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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci

Oturum

Ankara Üyesi Yiğit Kölker'in, Amerika Bir
leşik Devletlerinin Santa Barbara şehrinde öl
dürülen ilki hariciyecimizin cenaze töreninde
Cumhuriyet Senatomuzu temsilen gruplardan ve
ıbağımsız üyelerden birer üyenin bulunmasına ve
Cumhuriyet Senatosunun başsağlığı dileğinin
Başkanlıkça Hükümete iletilmesine dair önerge
si kabul olundu ve gereğinin yapılacağı bildi
rildi!.
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerimdeki
görüşmelere devam olunaralk;
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi kabul olumdu.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 yılı Büt
çe kamunu tasarısının madde ve bölümleri onay
landı ve tümü açık oya sunularak, oyların ayrı
mı sonunda kalbul olunduğu bildirildi.
•Sağbk ve Sosyal Yardım Bakanlığı
üzerinde bir süre görüşüldü.
(Saat 14,30'da toplanılmalk
saat 13,05'te ara verildi.

üzere

Bütçesi
Birleşime

îkinci Oturum
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi
kabul olundu.
Hudut ve Sahiller Sağlık (remel Müdürlüğü
1'9'73 yılı Bütçe kamunu tasarısının madde ve bö
lümleri onaylandı ve tümü açık oya sunularak,
oyların ayrımı sonunda kalbul olunduğu bildi
rildi.
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir süre
görüşüldü.
Saat 20,30'da toplanılmalk üzere Birleşime
saat 19,30'da ara verildi.
Üçüncü Oturum
Çalışma Bakanlığı Bütçesi kalbul olundu.
4 . 2 . 1973 Pazar günü saat 09,30'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 23, 3!0<da son veril
di.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Kastamonu
Mehmet Ünaldı
Mehmet Çamlıca
Kâtip
Denizli
Hüseyin Atmaca

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 9,30
BAŞKAN : BaşIkanvıeMlli Mefbmeit tfrıafldı
KÂTİPLER : Osmıan Naura iGaarroöat (Konya), iAsmıi Erdoğan (Diyarfoalkır)
BAŞKAN — 26 ncı Birleşimi açıyorum.
n — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1973 yılı Bütçe kanunu t sarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu
(Millet
Meclisi
(1/734); Cumhuriyet Senatosu (1/124) (S. Sa
yısı : 167) (1)

A) ORMAN BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
2.— Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu
raporu (M. Meclisi 1/747; Cumhuriyet Senatosu
1/140) (S. Sayısı: 173) (2)

(1) 167 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 ta
rihli 21 nci Birle§im tutanağına aklidir.

(2) 173 S. Sayılı lamıayazı 30 . 1 . 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir.
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BAŞKAN — Programı, bugünden itibaren
günü gününe uyguluyoruz. Saat 9,30'da Orman
Bakanlığı bütçesini görüşeceğiz.
Bu Bakanlık bütçesi üzerinde Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu adına Sayın Lütfi Bilgen,
Millî Güven Partisi Grubu a d ma Sayın Fethimi
Baysoy ve Adalet Partisi Grubu adına da Sayın
İsa Bingöl söz istemişlerdir.
Şahısları adına da, Sayın Ziya Ayrım ve Sa
yın Faıruk Kınaytürk arkadaşlarımız söz ist<eımişlerdir.
İBRAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) —
ıSaıym Başkam, ben de söz istem iştim.
BAŞKAN — Sayın Eteım Erdinç'de şimdi söz
istemiş bulunuyorlar, kendilerini söz sırasına
(kaydediyorum.
MEHMET F A M ATAYURT (Uşak) — Sa
yın Başkanım, ben de son sözü istiyorum.
BAŞKAN — Şurada eğer başka arkadaş yok
sa, sizi keydedeylm.
Sayım Bakan ve Komisyon yerindeler.
Sayın Lû-tfj Bilgen Buyurun.
C. H. P. GRUBU ADINA LÜTFİ BİLGEN
(İçel) — Sayı Başkan, sayın senatörler;
Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlü
ğü 1973 malî yılı Bütçesi üzerinde C. H. P. Gruıbu adına eleştirilerime başlamadan önce, Yüce
Senatoya saygılar sunarım.
Bu yıl Mecliste takdim edilen Bütçe, şimdiye
kadar alışageldiğimiz kovansiyomel bütçeden
farklı bir şekilde «Program Bütçe» iddiasıyle
hazırlamımıştıır.
1973 Bütçe gerekçesinde bu husus bütün in
celiğiyle izah -edilmiş; ilk uygulama yılı olmasıyle bâzı aksaklıkların olacağı ve ideal şekilden
uzak bukmduğu özürü de samimiyetle beyan
edilmiştir. Bu mıerhaleden dolayı hazırlayanları
tebrik ederiz.
Bizim Program Bütçeden anladığımız, kısaca
ve eski bir deyimle, «Ehemmi mühimmıe tercih»
meselesidir. Bu da, elbette gelişmekte olan ül
kenin dilkkat etmesi gereken bir hususıttur.
Orman Bakanlığının ve Orman Genel Mü
dürlüğünün 1973 Bütçe takdimi de, her seyekin
den çok hacimli bir kitap halinde arz edilmiş
ti/.
2Û0 sayfayı geçen bu kitabı baştan sona ka
dar, ceıtvelleriyle beraber tetkik ettiğimiz halde,
Program Büçe tarzında hazırlandığını maalesef
tespit ötmek mümkün olamadı.
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Halbuki bütün bakanlıklardan çok, Orman
Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün prog
ram Bütçeye ihtiyacı vardı. •
Zira Türkiye için 2 nci ve hattâ 3, 4, 5 nci de
recede öneenıi olan meseleleri arasında orman
bakımından anadava âdeta kaybolmuş, geçmiş
yıllarda ihmal edilen hususa yine önem veriimemiş'tiii'.
Türkiye ortmanla.rmım korunması ve Oıitmam
içi köylülerinin insanca bir hayat tarzına kavuş
ması içini, her şeyden önce halk - orman ilişkile
rinin düzeltilmesi gereğine, bu Bakanlığın sami
miyetle «Program Bütçe» denilen bu mıodermi
bütçede yer verdiğini göremedik. B.elki istelk
var, ama tedbir yoktur. Halk - orman ilişkileî'iindeki aşırı tersliklerden dolayı orman içi köy
lüsü, içinde bulunduğu ormanı hâlâ benim diye
ibağrına basamamıştır. Bu olmadıkça da onma
nın korunması, hele çoğaltılması hayaldir.
Evvelâ, nerenin orman, nerenin orman dışı
'olduğu hâlâ belli değildir. Bütün orman - köy
"münasebetlerini bozan da bu meçhul durumdur.
Kanun ne şekilde yapılırsa yapılsın, Devlet
ormıan hududu katı olarak belli edilmedikçe,
ormanlarımız «Ne kendi etti rahat ne halka
verdi huzur» kaibilinden perişandır.
Onbinlerce dava dosyası,
mahkûmiyetler,
af gayretleri, orman tahribatları da, büyük öl
çüde, bu hudut meçhullüğünden ileri gelmek
tedir.
Biz, kesinkes bu hususu halletmedikçe or
manla ilgili hiçbir kalkınma yapılamayacağı
na, hiçbir reforma girişilemeyeceğine inanı
yoruz.
O halde gerçek odur ki, bugün için bu Ba
kanlığın en mühim meselesi orman sınır çalış
malarıdır. Sayın Bakanımızda bu göreve atan
dıkları zaman, her şeyden önce ve çok kısa za
manda bunu halletmeleri gerektiğine inandı
ğını söylemişlerdi; fakat bu inancın tatbika
tını maalesef göremiyoruz.

— '605

6831 sayılı Kanunun âmir hükmüne göre,
orman sınırlamaları ve kadastro çalışmaları
«Orman tahdit komisyonları» eliyle yapılacak
tır.
1971 yılında 27 adet tahdit komisyonu ku
rularak 400 000 hektra orman sınırlamasını
yapmayı programa almışlardı. O zamanki büt
çe tenkidinde, bu rakamın çok az olduğunu
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ve tahdit işinin bir nesil boyu sürebileceği
için fayda sağlanamayacağını beyan ettiğim
zaman, Sayın Bakan, ilk fırsatta bu komisyonlrm artırılarak tahdidin süratle tamam
lanacağını beyan etmişlerdi. Gerçi bu cevabı
veren Sayın Bakanın yerinde şimdi bir baş
ka muhterem Bakan vardıır, ama Bakanlık ye
rindedir ve önde gelen mensupları da, belki
hemen hemen, ayni kadroyle şu anda burada
dırlar.
Sayın Bakanın bu beyanına rağmen 27 ko
misyondan 5 adedine hukukçu, 1 adedine de
başka ve ormancı üye bulunamaması nede
niyle 21 komisyon halinde çalışılarak, ancak
361 437 hektar ormanın sınırlaması yapılabil
miştir.
1972 bütçesine girerken aynı meseleye te
mas ederek, bir önceki yıl işlenen hatanın tek
rar edilmemesi gerektiğini beyanla, 1971 büt
çesinde söylediğim 5 hukukçu için gereken pa
ramın, nihayet bir iki jeep - pikap parasından
ibaret veya bir bakım memuru evi inşaat be
deli olduğuna işaretle, bu mazeretin bir daha
ileri sürülmemesi dileğine Sayın Bakan müs
pet cevap vermişlerdi.
1972 yılında da tam 27 komisyonla çalışa
rak 400 OOO hektar orman sınırlamasının mut
lâka gerçekleştirileceği Sayın Bakan tarafın
dan beyan edilmişse de, 1973 bütçesinin özür
kısmında, yine 6 komisyona hukukçu üye te
min edilemediği nedeniyle faaliyeette bulu
namadığı için, ancak 295 435 hektar orma
nın sınırlandığı beyan edilmektedir.
Acaba Orman Bakanlığı bu sınırlamayı ta
mamlayarak kavga mevzuunu ortadan kal
dırmak suretiyle, orman - halk ilişkilerini dü
zeltip ormanı ve orman içi köylüsünü kurtar
mak niyetinde değil midir?
Zira bu hızla gidesse, asgarî çeyrek asur sü
recek bir sınırlamanın, orman tükendikten
ve mücadele edecek köylü ortada kalmadık
tan sonra ne mânası olacaktır.
Sanki Orman Bakanlığı, bu hususu ciddi
ye almamakta ve ihtilâf noktaları olan çıban
başlarını ortadan kaldırmak niyetinde değil
gibi gözükmektedir.
Acaba neden her sene 27 komisyon önerili
yor ve neden hep 6 tanesine hukukçu buluna
madığı için işin yapılamadığı söyleniyor? Re
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formcu bir Hükümetin memur bulamadığı için
işi yapmadığını beyan etmesine nasıl inana
biliriz? Bunda acaba bizim bilmediğimiz ve
ya mesleğin dışımda olduğumuz için anlama
dığımız taraflar mı vardır?
Bunların açıklanmasını istemek hakkımız:nızdır. Hoş, açıklansa da ne olacak ki?.. Yine
jirtakım sudan özürlerle geçiştirilecektir ka
naati doğuyor insanda. Hattâ bu cevabı 1973
bütçe takdiminde, tahmin ettiğimiz gibi bulu
yoruz da...
