komisyonumuzun 11 . 2 . 1971 tarihli 35 nci Birleşiminde 
görüşüldü; 

Söz konusu Genel Müdürlüğün 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 7 nci maddesine bağlı (R) 
işaretli cetvelde bölüm 12.000, 12.280 (İşçi ücretleri) matlaplı yeni bir madde açılmak ve madde 



_ 2 ~ 
karşısına «Bu maddeye konulan ödenek yalnız hava limanı ve meydanlarla hava seyrüsefer yar
dımcı istasyonlarında muayyen ve muvakkat müddetlerde kar küreme hizmetleri ile bakım ve 
onarım hizmetlerinde çalıştırılacak işçilere ödenir.» şeklinde izahat verilmek suretiyle yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel"Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Samsun 
/. Kılıç 

Başkan V. 
Aydın 

1. C. Ege 

Ankara 
H. Balan 

Bolu 
H. 1. Cop 

Hatay 
II. Özkan 

Malatya 
H. Gökçe 

Tabiî Üye 
8. Özgür 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Denizli 
H. Oral 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
H. Okçu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Ankara 
/ . Yetiş 

Diyarbakır 
H. Değer 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Niğde 
K. Bayhan 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 272) 
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DEVLET HAVA MEYDANLARI 

R — İŞARETLİ 

Bütçe Karana Komisyontmım kaltml ettiği 

Sayfa Madde Bölüm 
No. Bölüm Madde ödemeğim.'çeşidi Lira Lira 

50 12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
12.280 

Millet Meelki (S. ıSayısı : 272) 
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tŞLETMESt GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CETVEL 

Cuınhuıriyet Senatosunun kaftyul ettiği 
Bütçe Karma 

Komisyonunun bu defa 
değiştirerek kabul ettiği 

Madde BöMm Madde Bölüm 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

İşçi ücretleri 
(Bu maddeye konulan ödenek 
yalnız hava limanı ve meydan
larla hava seyrüsefer yardımcı 
istasyonlarında muayyen ve mu- Aynen kabul edilmiştir. 
vakkat müddetlerle kar küreme 
hizmetleri ile bakım ve onarım 
hizmetlerinde çalıştırılacak işçi
lere ödenir.) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 272) 