Elimizdeki kitabın 25 nci sayfasında, tah
dit konusunda, 1973 yılında yapılacak işler
hakkında şöyle yazılıdır:
«1973 yılında muhtelif başmüdürlük mın
tıkalarında 21 adet faal, 6 adet eleman noksan
lığı dolayısıyle gayrifaal, adet de yeniden ku
rulacak heyetle toplam 32 adet orman tahdit
komisyonunun çalıştırılması sağlanacak ve
512 000 hektar ormanın sınırlaması yapılacak
tır ve bu iş için 6 250 000 lira ödenek teklif
edilmiştir.,»
Temenni etmeyiz, ama 1974 bütçe raporun
da ela, bâzı sebeplerden dolayı 32 komisyondan
şu kadarı şu sebepten dolayı çalışamadığı için,
ancak şu kadar sahanın tahdidi yapılabilmiş
tir denirse, bu Hükümetin taahhüdü ne olacak
tır? Geçmiş tecrübelere dayanarak maalesef
bu endişemizi kaydetmek ihtiyacını duyuyo
ruz. Kaldı ki, bu program tam gerçekleşse bile,
ancak 512 000 hektar ormanın tahdidi yapıla
bilecektir ve bu hızla giderse bu iş kaç yılda
bitecektir ...
Bu yılki raporda bunun süresi belirtilmiş
tir. Çünkü süresi söylenirse, ortaya çıkacak
korkunç rakamdan samimiyet derecesi belli ola
caktır, ama 1973 raporunda, bu gizlenmişse de,
geçmiş yılların raporlarında «18 milyon hek
tar ormanın 2/3'ünün tahdidi yapılmış, geriye
6 - 7 milyon hektar kalmıştıır» deniyor. Şimdi
ki hızla kalanlar ancak 15 - 2'0 yılda tamamla
nabilir. Kaldı ki, geçmiş yıllarda yapılan tah
ditlerin de revizyonu gerektiği yine eski ra
porlarda yazılıydı. İki senedir bu revizyon ya
pılamadığına göre, o açık hâlâ durmakta ve
zaman istemektedir.
Diğer yandan amenajman ve envanter işle
rinin, 1971 yılı programında 2 500 000 hektar
hedef alınmışken, 1 467 760 hektar fazlasıyle
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3 967 760 hektarı tamamlanmıştır. Bıınıın hal
li için, hem 41 heyet 4 heyet ilâvesiyle 45'e çı
karılmış, hem de bu heyetlerin üstün gayret
leri sağlanmıştır. Elbette bu farklı faaliyeti
takdirle anarız. Ancak burada şunu da belirt
mek isteriz ki, Bakanlık isterse, programı tam
ve hattâ fazlasiyle gerçekleştirmek için para
yı da bularak üstün gayretle plân hedefinin
de üstüne çıkabilmektedir.
Öte yandan, yukarıda da belirttiğimiz gibi,
esas ve anadava olan orman tahdit komisyon
ları hukukçu ve hattâ ormancı bulunamadığı
için eksik kadroyla çalıştırılıyor ve hedefin çok
altında, sanki isteyerek kalmıyor. Bu mukaye
seden de açıkça görülüyor ki, program bütçe
nin emri olan «Ehemmi mühinıme tercih» me
todu uygulanamıyor, ya da hangi işin daha
önemli olduğu hususunda aramızda teşhis ve
takdir farkı vardır. Bu da tam bir zihniyet çe
lişkisini ortaya koymaktadır.
Biz her şeyden, önce organik bir varlık
olan ormanın korunması orman içi köylüsünün
kalkındırılması için, bu iki unsurun barışıklı
ğının sağlanmasını şart görürüz. Bunun için de,
en süratli işlemlerle, 1 - 2 yıl içinde bütün
tahdidin tamamlanarak, ihtilâf noktalarının
ortadan kaldırılmasından sonra diğer mesele
lere sıra geleceğine kaaniyiz.
Halbuki programa ve tatbikatına bakarak
görüyoruz ki, Orman Bakanlığı bütün gücüy
le mevcut ormanı âzami istismar ederek ge
lir sağlamaya çalışmaktadır. Bunun için de sı
nırlama çalışmalarını mütemadiyen ertelemek
te veya yavaşlatarak yozlaştırmaktadır.
Halbuki, sınırda savaş devam ederken içer
de barış ve imar olamaz. Bugün de bu sınır be
lirsizliğinden dolayı, orman işi köylüsüyle or
man savaş halindedir. Evvelâ orada ateşkesi
sağlayalım, sonra ormanı yeterince işletelim.
B-aporda orman koruma faaliyetleri kısmın
da yapılan çalışmalardan bahsediliyor.
Orman muhafaza memurlarının emniyet sı
nıfına alınmalarını, kendi Bakanlığı bünyesin
de kalmak kaydiyle uygun buluruz; ama bu me
murlara, sadece falar ve güçsüzleri değil, zen
gin ve güçlü suçluları da yakalama gücü ver
medikçe netice alınamayacağı şimdiden söyle
nebilir. Bir parantez açarak, müsaadeleriyle
bunun için iki küçük misal vermek istiyorum.
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Bu yaz seçim bölgem olan Erdemli'de idim.
Mersin limanının inşası için gerekli taşı 45 Km
uzaktaki Lemos köyünden getirdiler. En sert
taşlar, en münasip taşlar orada bulunmuştu. .
O kayalıkların yeri şimdi boş, yanındaki ka
yalıklar da boş. Her sabah oradan geçerken
inşaat için bir - iki kamyon biriketin yığıldığı
nı ve akşama dönerken de birkaç evin tamam
landığını görüyordum. Bu iş birden hızlandı ve
köylüler orayı işgal ettiler. Sonra Orman ida
resi el koydu, iş mahkemeye intikal etti ve
30 küsur vatandaş hapse düştü. Bana haber
gönderdiler, ben de hapisaneye ziyaretlerine
gittim.
Bir defa orası hakikaten hudut bakımın
dan ormanın içerisinde. Buna kimsenin bir di
yeceği yok, ama bir limanın bütün mendirek
lerini yapacak kadar taş alınabilecek kaya
lık bir sahanın orman içine konmuş olması da
calibi dikkat. Terslik buradan geliyor. Devlet,
belki sahildir, belki Hazinenindir diye oraya
sahip çıkabilir, ama ormandır diye sahip çıktı
ğı müddetçe, esas ormanın da orman olduğu
na kimseyi inandırmak mümkün olmuyor.
Kendileri ile konuştum ve 106 kişinin orayı
taksim etmiş, parsellemiş olduğunu öğrendim.
Bunların çok azı o köyden, ama büyük bir
kısmı Torosların eteğindeki esas orman içi
köylerinden. Oraya gelişlerinin sebebi, ziraat
yapmaktan ziyade, yakında bulunan işyeri Er
demli'de işçi olarak çalışmak ve evin önünde
de çeyrek dekar kadar sebzelik yapıp maişe
tini temin etmek. Bunlar eğer buraya yerleşir
lerse, yukarı yaylalarda her birinin buğday,
arpa ekmek için her yıl tahribetmekte olduğu
80 - 100 dönümlük ormanı kurtaracağız. Bir
defa, bunları buradan kovmakla tekrar o or
manın içine sokuyoruz.
Diğer nokta : Bu 106 kişinin içinde isim ola
rak kimler var diye sordum; falan, falan da var,
dediler. Baktım, bunların içerisinde senelik na
renciye geliri 300 bin lirayı geçenler de var;
hem de öyle parselliyorlar ki, adam bir yer çe
viriyor, ev yeri- olsun diyor. Oğlu yanıbaşmda
yer çeviriyor, dükkân yeri olsun diyor. Karısı
bir yer çeviriyor, sinema yeri olur burası diyor,
ama bu adamlar tabiatiyle yakalanamıyor. Ya
kalanan 30 küsur kişi de kaçmak için parası ol
mayanlardır. Diğerli İstanbul'a gittiler. Hattâ
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Türkiye dışına çıkanlar da oldu. Karada otomo
bili, denizde motoru, bahçede geliri olan insan
lar da burada yer aldılar. Hepsi haksızdı; ama
biz bu tahdit işini zamanında yapsaydık da,
böyle yerleri hakikaten muhtacolana verseydik,
bu işler olmazdı. Bu bir.
Yine saat 2 sıralarında bir köyden dönüşte,
yolda birisi el kaldırdı, Jeepe aldım; bakım memuruymuş, uzaktan fark edemedim. Merhaba
dan sonra kendisine doğrudan doğruya, «Seni
Burdur'dan niye sürdüler?» dedim. «Nereden
bildin Burdurlu olduğumu» dedi. «Şivenden bel
i k dedim. «Evet memuruz tabiî, geldik» filân
dedi. «Burada ne yapıyorsun, nerelere bakıyor
sun?» dedim, «işte şu bölgeye bakıyorum, kontroldan geliyorum.» dedi. «Burada kalacak mı
sın, beğendim mi burayı?» dedim. «Artık aya
ğım suya erdi, beni buradan kimse süremez»
dedi. «Niye süremez?» dedim. «Biz, bizi sürdü
recekleri artık yakalamıyoruz» dedi. «Meselâ
kim?» dedim. «Falan adam ormanda açma ya
pıyor. Onun emrinde 40 - 50 tane işçi var. Biz
onun yanından geçerken öbür tarafa bakarak
geçiyoruz, ama o gün de birkaç iş yapmak ge
rekiyor, biz de gidip biraz ileride kimsesiz bir
adamı yakalıyoruz. Böyle olunca da bizi kimse
sürmez, burası iyi, burada kalacağım.» dedi Ha
kikaten o, 40 - 50 işçiyi tutan adamın geçen seneki bütçe müzakeresinde başka bir misalini
be nburada vermiştim. 8 - 10 dönümlük tapu
suna 300 dönüm daha eklemek suretiyle, o sa
hayı köylüler satmıştır. Köylüler, muhtaç in
sanlar, açamıyorlar. Halbuki hepsi Toroslarda
büyük orman açmaktan vazgeçip gelmiş, sahil
de 10 dönüm arazisi olan insanlardır. Sahildeki
10 dönüm, Horoslardaki 100 dönümlük arazinin
verimini fazlasiyle vermektedir. Şimdi biz on
ları kovuyoruz; fakat aynı yeri bir başkası açı
yor. 10 dönümlük tapusu var, 300 dönüm daha
açıyor, dönümünü 5 bin liradan 1,5 milyon lira
ya bu köylülere satıyor. Şimdi o halledildi, fa
kat aynı adam bu defa başka bir bölgede başka
bir parseli çevirmiş. Köylüler zayıf oldukları
için Devlete güçleri yetmİ3^or, açamıyorlar, ama
o güçlü adam açıyor. Bakamı memuru da, artık
yer yer tedirgin olmamak için onu görmezlik
ten geliyor. Maalesef durum bu.
İşte bunun için deriz ki, Orman Bakanlığı
(ki, program bütçenin de emri budur) «Ehem-
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mi mühime» tercih bakımından, diğer işleri bir
kenara bırakarak bütün gücünü harcasın ve bir
iki sene içerisinde bu sınırlamayı süratle yap
sın. Ondan sonra zaten kimsenin bir diyeceği
kalmaz. Muhtacolana da gerekli yerler verilmiş
olur.
Yine bu mevzuat çalışmalarından
olarak,
mahkemece müsaderesine karar verilen suç alet
leri ve nakil vasıtalarını yakalayanlara satış
bedeli üzerinden bir miktar prim verilmesi için
ödül yönetmeliğine hüküm konmasına dair ça
lışmalar yapıldığı ifade edilmektedir ki, bunun
fayda değil, zarar vereceğine kaniyiz. Zira bu
nun örneğimi gümrük ve diğer kaçakçılık işle
rinde görmekteyiz. Rüşvet, dalavere dedikodu
ları ve olayları ayyuka eıikmakta ve sosyal bün
yeyi altüst etmektedir. Zaten tabiatı icabı de
dikoduya müsait ve hattâ müstait olan bu mes
leğin uç dallarını iyice dile düşüreceğinden en
dişe ederiz.
Eğer bir başarı ödülü verilmesi düşünülü
yorsa, bunun yangm söndürmede üstün gayreti
geçen memur ve köylülere verilmesinde isabet
görüyoruz. Böylece halkın da hizmete zorla de
ğil, kârla gitmesi yolu açılmış olur.
Çok kez köylülerin kendi paralarıyle açacalkları içme suyu veya sulama kanalı için yap
tıkları müracaatlar aylarca ve hattâ yıllarca sü
rüncemede kalmakta ve irtifak halklarını çok
güç alan veya alamayacağı zehabına kapılan
köylüler bunu kaçak yapmakta ve bunlar da
bir hayli dedikoclulu konuşmalarla kahve soh
betlerine kadar inmektedir.
Artık bu tarz meslek taassubunda kaçınma
lıyız. Kaldı ki Türkiye'deki bütün akarsuları
kanallara alsak ve hepsini de orman içinden ge
çirsek ve kanal boyunca tam tahribat da olosa
ne çıkar? Kaç heiktar orman zayi olur?
Diğer yandan bir yılda orman haşerelerinin
yaptığı zarar miktarı, Orman Bakanlığı kaynak
larına göre yılda 220 bin hektar orman muadi
lidir. Sulu bir yerde bu kadar saha 200 binden
fazla aileyi barındırır ve 1 milyon insanı bes
ler demeiktir bu. Bütün sularımız orman içinde
verimli yerlere a'kıtılsa ve ormanlar da sökülüp
tarıma tahsis edilse bile, feda edilen her bir
dekar orman için susuz sahada en az 10 dekar
orman kurtarılabilir. Zira sulanan verimli bir
arazide bahçe, meyve ziraatı ve sanayileşmiş zi-
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raat sayesinde faraza 10 dönümden alman gelir,
sulanmayan yerde 100 dönümden bile alınamamaJktadır. Orman içi köyleri de hemen hep bu
verimsiz yerlerdedir. Artık bizim de, orman
için verimli olduğu halde ziraat için verimsiz
olan yerlerdeki köylülere, tarım için verimli;
fakat orman için verimsiz yerden, bozuk orman
sahasından çok, daha az yerler vererek hem
köylüyü rahat ettirmek, kalkındırmak:, hem de
bozuk ormanı bir yerde azıcık küçültürken, ha
kikî ormanı başlka yerde fazlasıyle büyütmek
suretiyle Anayasanın bir emrini yerine getir
memiz gerekir.
Kaldı ki, memleketimizde halkın göz diktiği
sulanabilen yerler hakilkî orman vasfından uzak
t ı r ; makiliktir, bozuk ormandır. Köylünün ter
ke hazır olduğu yerler ise, orman için daha el
verişli, çok daha geniştir. Halkın bu temayülü
her zaman bu derece müsait olmayabilir. Bun
dan yararlanmasını bilmeliyiz.
Bir Orman Suçları Af Kanunu tasarısı gel
di. Meclislerde, 10 dönüme kadar «açma» suç
larının da af şümulüne alınması saplandı; fa
kat Cumhurbaşkanına veto ettirmek işimi, Sa
yın Bakan başta, mesleki teşekküller faaliyete
geçerek başardılar. Kanun yeniden görüşülür
ken elbette fikrimizi söyliyeceğiz, ama şimdilik
şu kadarını belirtmeliyiz ki, yulardır uygula
nan bu meslekî taassupla ormanlar korunama
mış, köylü kalikındırılamamıştır. Baştan beri ko
nuşmamızda değindiğimiz meslekî taassup it
hamından ormancı arkadaşlarımız alınmasınlar,
Zira biz, zamanımızda önemini kaybetmekte
olan dinî taassubun yerini meslekî taassubun al
makta olduğunu görüyor ve bunun da en az
öteki kadar zararlı olduğuna işaret etmek isti
yoruz.
Bu meslekî taassup sadece ormancılıkta de
ğil; tıpta, mühendislikte, hukukta ve hemen he
men bütün dallarda mevcuttur. Biz, şimdi de bu
tip taassupla savaşmak ihtiyacını duymaktayız.
Merak ettiğimiz bir hususda Türkiye'deki
çayır ve meraların, Orman Bakanlığınca verim
siz arazilerle aynı kategoriye sokulmuş olması
dır. Orman Bakanlığı çalışmalarını belirten ki
tabın 9 ncu sayfasındaki istatistikte öyle yazıl
mıştır : Bu tasnife göre Türkiye arazisinin %
60'ı işe yarar, % 40'ı işe yaramaz. İşe yarayan
% 60'm ortalama % 50'si ekim arazisi, % 50'si
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ağaçlıktır. % 50'si ağaçlık olan sahaların da
% 15'i meyvelik, sebzelik, % 85ri de orman ağaçlarıyle örtülüdür. Rakamları yüzdeye vurunca
böyle çıkıyor...
Ormanların ve verimli arazinin dışında ka
lan % 40'm kısımlarını sayarken çayır, mera
ve verimsiz araziyi aynı kategoride göstermenin
nedenini anlayamadık Bizim anlayışımıza göre,
çayır ve meralar görünüşte Tarım Bakanlığını
ilgilendiriyor ise de, ormanların hayvanlardan
korunması halinde, dolaylı olarak, ciddî bir şe
kilde Orman Bakanlığını da ilgilendirmelidir.
Onman içi veya bitişiğindeki mera ve çayırlar
da yapılan hayvan otlatmaları taassuptan uzak,
gerçekçi bir usulle sağlanmalıdır. Türkiye'deki
ormıan - halk ihtilâflarının kaynaklarından biri
de budur. Orman Bakanlığı bu husustaki görüş
ve tatbikatını revize etmelidir.
Halkın tahribatı ve teşkilâtın işletme hatası
neticesinde bir kısım orman sahalarında tabiî
tensiil kaabiliyetinin kaybolduğu ifade edilmiş
tir ki, bu durum ormanlarımızın istikbali bakı
mından hangi noktaya geldiğimizi göstermekte
dir.
Orman yolları çalışmalarının, bütün eksik
liklerine rağmen, başarılı olduğunu söyler, tak
dirle anarız. Bu yollar sadece orman yolu de
ğil, orman içi köylüsünün de yolu olduğu için
Köy İşleri Bakanlığryle daha sıkı bir işbirliği
yaparak, halkın da yardımıyla daha çok yol ya
pılmasını temenni ederiz.
Ancak, orman içi köy yollarına ait raporda
verilen rakamlarla, Üçüncü Beş Yıllık Plânda
kaydedilen rakamların hem kendilerinde, hem
dayanaklarında farklar olduğuna değinerek, bu
farklı takdimlerin giderilmesini de temenni ede
riz.
Kitapta, satın alınacak elektrojen gruplarıyle bâzı bölge merkezlerinin aydınlatılması ge
reğine değinilmiştiir. Ancak, bu aydınlatmadan
o bölge merkezinin bulunduğu köy veya kasa
badaki halkın da yararlanması sağlanırsa, o
taktirde halk - orman yaklaşmasında daha iyi
bir netice alınmış olur. Elbette hudutlu takati
olan bir elektrojen grubuyle bütün halka elekt
rik verilemez, ama okul, cami hastane ve bâzı
anayol, çeşmebaşı gibi, ortalk hizmet yerlerine
elektrik verilirse, kilovatı 7 - 8 lirayı bulan bu
aydınlatmadaki Hazine israfı hem biraz aımme
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hizmeti görerek hafifletilmiş olur, hem de bir
tanıtıma faaliyeti olur sanırız.
Ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında ye
ni ağaçlama sahaları seçilirken, halk - orman
ilişkilerini bozmayacak: yerlerin seçilmesine dik
kat edilmelidir. Daha yukarıda önerdiğimiz bi
çimde yerleşimi sahalarının yeniden tanzimi su
retiyle, sel kaynaklarında ormanın tahribine
mâni olarak erozyonun önlenebileceğine inanı
yoruz. Kısacası; halkı iyi orman sahasından,
bozuk orman sahasına kaydırmanın bâzı kolay
lıklarından da faydalanıp, her şeyin yerinde
.kullanılmasını sağlamalıyız. Böylece, şehirlere
yapılan gecekondu akımı da hızını kaybeder.
ıSayın senatörler, çalışma kitabının 169 neu
sayfasında «Orman - Köy Çalışmaları» başlığı
altındaki ilk paragrafta :
«15 000'i geçen köyde yaşayan 8 milyondan
fazla insanın orman üzerinde olan menfi tesir
leri nedeniyle 13 milyon hektar ormanın tahrip
edildiği» yazılmaktadır ki, bundan isabetsiz
bir teşhis ve bühtan olamaz. Bu da, Orman Ba
kanlığının zihniyetini göstermesi bakımından
önemlidir. Orman içindeki halkın ormana zarar
verdiği doğrudur, bunu inkâr eden yoktur; ama
bu zararı veren yalnız halk değildir. Şimdiye
kadar tatbik edilen yanlış koruma ve işletmeci
lik zihniyetinin de bunda büyük etkisi olduğu
nu artık itiraf etmeliyiz. Bunun tekrar tekrar
detaylarına girip vaktinizi almak istemiyorum.
Geçmiş yıllar bütçelerinde de bunları defaatle,
grup olarak açıkladık, ama zihniyette bir arpa
•boyu ilerleme olmadı. Yuyarıya kaydettiğimiz
cümle bunun isbatıdır.
Diğer yandan, aynı kitabın 45 nci sayfasın
da :
«'Silvikültür Çalışmaları» başlığı altındaki
izahattan da anlaşıldığına göre, Devlet hâlâ
müspet ve müsmir bir orman işletmesi ve istih
sali usulünü bulamamıştır. Türkiye çapında bir
laboratuvarda çeşitli usuller denenmiş ve denen
mektedir. Kendisini yeni yeni bulmakta olan
bir memleket için bu tür denemeler tabiîdir ve
başjka çare de yoktur, ama bu geniş laboratuvar
çalışması şeklinde yapılan işletme ve üretim tar
zından ormanlarımızın zarar gördüğünü yine
yetkililer söylemektedir. Biz de teşkilât olarak
bu eksiğimizi ve hatamızı itiraf ederek tahriba
tın günahını sadece orman içi köylüsüne yük
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leme hastalığından kurtulup, esas hastalığa
doğru teşhis koymalıyız ki, tedavi çaresini bu
labilelim. Bunu yapmazsak, 170 nci
sayfada
belirtilen :
«Devlet ormanların korunması, ormanlık sa
haların genişletilmesi ve gözetilmesiyle işletil
mesinde, Devletle köylülerin işbirliğini sağla
yıcı tedbirleri almak ve uygulamak»... fikri,
sadece raporda yazılı bir arzu olmaktan öteye
geçemez. Nitekim, yıllardır bu arzu edildiği
halde gerçekleştirilememiştir. Çünkü zihniyette
bir değişiklik olmamıştır.
Bizim anlayışımız odur ki, içinde bulundu
ğumuz sosyal devlet anlayışı ışığında meseleyi
insancıl açıdan ele almakla mümkündür ve se
nelerden beri bunu öneriyoruz.
İnsanca bir orman düzemiyle ormanın ve or
man içi köylüsünün kurtarılabileceğini kanıtla
yacak örnekler vardır Türkiye'de. Örneğin biz,
C. H. P. olarak ileri sürdüğümüz düzen değişik
liğinin uygulanmasına, milyonlarca üyesi olan
ve bunun için koskoca bir Bakanlık kurulan iş
çi konusunda yapmışızdır.
Partimizin yarım da olsa iktidarda bulun
duğu ve şimdiki Genel Başkanımız sayın Bü
lent Ecevit'in Çalışma Bakanlığı yaptığı zaman,
işçi düzenini değiştirerek onları amelelikten,
ailelerini sefaletten kuriarmışızdır. İşçiye grev
hakkı, toplusözleşme hakkı, vesair sosyal güven
lik hakları sağlamak suretiyle, her sahada ya
pacağımızı beyan ettiğimiz düzen değişikliği
nin en güzel örneğini vermişizdir. Biz bunu ya
parken de, yeni işçi düzeninden çıkan bozulan
lar, grev hakkının, toplusözleşme hakkının ko
münistlik olduğunu, sosyal hakların sosyalist
lik olduğunu söylüyorlar, yayıyorlar, yazıyor
lardı ; fakat o zaman Çalışma Bakam olan Ecevit, bütün ithamlara göğüs gererek işçi kesimin
de düzen değişikliğini gerçekleştirmişti. Her
memlekette olduğu gibi, 5 liralık yevmiyesinin
6 liraya çıkartılmasını isteyen amele ve işçisini,
komünistlerin tahrikiyle böyle yapıyor, diye
suçlayan işverenlerin Türkiye'de de mevcut ol
duğunu ve bunların önemli köşebaşlarmı tut
makta olduğunu da hesaba katarak, işçi kesi
minde yapılan düzen değişikliğinin hakikî bir
demokratik ihtilâl olduğunu görmezlikten gele
meyiz, ama buna inanan bir kimsenin sadece
Bakanlığında değil, liderliğinde yürütülen bu
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düzen değişikliği, bütün kesinılerdej tahakkuk
edinceye kadar, kim ne derse desin, biz yolu
muzdan dönmeyeceğiz.
Ormanı kurtarmak ve orman içi köylüsünü
kalkındırmak için, bu kesimde istediğimiz düzen
değişikliği şudur :
Burada 1973'ün Bütçe rakamlarına değil,
geleceğin Türkiye'sini kuracak fikirlerimizden
bir kısmını arz etmekle yetineceğiz. Zaten artık
rakamları değiştirme zamanı geçmiştir.
BAŞKAN — Sayın Bilgen konuşmanız her
halde devam edecek. Şöyle yapalım; zatıâlinizin
Grup adına 15 dakikalık ikinci kez konuşma
hakkınız var, tabiî diğer gruplar konuştuktan
sonra. Konuşmanız şimdi bitmeyeceğine göre,
sayın Fehmi Baysoy ve isa Bingöl'den rica edeyimı arkadaşımız ikinci hakkını burada kullan
mış! bulunsunlar.
İSA BİNGÖL (Muş) — Olur efendim.
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i Anayasamız, Devlete, herkes için insanlık onu
runa yaraşır bir yaşama düzeni kurma ödevini
de verir.
Onun için, ormanları yakıp kesmek Anaya
saya ne kadar aykırı ise, milyonlarca orman
köylüsünü insanlık onuruna yaraşır bir yaşama
düzeyinden yoksun bırakmak da Anayasaya en
az o kadar aykırıdır.
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Nitekim Anayasamız, Devletten, yalnız or
manların korunmasını değil, ormanlar içinde
veya hemen yakınında oturan halkın kalkındırılmasmı da istemiştir.
.Benim bölgemden buna küçük bir misal
vermek istiyorum. Gayet iyi bir işletmeci orman mühendisi vardı bir yerde, halka o kadar
iyi muamele ediyordu ki, herkesin işini görüyor ve ormanı da köylüye bekletiyordu. Hattâ
bir defasında, o bölgedeki köylüler, bir gece or
man muhafaza memurunu orman kaçakçısı halinde yakaladılar ve teslim ettiler.

BAŞKAN — Buyurun.
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Ağaçlardan
önce,
insanın
Devleti
olmak
(Devamla) — Teşekkür ederim sayın Bingöl ve
i mecburiyetindeyiz.
sayın Başkan.
«Ortanın Solu» düzeninde Devlet, ağaçlar
Cumhuriyet Halk Partisi 1969 seçim bildir
dan
önce, insanların devletidir. Bu düzende, in
gesinde 17 maddelik «Halktan Yetki İstiyoruz»
sanlarla birlikte, orman köylüleriyle birlikte,
adlı kitabında görüşlerini şu şekilde açıklamış
ormanlar da, en sağlam güvenceye konuşacak
ve buna da «İnsanca bir orman düzeni» adını
tır.
Halkla Devlet elele vererek, ortanın solun
vermiştir, özlemini çektiğimiz insanca bir orda
Cumhuriyet
Halk Partisi, bu orman varlığı
orman düzeninde :
nı,
hakla
Devletin
elele vereceği bir demokra
Orman, bir doğal hazinedir; fakat Türkiyetik işletmecilik anlayışı içinde değerlendirecek
nin bozuk düzeninde bu hazinenin içinde yaşa
tir.
yan orman köylüleri, ülkemizin en yoksul in
«Ortanın Solu» nda insanca bir orman dü
sanlarıdır.
zeni
şöyle kurulacaktır :
Bu düzende, bazen ağaçlar, bazen de oylar
Orman
tanımı, gerçekçi ve bilimsel esaslara
düşünülmüştür; fakat ağaçların arasında, ro
göre
yeniden
yapılacaktır. Bu tanıma göre, or
manların içinde yoksul ve çaresiz yaşayan in
man alanları yeniden saptanacak, orman olma
sanlar düşünülmemiştir.
yan yerler belli olacaktır. 10 Sene önceden de
Ortanın solunda insanlık anlayışında, Cum
ğil, bugünden başlanacaktır. Gerçekten orman
huriyet Halk Partisi, ormanda da insanca bir
olmadığı halde, yanlış olarak orman kapsamı
düzen kuracaktır. Öncelikle insanı düşünen, in
içinde görünen ve tarım yapılmasında, orman
sanı koruyan bir düzen olacaktır bu...
bütünlüğünü korumak veya selleri ve toprak
Kendileri, orman bölgelerinde insanca yaşa
kaymasını önlemek bakımından sakınca bu
yabilir duruma geldikleri zaman, köylüler or
lunmayan yerlerden, o bölgelerdeki topraksız
manları, Devletin şimdiye kadar koruyabildi
veya az topraklı orman ve dağ köylüleri, «Or
ğinden çok daha iyi koruyacaklardır. Buna
tanın Solu» anlayışında bir toprak reformunun
inanıyoruz.
adaletli koşulları içinde, tarım yapmak üzere
Anayasamız, Devlete ormanların korunması
yararlanabileceklerdir.
ödevini verir. Çünkü ormanların
korunması,
Orman alanı içinde kalması gerekmekle be
toprak varlığımızın korunması demektir; fakat
raber, üzerinde meyve veya zeytin ağaçları ye-
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tiştirilmesi orman bütünlüğüne zarar vermeye
cek, ormandan beklenen yararları sağlamaya
devam edebilecek topraklar ise, orman alanı
olarak Devlet mülkiyetinde alıkonulacak, fa
kat o bölgelerdeki orman köylüleri bu toprak
larda, orman bütünlüğü bakımından uygun gö
rülen ağaçları yetiştirerek gelirlerini kendileri
ne alabileceklerdir.
Halk yararına olan bu tedbirlerin, gerçek
orman varlığını küçültmeden, gerçek ormanla
ra zarar verilmeden, hattâ orman varlığımızı
zenginleştirerek uygulanması mümkündür.
Orman bölgesi içinde bulunmayan ve bugün
üzerinde tarım yapılmayan dağ yamaçlarından
bir kısmı (teraslama yapmak ve meyve ağaç
ları yetiştirmek üzere), dağ köylerinde yaşa
yanların veya onların kuracağı üretim koope
ratiflerinin yararlanmasına tahsis edilecektir.
Bunlar, ayrıca, gerekli bilgi, teknik yardım ve
ucuz kredi sağlanarak Devletçe desteklenecek
lerdir.
Orman işletmesi, bir kamu iktisadî kurulu
şu durumuna getirilecektir. Gerek orman işçi
leri, gerek orman köylülerinin kuracakları çok
yönlü kooperatifler ve üst kuruluşları, bu işlet
menin yönetimine ve kârına katılacaklardır.
Bizim görüşümüz de Devlet kesesinden zengin
etme yoktur, ama, Devletle beraber, köylüyü
Devletin kârına ortak ederek, idarede de kat
kıda bulundurarak yardım etmek, kalkındır
mak da vardır.
Aracılara ihtiyaç kalmayacaktır.
Orman işçilerinin çalışma koşulları, adalet
li ve insanca bir düzene bağlanacak, sosyal gü
venlikleri sağlanacaktır.
Orman köylülerinin konut ihtiyaçlarını kar
şılayacak yeterli orman ürünü ayırmada güç
lük çekilen bölgelerde köylülere, Devletçe el
verişli yapı malzemesi sağlanacaktır.
Bir yerin orman olup olmadığı konusunda
ki anlaşmazlıkların çözümünde, mahkemelerin
daha objektif ölçülere göre karar verebilmesi
ni kolaylaştırıcı tedbirler alınacaktır.
Sonuç :
Orman düzeninde yapılacak bu değişiklik
ler, orman köylüsünün insanca yaşama hakkı
ile orman varlığımızın korunması gereği ara
sındaki sunî çelişmeyi ortadan kaldıracaktır.
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Bu düzen değişikliği ile orman köylüsü, ya
sayabilmek için suç işler duruma düşmekten,
ueluluk duygusu ve ezikliği içinde bulunmak
tan, hapislerde sürünmekten kurtulacaktır.
Bu düzen değişikliği ile köylü - Devlet - or
man yabancılığı sona erecektir. Köylü, Devleti
karşısında değil, yanında görecektir. Orman,
köylünün rızkını kesen değil, rızkını veren bir
kaynak durumuna gelecektir.
Bu düzen değişikliği ile orman köylüsünün
gücü, kendi yaşamının zenginleşmesi ve mutlulaşması yolunda, orman varlığımızın daha iyi
değerlendirilmesi yolunda, orman ürünleri sa
nayiinin gelişmesi yolunda seferber edilecektir.
Kıymetli arkadaşlarım, mensubu olduğum
C. H. P. nin gerek 1973 malî yılı bütçesi üze
rindeki gerekse geleceğe ait görüşlerini belirt
meye çalıştım. Beni dinlemek lütfunda bulundu
ğunuz için teşekkür eder, bütçenin, Bakanlığa
ve Türk Milletine uğurlu olmasını diler, saygı
lar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Millî Güven Partisi adına Sa
yın Fehmi Baysoy, buyurun.
M. G. P. GRUBU ADINA FEHMİ BAY
SOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın sena
törler ;
Orman Bakanlığı 1973 malî yılı bütçesi üze
rinde, Millî Güven Partisi Grubunun görüşleri
ni kısaca arz etmek üzere huzurunuzda bulunu
yorum.
Yurdumuzda ormancılık gün geçtikçe önemi
artan ve problem olmakta devam eden bir ko
nudur.
Orman Bakanlığının kuruluşundan bu yana,
yakından izlediğimiz ormancılık konusunda, is
tenilen gelişmeleri tespit edemediğimizi üzüle
rek açıklamak mecburiyetini duymaktayız.
Geçen yılki bütçe konuşmasında da belirtti
ğim üzere, orman içi köylülerinin durumu ile il
gili çalışmalar hâlâ plân, program, etüt ve de
nemeyi aşamamış ve geniş bir tatbikata erişme
miştir.
Bu kere de, bütçesi Orman Bakanlığına ak
tarıldığı halde, bir YSE Genel Müdürlüğü gibi
Türkiye çapında çalışma niteliğine kavuşama
mıştır.
Bu noktada, ormancılık konusunun yurdu
muzda sosyo - ekonomik bir konu olduğunu ye
niden belirtmekte fayda görmekteyiz.
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Yurdumuzda orman konusu, yanlış anlaşıl
ması, ilim ve tekniğin gereği gibi uygulanma
ması neticesinde muhtelif aşamalar göstererek,
Anayasanın 131 nci maddesinde prensibe bağ
lanmış millî bir konumuzdur.
Memleketin iklimi ve özellikle yağışları üze
rinde, toprağın korunmasında, suların tutulma
sında ve zararsız hale getirilerek sürekli ve tu
tumlu bir biçimde harcanmasında olumlu etki
ler yapan orman, millî ekonominin ayrılmaz bir
parçasıdır.
Yurdumuzda odun hammaddesi ve kereste
ihtiyacını sağlayan ormanlarımız, vatandaşlara
da iş ve geçim imkânları vermektedir.
Turistik ve sportif gelişmelere yardımcı olan
ormanların korunması ve ekonomik nimetlerin
den düğzenli ve yeterli bir şekilde faydalanma
mız, ancak belirli bir orman politikası ile sağ
lanabilir.
Orman - halk ilişkilerinde, ormancılığın bu
günkü problemleri, geçmiş yılların plânsız ve
düzensiz bir ormancılık politikası neticesinde
kanayan bir yara halinde devam etmektedir.
Orman köylüsü çok düşük geçim koşulları
içinde yaşamaktadır.
Diğer taraftan, Türkiye ormanlarının korun
ması Anayasal bir vecibedir.
Bu bakımdan, birbirinden ayrılmaz unsur
olan orman ve orman köylüsünü müştereken mü
talâa ederek, Türkiye ormanlarının korunması
konusunda gerekli faliyeti göstermek lâzımdır.
Geçen yıl da belirttiğim gibi partimiz, orman
konusunun kısır çekişmelere ve partiler ar ası
rey hesabına dayanan, sorumsuz bir düzene git
mesine asla rıza göstermeyecektir.
Orman hudutları ihtilâflarını halletmek ko
nusunda yapılan çalışmalar yetersizdir.
Mevzuattan evvel, orman hudutlarının tes
piti konusunda genel bir görüş birliğine varıl
ması lâzımdır.
Fiilen ve ilmen orman vasfını kaybeden ve
ilerde de, orman yetiştirilmesi millî ekonomi ba
kımından mahzurlu bulunan sahalarda, orman
hudutlarının geriye alınması ve tadili gerektiği
kanaatindeyiz.
Tarım memleketi olan vatanımızda, tabiat
kaynakları envanterinin bir elden yapılması ve
araziden faydalanma düzenlemesinin planlanma
sı gerekmektedir.
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Bu konuda muhtelif genel müdürlüklerin
ayrı ayrı çalışma yapmaları neticesinde, Türki
ye'deki orman hudut ihtilâfları, halledilmesi
güç bir sorun haline gelmiştir.
Edindiğimiz bilgilere göre, halen 200 binin
üzerinde derdest dava dosyası mevcuttur.
Bu bakımdan da, ormanların sınırlandırıl
masını yeni esaslara bağlayan ve hangi alanla
rın orman sayılmayacağını gösteren tasarının
önemle ele alınması gerekmektedir.
Burada orman tarifi, Anayasamızın 131 nci
maddesine esas olarak alındığı cihetle, yapıla
cak çalışmalarda, orman sınırı dışına çıkarılacajk arazilerin ilmen ve fennen orman vasfını
kaybetmiş sahalar olmasının, kanunda açıklığa
kavuşturulması şarttır.
Orman mahsullerinin kıymetlendirilmesi ve
pazarlamasının yapılması konusunda, Devlet
daireleri arasında bir koordinasyonun bulunma
dığını ve bilhassa orman endüstrisi konusunda
gerekli faaliyetlerin çok yavaş gitiğini müşahe
de etmekteyiz.
Orman Bakanlığı kuruluşuna esas alman pro
fesör Ozara'mn raporunu tetkik ettiğimiz za
man, Bakanlığın önemli bir fonksiyonunun da
orman endüstrisi olması gerektiğini görürüz.
Bakanlığın kuruluşundan bugüne kadar, or
man endüstrisi konusunda esaslı bir çalışmaya
şahit olmadığımızı üzülerek belirtmek zaruretindeyiz.
Hepimizin bildiği gibi, Türkiye ormanları,
orman endüstrisinin hammaddesini, ancak plân
lı ve programlı bir kaynak kıymetlendirilmesi
ile karşılayabilecek niteliktedir.
Halen odun ve odun menşeli mahsullere kar
şı artan ihtiyacın karşılanması, ancak orman en
düstrisinde gerekli tedbirlerin alınması ile
mümkün görülmektedir.
Bu bakımdan da, hammadde plânlaması ya
pılmadan, değişik sektörler tarafından orman
mahsulleri endüstrisine gidilmesi, zaten az olan
ormanlarımızı bir tahrip politikasına götüreceği
tabiîdir.
Türkiye'mizin anaproblemlerinden birisi de
toprağın muhafazasıdır. Erozyonla mücadelede
esas konu, su havzasının korunmasıdır.
Bu yılkı bütçeyi tetkik ettiğimizde, erozyon
la mücadele yanında, ekonomik ağaçlamaya dö
nük bir yatırıma gidildiği görülmektedir.
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Kanaatimizce erozyonla mücadele için de,
gerekli yatırımların yapılması lâzımdır.
Erozyonla mücadele konusu, yurdumuzun
yaşanabilir bir ülke olması için, anaproblem
olan konularından birisidir.
Hal böyle iken, Orman Bakanlığı bütçesinde
bu konuya yeteri kadar ödenek ayrılmadığını
üzülerek tespit etmiş bulunmaktayız.
Ormanların korunması ve doğal güzellikler
den halkın faydalanmasını sağlamak maksadı
ile tesis edilmekte olan millî park çalışmaları
yerindedir.
Bu konuda da Bakanlığın, Meclislerde bulu
nan Millî Parklar Kanunu tasarısını takibederek, kısa bir zamanda kanunlaşmasını temin et
mesi, çalışmaların uygulanması bakımından ye
rinde bir faaliyet olcağı kanısındayız.
Orman Bakanlığı hakkındaki görüş ve dü
şüncelerimizi açıklayan bu konuşmamızda, or
man işçilerinin sosyal sigorta kapsamı içine alın
masını da, bir zaruret olarak kabul ettiğimizi
belirtmek isteriz.
Orman Bakanlığı hakkındaki konuşmamızı
tamamlarken; ormancılığın anaprensipleri olan
ve Anayasamızın 131 nci maddesinde yer alan
hususlara göre, Orman Bakanlığının, gerekli
teşkilâtı kurarak halk - orman ilişkileri bakı
mından önemli sosyo - ekonomik yatırım ve faa
liyetleri çalışmalarına zaman geçirmeden hız
vermesini temenni ediyoruz.
Orman Bakanlığı bütçesinin; Bakanlığa,
memlekete ve meslektaşlarıma hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bingöl, Adalet Partisi
Grubu adına.
A. P. GRUBU ADINA İSA II. BİNGÖL
(Muş) — Sayın Başkan, değerli senatörler;
Mutena saygılarında, huzurunuzda tatbikaçısı sıfatıvle hazır bulunan Muhterem Bakan ve
değerli mesai arkadaşlarını selâmlıyor; Grubum
adına değerlendirmeye çalışacağımız bütçenin,
hizmetinde bulunmakla iftihar ettiğimfiz yüce mil
letimize uğurlu ve başarılı olması dileklerimizi
sunuyoruz.
Malûmunuzdur ki, demokratik sisteme göre,
ülkenin yönetiminde hâkimiyet iradesinin kulla
nılması hususunda vazclunan kaidelerden birisi
de; bütçelerin tetkiki, eleştirilmesi ve millî irade
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nin mümessili Yüce Meclislerce uygun bulunacak
hizmetler karşılığı, masraflara izin verilmesi tat
bikatıdır.
Bu görüş içinde her yıl, Devletin ilgili mües
seselerinin çeşitli tasarruflarını derinliğine tetkik
ederek, bunları mesnetleri ile, olması genelken hü
viyetleri ile kıyaslamakta, başarı ve ndksa.nl iki arı
nı belirtmekte, siyasî görüşlerimizi de katarak, tat
bikatçıların idarî kilidi hükümetlerden dilekler
de, temennilerde bulunmaktayız.
Bu vesile ile de olsa, bir kere daha teyit ütmek
zorunluğunu duymaktayız ki, engin çabalara kar
şılık bu kaide tasarlanan, arzulanan hüviyeti ya
nında maksada uygun, gönüle rahatlık verecek
bir kifayette seyir ve 'tatbikat bulunmamaktadır.
Ancak, «Kaide esastır» fikrimizde bu gereğin ke
malini ümitle beklemekte Ve tahakkukuna bütün
imkânlarımızla gayret etmekteyiz. Bu inanç ile,
kısa zaman ölçüsü içinde de olsa, müşahede ve
temennilerinizi saygı duyduğumuz huzurunuza
arza çalışacak, beyanlarımızın nazara alınacağı,
muhatapları arasında münakaşa edileceği, Hükü
metçe hiç olmazsa huzurunuzda değerlendirilece
ği umudumu muhafaza edeceğim.
Muhterem senatörler, konuşmamızda dokü
manları topluca arza imkân bulabilmek maksadı
ile, malûmları, bir kere daha sıralamama müsaa
de ve müsamahanızı dileyeceğim.
Evvelâ yurdun orman statüsünü ve onun sa
hibi vatandaşın durumu yanında, yaşantı ve fay
dalanmaları düzenlemeye çalışan yasaları, pro
gramları kısaca gözden geçirecek, sonra da. tatbi
katı eleştirecek; gerekleri, umutları ve dileklerimi
zi belirtmeye çalışacağız.
Sayın senatörler, Türkiye'miz ilmî literatürde
büyük ağırlık taşıyan iklim kuşaklarından birisi
nin; Akdeniz zonunun bir ülkesidir.
Yurt sathı geniş olarak engebelidir, dağlıktır;
derin vadilere ve oldukça yüksek dağlar yaygın
dır. Aşılması zor, sahillere paralel sıradağlar hâ
kimiyettedir. Ovalar, sahil şeridinden büyük su
ların deltalarardadır. Yüksekleri düzlükler, çe
şitli karakterde yaylalar teşkil etmektedir. Tüm
alana nispetle çok uzun ve yurdun üç tarafını ku
şatır halde bir deniz sahiline sahiptir.
Bu hareketli coğrafî ve topoğrafik kuruluş
yanında, hayatın ana unsuru sayılan iklim yönün
den ülkemiz, kısmen kifayetli ve fakat umumi
yetle ekstremleri yüksek, oldukça hasis bir basla
altındadır.
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Yurdumuz Kuzey Avrupa ve Asya şeridi gi
bi, tabiatın zoru ile yetişen; yani insan müdaha
lesi bulunmayan, her yeri işgal eden ibor orman
kuşağında değildir. Aksine, çevresinde büyük çap
ta odun açığı bulunan bir bölgededir.
Bütün ıbu sayılanlara rağmen, yetişme muhiti
yönünden, müsait toprak ve iklim 'şartlarına sahip
her yerde sahaya hâkim ve kaliteli ormanlar ya
pılmıştır. Gerek saha ve gerekse servet »bakımın
dan tarih içinde geniş bir hâkimiyet kurmuş elan
orman, ne yazık ki, bugünkü Anadolumuzda in
sandan kaçabildiği yerlere sığınmış durum'daOrmanlarımızın,
günün piyasa isteklerine
en uygun türlerden müteşekkil olması, çok is
tekli büyük pazarlara yakın yerde bulunması,
üretilen malın ormandan çıkarılmasından sonra
nakliyatın çok kolay ve ucuz yapılabilmesi ne
denleri de bu baskıyı çok artırmıştır.
Diğer bir yönüyle de, bu ormanların bağrı
ve çevresi işsiz, iktisaden güçsüz bir toplum
ile sarılı kalmıştır.
Ekonomik ve sosyal gelişmeler insanlığı da
ha iyi yaşamaya ve kazanmaya teşvik ettikçe
de bu sakit kitle, yaşama mücadelesi esprisi ile
ormana saldırmış, cibali mubahadan faydalan
maya çalışmıştır. Bu halde, insanla orman
uzun süre birbirinin içinde ve yanında tanın
maz iki varlık olarak yaşamıştır.
Nihayet 20 nci yızyılın ilk yansında, yur
dumuzda da ilmin gerçekliğini ispatladığı hu
suslarda ormanın; su toplama havzalarını bes
leme, erozyonu önleme gibi sosyal
faydaları
nedeniyle, devamlılığını sağlama önplâna geç
miştir. Bu ısrarlı tutum, orman varlığının
korunmasını, yasalarda ve tatbikatta, içindeki
ve çevresindeki insan unsuruna tercih ettirmiş,
mülkiyet hakkını tamamen Devlete intikal et
tirmiş, tabiî mücadelenin seyri, polisiye ted
birlerle önlemeye çalışılmıştır.
Yıllar yılı rakamlara müdahale edilerek or
man varlığı az, sahası küçük, kalitesi bozuk
gösterilmiş, koruma tezi savunnllmuştur.
Aneak son senelerde, hava fotoğrafı yolu
ile ölçme ve harita alma, hasebi işleme, artık
ları değerlendirme gibi teknik inkişaflar ve ye
ni buluşlarla tahminler yerini realiteye bırak
mış, hakikat bütün vuzuhu ile meydana çık
mıştır. Maalesef, öteden beri devam edegel-
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mekte olan Bavyera ormancılığı taassubu ile
uzun süre kısmen de olsa insan unsuruna yapı
lan baskının lüzumsuzluğu bir nebze anlaşıl
mış, yasalarda ve plânlanan programlarda in
sanın varlığını ihya bilhassa değer kazanmış
tır.
Bütün bu oluşumlarda, inandırılan teknik
kadro, yönetici olarak, tabiatla insan arasın
da iarabulucu ödevi ile politikaya itilmiş; ba
zen hedef alınmış, zaman zıaman haksız itham
lara mâruz bırakılmış, bazen hedef verilerek
tatbikata zorlanmış, bazen de vaki sürtüşme
ler nedeniyle huzursuzluk sebebi halline gelmiş,
ama çileli yaşantısına asla dikkat edilmemiş
tir.
Değerli senatörler, geniş mânasiyle bir açık
hava işletmesi olan orman işletmesi türünün
varlığını teşkil eden unsurlar, toplumda bas
kıları kabul olunan değerleri itibariyle fevkalâ
de önem taşırlar. Mülkiyeti, yerleşim yeri,
üretim maddesi, sermaye ve verimi, riski, süre
si gibi, işletmenin unsurları tarih boyunca da,
uzun bir gelecek projeksiyonunda da millî oto
riteleri olduğu kadar, milletlerarası münasebet
leri de etkileyecektir. Bu unsurları çok kısa
olarak tahlil edersek:
Sosyal faydalraı bakımından serbest bir mül
kiyet hakkı düşünülememekte, çeşitli tahditle
re mâruz kalmaktadır. Yalnız kendisi için de
ğil, çok geniş bir çevresini de etkilemesi ve bir
teminat olması bakımından, yerleşim yeri ola
rak Devletin çok sıkı bir murakabesine tabi
tutulmaktadır. Bugünkü yaşantımızın her var
lığına katılması, sanayinin çok yaygın bir tara
malı, olması ikame maddelerinin henüz değer
bulmamış olması nedeniyle üretim unsuru odun
maddesi bir millî beka sorunu olarak görüldü
ğünden Devlet tasarrufuna alınmaktadır.
Sermaye yönünden; hazır bulunanlarla bü
yük servetlere sahip olunması, Devlet veya
fert, kimin elinde olursa olsun, bir mirasyedi
lik tutumundan kurtulunamamakta, yeniden
kurulmasında çok büyük yatırımlara zaruret
bulunması yanında, hâsıla ile sermayeyi birbi
rinden ayırmaya imkân bulunamaması neden
leriyle, Devletin murakebe görevlerinde optimal bir hudut bulunamaımaktadır. Varlığı ve
bünyesi yönünden; rüzgâr devriği, yangın, hıaşare ve mantar salgını gibi âfetler karşısında,
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sigorta edilmek suretiyle rizkinin bertaraf edil
mesindeki büyük güçlükler sebebiyle başarılı
olunamamaktadır. Tesis edilmesinden, hâsıla
alınmasına kadar geçecek sürenin (kısaltılma
sına gayret olunmasına rağmen), birkaç nesil
insan ömrünü aşması karşısında fertlerde yatı
rım hevesi yerleşememektedir.
Muhterem senatörler; hepinizin yegân ye
gân bildiği bu vakıaları bir bütçe eleştirisinin
dar çerçevesi içerisinde panoramik bir seyirle
arzdaki maksadımız; sebep ve illet münakaşası
zeminini hazırlamak üzere hafızaları tazelemek
içindi.
Şimdi değerli arkadaşlarım, orman; kendi
sine saldırılar oluyor, normal yaşantısı müm
kün olamıyor, diye rahatsız.
Bünyesindeki ve civarındaki insan; yaşama çevresinde bütün hareketler 1 ! tahdit edili
yor, kaynaklarına el konuyor, tasarruf hakkını
kaybediyor, diye rahatsız.
Devlet; millî menfaatleri1, toplum değerle
rini, fert isteklerini kıyaslıyor, tedbirler alı
yor, çok uğraşıyor, az netice elde ediyor, di
ye rahatsız.
Tatbikatçı kadro; alletdereoat kariyerine
göre inandığı, başarıya ulaşmak için çırpındı
ğı görevinde, umduğunu bulamamanın huzur
suzluğunu yaşıyor diye rahatsız.
İlim otoriteleri de; dünya literatüründe bul
dukları yanında, şahsî denemeleriyle vardığı
hükümlerin tatbikat bulamaması veya bulanla
rın da telkin etmekte olduğu gayeye varmama
sından üzgün olarak rahatsız.
Velhasıl herkes; azı çoğu ile rahatsız ve şi
kâyetçi. O halde kim rahat? Yıllardır münaka
şasını yapageldiğimiz husus bu.
Alimi cahiliyle, zengini fakiriyle,
zayıfı
kuvvetlisiyle milleti temsil eden siyasî parti
ler, farklı görüşlerine rağmen, bugün artık
bu huzursuzluğun ortadan kaldırılmasında itti
faka varıyorlar. Unsurların birini, diğerine fe
da etmemek fikrinde mutabık kalıyorlar; Ana
yasa değiştiriliyor, yasalar kuruluyor, Devlet
kuruluşuna şahsiyet veriliyor, kuruluş kanun
ları çıkıyor, çıkarılmakta bulunuyor.
Muhterem senatörler, Anayasamız, 130 ncu
maddesi ile; tabiî servetler ve kaynakların,
Devletin hüküm ve tasarrufunda
bulunduğu
nu, işletme hakkının Devlete aidolduğunu; an
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cak işletmeyi Devletin özel teşebbüsle beraber
veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle
yaptırabileceğini ifade ediyor.
13il nci maddesiyle de; ormanların korun
masını, sahalarının genişletilmesini ve gözeti
mini Devlete görev olarak veriyor. Yönetimi ve
işletilmesinin özel kişilere devrolunamayacağını emrediyor. Ancak, son değişikliğiyle de;
orman içinde veya hemen yakınında oturan hal
kın kalkındırılması yanında, ormanım korun
ması hususunda, ormanın işletilmesinde Dev
letle bu kitlenin işbirliği yapmasını öngörü
yor.
Yine aynı maddenin bir diğer bölümünde;
ilmen ve fennen orman niteliğini kaybetmiş
kültür arazisiyle meskûn yerleri yürürlük tari
hini esas alarak, orman rejimi dışında tutmak
suretiyle, 40 seneden beri yurdaşın toprağı ile
olan mücadelesini bertaraf etmek istiyor.
41 nci maddesiyle de; iktisadî ve sosyal ha
yatın herkes için insanlık haysiyetine yara
şır bir yaşayış seviyesine getirilmesini emre
derek, beşerî imkânlradan mahrum orman çev
resi insanının da kalkındırılmasını önplâna alı
yor.
Ormancılığın anakanunu olan 6831 sayılı
Yasanın 31 ilâ 40 nci maddelerinde: Ormanla
rın içinde veya orman hududuna 10 kilomet
reye kadar uzaklıkta oturan köylü ve küçük
kasabalılara; her cins yapacak ve yakacak ih
tiyaçları için zatına ve mahalline sarfedilmek
suretiyle, Devlet hissesinden, bâzıları karşılık
sız, bâzıları sadece tarife bedelinin 1/10 ile
veya sadece tarife bedeli ile orman emvali ve
rilmesi, afetzede ve göçmenlerin karşılıksız
faydalandırılmaları ve bilhassa. 39 ncu madde
siyle, bu ihtiyaçlar karşılanmadan piyasaya
satış yapılmaması, altını çizerek dikkatinize
tekrar arz ediyorum: bu ihtiyaçlar karşılan
madan piyasaya satış yapılmaması,
40 nci maddesiyle, her çeşit orman işinin
o mahal veya civarındaki köylülere, tercihan
kooperatiflere yaptırılması gibi hususlar, mük
tesep hakları korumak, alışılmış
gelenekleri
tedricen ıslah etmek maksadiyle hükme bağ
lanmıştır.
Yine bunların kalkınmalarını temin husu
sunda da 13 ncü maddesiyle; ormanlar içinde
(Ormanların zaten % 99,5'u devletleştirilmiş ol616 —
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duğuna göre, orman tâbirini Devlet ormanı ola
rak almaktayız) veya kenarında bulunan ve
geçimlerini ormancılık çalışmalarından karşı
layamayan köylülere, her yıl 50 milyondan aşa
ğı olmamak üzere, Ziraat Bankasında bir fon
açılarak çeşitli yollarla, kalkmdırılmalarınm
temin edilmesine bu suretle kalkınmalarına da
mikan buunamayanlarm, arzularıma uyarak,
müsait yerlere nakilleri yapılarak, zararlı ol
mamalarının temin edilmesine çalışılmaktadır.
35 nci maddesiyle de; yılda 2 milyondan az
olmamak üzere Orman Genel Müdürlüğü büt
çesine konulacak fondan, yerleşme yerlerinde
kuracakları binalar için yapı malzemesi te
min etmeleri hususunda, yeteri kadar kredi yo
lu ile yardım edilmesine bilhassa önem verile
rek, yasa hükmü haline getirilmiştir.
İleride teferruatiyle değineceğimiz döner
sermayeye ait çok faydalı bir hususu da sapla
ma olarak burada kaydederek geçeceğiz. Dö
ner Sermaye Talimatnamesinin 42 nci madde
si ile Bakanlık, kuruluncaya kadar yılda 20
(Şimdi 75) milyon lirabk bir fondan bu kal
kındırma gayretleri teşvik olunmaktadır.
,Blr önemli husus da 34 ncü maddede dile
getirilerek, bu kitlenin öncelikle işletmelerin
çeşitli maddelerinin üretiminde çalıştırılmaları
ve ürettikleri miktarı artırmasız olarak mali
yet bedeli ile pazarda değerlendirip, temin
edecekleri farktan faydalanmaları suretiyle,
kalkınmalarına yardım fikri değerlendirilmiş. tir. ,
Dikkatinize sunmak istediğim bir cihet de,
41 nci madde belirtmiş olan, nakliye tezkeresi
alınmadan orman emvalinin hiçbir yere nakledilemeyeceği hususudur.
Değerli senatörler, kanunla ilgili maddele
ri şuralarken, son günlerde yine bir sürtüşme
konusu olarak parlâmentoya sıçratılan geçici
1 nci maddeye kısaca değinmek isteriz.
1956 yılında orman tahdit işlerinin çok uzun
sürede bitileyemeyeceği nazara alınarak ge
çici bir tedbir olarak düşünülen bu madde,
«Bir mahallin orman sayılıp sayılmamasını Ta
rım Bakanlığı belirtir..» hükmü ile tedvin olun
muştur. Bu tatbikat vatandaşla idare arasın
da yüzbinlerce dava mevzuu olduğundan, an
laşmazlığın bertaraf edilmesi hususunda Yüce
meclislerce Hükümetin getirdiği t a s a n 1965 yı
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lında 663 sayı ile bir Kanun olarak kabul olunmuşsa da, Anayasaya aykırılığı nedeniyle ip
tal olunmuştur.
1971 yılma kadar Tarım ve sonra, da Orman
bakanlıkları, ihtilâfı bertaraf edecek ve Ana
yasaya aykırı olmayacak bir kanun getirmek
için, teşkil olunan komisyonlarda yıllarca di
dindiler, meslek teşekküllerini de 'bu kampan
yaya katmış oldular, ama netice alınamadı.
Yüksek mütalâalarınızla realitenin görül
mesini müteakip, Anayasanın 131 nei maddesi
değiştirilince, belirtilen ihtilâfların halli için
birçok teklif ve tasarı Meclise sunulmuş bulun
maktadır. Şu anda Millet Meclisinde 584 ve G85
sayılarla birleştirilerek müzakere olunmak
tadır. Anayasanın getirdiği espri içinde, orman
rejiminin dışında bırakılacak yerler gösteril
mekte, ormanların kadastrosunun en kısa za
manda bitirilmesi çareleri hakkında metinler
bulunmaya çalışılmaktadır.
Bunun yanında, Orman Bakanlığının ku
rulmasını müteakip, hizmetleri müktezası Or
man Genel Müdürlüğünden ayrılması ve şahsi
yet kazandırılması gereken iki genel müdürlü
ğün kuruluş kanunu da zikretmemiz gerekmek
tedir.
Birincisi, tamamı Devlete ait 1 milyar lira
sermayeli 440 sayılı Kanuna tabi, kâğıt ve se
lüloz hariç, her cins orman ürününü ara ve
son tüketime sunacak olan özel kişiliğe sahip,
faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu
sermayesi
nispetinde sınırlı Kamu İktisadî Teşekkülü
olacak Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdür
lüğü, kısaca ÖREN Kanunu.
İkincisi de, yine tüzel kişiliği haiz, katma
bütçeli ve bünyesinde bir döner sermayeyi ih
tiva edecek Ağaçlandırma ve Erozyonu Kont
rol Genel Müdürlüğü, kısaca AGM Kanunu.
Şükrederiz ki, 1969 yılında kurulmuş bulunan
Orman Bakanlığının Teşkilât Kanunu, bu yıl
tatilden evvel yüksek tasviplerinizle 1595 sa
yılı Kanun olarak meriyete girmiş bulunmak
tadır.
Değerli senatörler, plânlı dönemde millî gü
cün tamamı özellikleriyle incelenmekte, kay
naklar, masraflar, krediler, ticaret dengesi
münakaşa edilmekte ve varılan sonuç karar
larına göre de, kamu sektörüne direktif veril
mekte, özel sektörün teşvik tedbirlerile yöne-
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turnesine gayret edildiğine göre, bu açılardan
beş yıllık programları da kısaca tetkikte fay
da görmekteyiz.
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, or
manlarım korunma ıslah ve sürekliliğini sağla
ma yanında üretim hedefi olarak yakacak odun
da;
Kapasitenin sonuna varılmış olduğu görü
lerek, açığın ikâme maddeleriyle kapatılmasına
ve ısıtma vasıtalarının ıslahı suretiyle sarfi
yattan tasarrufa çalışılması; yapacak odunda
ise, piyasa talepleri nazara alınarak fabrikas
yona önem verilmesi, orman ve fabrika artık
larının değerlendirilmesi yanında çabuk bü
yüyen türlerin desteklenmesi, yatıranlarında
orman ürünleri üretiminin artırılması, yapısı
bozuk yolların ıslah ve inşası, kadastro çalış
malarının süratle tamamlanması, amenajman
plânlarının yeni bir görüşle ve moderni orman
cılık gereklerine göre hazırlanması, üretim ve
taşımada mahallî iş gücünün değerlendirilme
si öngörülmüş idi.
İkinci Beş Yıllık Plânda, ormanların koru
ma ve sürekliliğini sağlamak üzere en uygun
işletme şeklinin getirilmesi.
Arazi kullanma kabiliyeti nazara alınarak
orman sınırlarının yeniden tespiti ve kısa za
manda belirtilmesi yanında, amenajman plân
larının bu devrede tamamlanması ve yeni ga
yelere uygum hale ifrağı.
Ağaçlandırmaların, sınırlandırmayı takiben
imar ve ıslah çalışmalarına paralel olarak eroz
yon prohlemi oln yerlerde yapılması.
Ormancılıkta kamu hizmetleri ile işletmeci
lik hizmetlerinin ayrı kuruluş eliyle yürütül
mesi.
.Ormanın işletilmesi ve korunması bakımın
dan, işletmenin bir Kamu İktisadî Kuruluşu ha
line getirilmesi.
Orman döner sermayesi içindeki sanayi ku
ruluşların ayrı bir iktisadî kuruluş bünyesi
içinde düzenlenmesi.
Sanayiinin ihtiyacı odun hammaddesinin te
minata bağlanması, fiyatlarının da dünya, piya
sasına uydurulması. Bilhassa ihracat için
standart ve kalite uygunluğu yanında fiyat
ucuzluğunun sağlanması,
Mamul ihracına öncelik verilmesi.
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Kâğıt sanayiini destekleme tedbirlerine
önem verilmesi. Orman - halk ilişkilerinin de
önemle değerlendirilmesi. Ormanla ilgili kitle
nin iş önünden geniş çapta işe iştirakinin sağ
lanması maksadiyle teşkilâtlandırılması.
Köylünün ortak malı olarak koruluklar kur
ması ve ağaçlandırma çalışmalarına bilinçli
olarak katılmasının desteklenmesi şeklinde
özetlemek mümkün olabilir.
Üçüncü Plân döneminde de, yime ormanla
rın Devletçe korunması ve devamlılığının sağ
lanması yanında, entegre sanayi mihrakları
nın uzun dönem için, dar boğaz yaratılmadan
hammadde ihtiyaçlarını karşılamak üzere ame
najman plânlarının ormancılık anaplânma gö
re düzenlenmesi ve optimal üretim metotla
rının uygulanması. (TâJbir, bazen optimal üre
tim, bazen toplu üretim, şeklindedir.)'
Üretim, taşıma ve pazarlamanın sanayie en
uygun maliyetle tahakkukunun sağlanması.
Sınırlama çalışmalarının kısa sürede tamam
lanması suretiyle, orman - halk ilişkilerinin dü
zenlenmesi haliyle, emniyetli bir orman yapı
sının elde edilmesi.
Kâğıt sanayii hammadde ihtiyacının tom
ruk yerine (ki, büyük ağırlığı şu anda tom
ruktur) sanayi odunundan karşılanması su
retiyle, yapacak odun dengesinin yakacak odu
na nazaran artırılması ve yakacak odun mad
desinin de, ikâme maddeleri vazı suretiyle ya
pacak odun sahasına aktarılması.
Belirli sanayi projeleriyle ilişki kurula
rak hızlı büyüyen türlerle geniş alanlarda
ağaçlamalar yapılması.
Orman kaynaklarının devamlılığını sağla
mak, hammadde kullanılmasını rasyonelleştirmek ve ucuzlatmak üzere, orman köyleri ve di
ğer kanunî hak sahiplerine, sahip bulunduk
ları hakların işlenmiş ürün olarak veya pi
yasa değerlerine göre tahakkuk edecek farkın
nakden verilmesi.
Bu dönemde müstakilen mütalâa olunan
orman ürünleri sanayiinde de hammaddeden
daha yüksek düzeyde yararlanacak ekonomik
kapasiteli tesislerin kurulmasına imkân sağ
lanması.
Mobilya sanayiinin ağırlık kazanması nede
niyle hammadde işlenmesi yönündeki gelişme
ye paralel olarak, yonga levha üretimine önem
verilmesi.
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Bu üretim kolunda da hammadde olarak
sert ağaçlarıaı ikâme edilmesi, ahşabın muka
vemetini artıracak tahnit
sanayiine önem
verilmesi ve nihayet ekonomik kapasitede ileri
mamul üreten entegre tesislere hammadde
sağlanmasında ve teşvik uygulamalarında ön
celik verilmesi hususları önemle belirtilmiş
tir.
Değerli senatörler, değerlendirmenize vazet
mek istediğimiz hususları arz ettikten sonra,
bunlara karşılık ne yapılmıştır, neler yapıl
mak istenmektedir ve icraat ne olacaktır, ko
nusunu beraberce tetkik edelim.
'Türkiye'nin alan olarak % 24 - 25'i ile ilgi
leri bakımından daima ve her fırsatta karşı
karşıya bulunan, üçte biri ile hemen hemen üç
te ikisinin hayatî mânada ilişkisi bulunduğu
Orman Bakanlığı çalışma ve görevlerini, bu
sebeple de, çok önemli mütalâa ediyoruz. Or
man içinden çevreye doğru gelelim ve kanunî
haklardan başlayalım...
BAŞKAN — Sayın Bingöl bir dakikanız
var, daha sürecek mi?
• İSA BİNGÖL (Devamla) — Müsaade eder
seniz, ikinci hakkımı da kullanmak istiyorum."
BAŞKAN — Sizden başka grupu adına söz
sitiyen sayın üye yok. İkinci görüşme hakkı
nız olan 15 dakikayı kullanmak kaydı ile
buyurun efendim.
İSA BİNGÖL (Devamla) — Teşekkür ede
rim.
Bunlardan zatî yakacak odunu konusunda,
tahsisen bataklık sahalarda kesim, taşıma, is
tif işlerinde teknik hizmet', yönetme ve mura
kabeye karşılık sadece amenajman plânında
yazılmış et a hesabedilerek idarenin takdiri
ne göre tespit olunan miktarlar üzerinden ve
köy muhtarlıklarının verdikleri beyanname
lere göre 1/10 tarife bedelini tahsil ve nakli
ye tezkeresi verilmektedir. Fiilen kesilen, ta
şman yer ve miktarı net olarak bilemiyor ve
tekğin emrini tahakkuk ettirmekte mutmain
olamıyoruz. Üzülmemize ve hayli de garipseme
mize rağmen, «rüsum cibayet olunuyor» de
mekten kendimizi alamıyoruz, ama bu konu
da realitede bu. Bundan öte idarece getirilme
si düşünülen yeni bir nizam ve usulü de henüz
duymadık.
Yapacak odun konusuna gelince: Bu ko
nu hayli disiplinli, ölçülü ve kontrola tabi bu
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lunmakta, ormanda dikili damga yoluyle ve
rilmekte veya istif yerinden karşılanmakta
dır. Ancak bu hususta da kanunî hakkın tes
pitinde idare ile hak sahibi arasında daimî
bir güçlük bulunmaktadır ve işin en hassas ta
rafı da bu. İdarenin bu kanunî hakları kar
şılamadan, piyasaya satış yapamayacağı hu
susunda bir yasa hükmü bulunmasına rağ
men, işletmelerin piyasayı ve döner sermaye
gelirini de düşünmeleri nedeniyle, ihtiyacın
temini hususunda tatbikatta birçok zorluk
lar tevellüt etmekte bir hayli köylünün ve
küçük kababalınm, karşılık olarak da idare
nin koruma ile ilgili memurlarının mahkeme
kapularmda yıllarca uğraşmalarına sebebolmaktadır.
Mahallî sınırları içindeki okul, köprü ve
camilerin yapım ve onarımı hususumda da,
okul ve köprülerin hemen tamanma yakın
kısmının Devlet eliyle yapılmakta oluşu kar
şısında, bugün artık bizi bu hakkın verilişi espri
sini ihmal görüşüne götürmektedir.
Tarife bedelinin tamamını ödemek şartına
bağlı hakların da normal bir tatbikat bulun
duğunu zannediyoruz.
Afetzedeler için karşılıksız verilen emval
konusunda, toplu haldekiler için gittikçe mükemmelleşen Tabiî Afetler Kanunu muvacehe
sinde Devletin bir idaresinin diğer bir daire
sine transfer muamelesi haline gelmiş bulun
duğundan, konu münferit hallere inhisar et
mekte, Orman İdaresince bile çeşitli kredi yol
ları temini suretiyle konut yaptırılması gay
retleri karşısında önemini yitirmiş görün
mektedir.
iSayın senatörler, ormanlar Devlet eliyle iş
letilmektedir. Devlet bu hizmeti, mevcut bin
lerce müesseseninde olduğu gibi, kadrolu, eh
liyetli elemanlariyle mi icra etmektedir? Ha
yır. Çalışanların hiçbirinin Devletle bir mu
kavelesi yoktur. Bir çalışma teminatı yoktur.
O halde kim yapıyor, nasıl yapılıyor'? İşte kri
tik ikinci nokta da bu.
Devlet, orman içi köylerden işçi varsa on
lara birim fiyat üzerinden yaptırır. Taraflar
iş akdine ve icrasında teminatlı değildir. İda
re istediğini çalıştırabilir, mukabil olarak iş
çi işi zamanında yapmayabilir. İş yürüyemez,
emval zamanında istif yerine nakledilemez, or619 —
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man içinde veya ara. istifinde kalır. Zarar mil
lî servete olmuştur. Zira orman emvali stok
malı değildir. Kesildikten sonra açıkta bek
letilmeye tahammülü yoktur. Evsafımı tama
men kaybedebilir ve hiç olabilir. Kıtlık, yok
luk pazara ve piyasaya akseder. îşe aracı girer.
Hücum, teknik ve idareci yöneticiye olur.
Aziz senatörler, her orman mühendisinin ka
der çizgisinde bu sürtüşmelerden doğmuş çe
şitli ihbar ve isnat yığıntısı vardır. Hizmetin
görülmesi için yaptığı fedakârlıkların beden
yapısında açtığı ve acısını 40 yaşından sonra
tashih edilmez dertler olarak bulduğu arıza
ları çoğunda görebilirsiniz.
İhtilâf, ormana ve tekniğe sahip Devletin
hizmetini; güven duyacak orman içi köylüsüne,
onun kârı ve yararını sağlayarak ve işini le
gal bir teminata bağlayarak yaptırahilmesi yoluyle bertaraf edilebilir kanaatindeyiz.
;Saym senatörler,
Ormancılık Ama kanununun 30 ııeu maddesi,
orman emvalinin açık artırma ile satışını esas
almıştır. Ama 34 ncü maddesile, «üretilen ma
lın % lOOüiııe kadarı, üreticiye muhammen be
deli üzerinden verilecektir.» denilmektedir.
Ayrıca hukukî mesnetlere uyularak, bir de teş
vik ve himaye maksadına tahsisler yapılmak
tadır. Malın istif yerinden piyasaya intikâlin
de alıcı ile Devlet arasında bir anlaşmazlık
mevzuu, işte, işe yine aracıların girmesine sebebolan bir olay daha. Pek tabiî bu hususta da
yine muhatap teknik ve idareci kadro. Vur
abalıya... Bir müddet evvel, bakanlığı istihdaf
eden iddiaların mesnedi gibi..
Bu mevzuu için de; etanm alınmasında, sil
vikültür prensipleri içinde, amenajman plân
larına göre toplu üretim yolu ile ve teşkilât
landırılacak köylü birliği eliyle piyasaya in
tikalini ciddî bir sureti hal olarak görmek
teyiz.
Devlet imkânları ile ve kredi yardımı yo
lu ile orman içi ve kenarı köylülerin halkmdınlınaları hususuna gelince:
GS31 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde em
redilen ve yılda 50 milyon lirayı geçmesi ön
görülen kredi fonu, kesin yekûnu bilinmemek
le beraber, şimdiye kadar tamamının 12 mil
yon lirayı geçtiğini tahinin etmiyoruz.
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35 nci maddeye göre kurulan ve yılda 2 mil
yon olacak fondan da, muhterem Bakanın ko
misyondaki konşmalarından anladığımıza gö
re, son yıldaki yekûnu 261 bin lira.
Bu neticelere göre hüküm vermek gerek
mektedir ki; bu usul, bu kadro ve bu tatbikat
görüşü ile başarıya ulaşmak mümkün değil
dir, ama hizmet ve maksat çok ulvî ve fayda
lıdır. Hele döner sermayeden her sene ayrılan
75 milyonluk yardım imkânı ela nazara alınır
sa...
O halde; bütün kredilerin bir elde ve konu
yu kendisine aslî görev sayacak bir kadro yö
netiminde toplamak ve ciddî olarak organize
etmek gerekmektedir.
Değerli senatörler, sırası gelmişken, hükmî
şahsiyeti haiz Orman Genel Müdürlüğünün elin
de, Hazineden ayrılmış bir öz yanında, işlet
meden ve hâsıladan sağlanmış, ihtiyat ve amor
tismanlar da dahil edilerek 900 küsur milyonu
bulmuş ve bilançosu 2 273 000 000 liraya va
ran bir döner sermayeden kısaca bahiste fay
da görmekteyiz. Bu miktar nakit ve ormanın
sermaye olan zatî emvalinden doğan imkân
ile yakın maziye kadar Orman Genel Müdür
lüğü (Bugün Orman Bakanlığı) orman içi ve
dışı hizmetleri bu bütçe ile görmektedirler ve
takriben yılda 125 - 130 milyon lira kârları;
340 milyon lira orman bakımı; 150 milyon da
sabit kıymet yatırımı olarak görünmektedir.
Tabiî olarak bu bütçenin konumuz dışında
olduğunu biliyoruz. Ancak Bakanlık hizmetle
rinin, bütün kuruluşları ile % 80'inin karşılan
masına imkân verdiği için, anakuruluşlar ya
nında, bir reorganizasyon unsuru olarak gör
düğümüzü işaret etmekle yetiniyoruz.
Değerli senatörler, erozyon
konusunda
yurrta yıllardır tehlike çanları çalıyor-. Fev
kalâde ciddî, ama ferdî gayretlere rağmen her
gün değeri takdir edilemeyecek kadar önemli
yurt toprakları verimini, değerini, barındırma
vasfını, hattâ yurt olma ödevini kaybetmekte
dir.
Kültür merkezlerinde, salonlarda, toplantı
larda, kürsülerde bu acı nakaratı tekrarlıyoruz;
ama içlin burkula 'burkula diyorum ki, kendi
sesimizi ancak kendimiz duyuyoruz. Yurtta
yaygın o büyük güç; millet, bu işten habersiz.
Bilemiyorum; bu âfet, düşman üniforması
620 —
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ve öldürücü silâhlariyle saldıran ordulardan
daha mı az tahripkâr? Bünyemizi kemirdiğini
görerek topyekûn Devletçe, milletçe kökünü
kazımaya gönülden çaba harcamakta olduğu
muz rejim düşmanlarından daha mı gizli ve be
lirsiz ihanet ediyor? Ne zamana kadar bekliyeceğiz? Topyekûn seferberliğimizin
mutlu namaleriıni duyma lütfü çok mu uzaklarda? Vus
lat hangi baharda? Ağaçlandırma bilgi ve tek
niğimiz dünya çapında ve iddialı bir seviyede.
Bununla fitihar ediyoruz. Birçok ülkeler biz
den öğreniyorlar. Hazırlığımız var. Fidanlık
lar kurmuşuz. Bölge plânları yapmışız. O hal
de?.. Karar ve cesaret bekliyoruz. İlk hedefi
gösterebilecek mutlu kahramanı...
Orman Bakanlığı kuruluşunun bir nedeni
de bu değil mi? Hedef ve tedbirlerin daha sü
ratli ve müessir bir şekilde gerçekleştirilmesi
amacı belirtilmişti. Israrla tekrar ediyoruz.
Yüce Parlâmentomuzdan, bu Genel Mü
dürlüğün Teşkilât Kanununun en kısa zamaııra çıkarılmasını, idarecilerin ele fırsatları de
ğerlendirilmesini bekliyoruz. Ciddî kaynakla
rın bu büyük davaya hazırlanmasını istiyoruz
ve her gelen günü yeni bir ümit ile bir ka
zanç sayıyor, hamleyi bekliyor ve istiyoruz.
Muhterem senatörler; Orman Ürünleri Sa
nayii Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu için
de dileğimizi tekrarlıyoruz.
Bu Genel Müdürlüğümüzden Üçüncü Plân
devresinde, kuruluşları, çalışmaları, mamulle
ri ile içte benzeri özel sektör müesseselerine
örnek olarak kıskandırıcı statüye gelmelerini;
dışta kalite, standart ve fiyat yönünden Tür
kiye'yi aranan bir ülke haline getirmelerini
umuyor, bekliyor, gayretlerinin devamını te
menni ediyoruz.
[Değerli senatörler, birçok yönleri ile eleş
tirmemize konu aldığımız Orman Genel Müdür
lüğünün bu çok yönlü hizmetlerini daha rasyo
nel icra edebilmesi için, İkinci Beş Yıllık Plân
da da öngörüldüğü üzere, kamu hizmetleri ile
işletmecilik hizmetlerinin ayrı birer kuruluş
haline getirilmesini ve bu işin gerektiği kadar
erken gerçekleştirilmesini, bilemediğimiz mah
zurları varsa yıllardan beri beklediğimiz ve
bilhassa önem verdiğimiz için lütfen ve önemle
burada izah ve beyan buyurmalarını rica edi
yoruz.
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Günümüzün görüşü olarak, «Orman, evvelâ
sinesinde barınan insana hizmet etmelidir» di
yoruz. Bu sebeple de Anayasanın 131 nci mad
desinde verilen direktif gereğince; bu insan
ların işletme hizmetlerine katılmalarını sağla
mak, onları güvenli, umutlu kılmak; şeklî mâ
nâda bir işletme faaliyeti olarak görünen ka
nunî haklarda ve ürettikleri malları piyasaya
arz etmede veya fark almalarında idareyi de,
köylüyü de zorlayan kırtasî muamelelerden
kurtarılması, sürtüşmelerin bertaraf edilme
si için baltalık işletmelerinin köy kooperatifle
rince idaresinin ciddî mânada düşünülmesini ve
gerçekleştirilmesini; 'diğer taraftan da geniş
bir idareci kadronun, nakliye tezkeresi kesme
ve formalite kontrollerinden kurtarılmasını,
kontrolün ormanda, bizzat sahada yapılabil
mesi imkânının elde edilmesini ve bu mesuliye
te, faydası karşılığı tüm köylünün iştirak et
tirilmesini istiyor ve bekliyoruz.
Belki bu suretle de yakacak odun maddesi
çok ve haklı olarak tenkit olunan Devlet teke
linden çıkacak, kanunî haklarım temininde cid
dî bir ferahlama olacak, usulsüzlük iddiaları,
ihtilâflar ve belki de tüm davalar ortadan kal
kabilecektir.
Değerli senatörler, 'Sayın Melen Hüküme
ti Programının ormancılıkla ilgili bölümü
nün son pragrafında aynen: «Orman ve dağ
köylerinin kalkınma sorunları öncelikle ele alı
nacaktır.» denilmektedir. Sayın Başbakan da
program konuşmasında; «Gelir bakımından,
yaşama seviyesi bakımından en zayıf zümre
odur, onu yükseltmedikçe gerçek bir kalkın
madan bahsetmeye imkân yoktur. Bu sebeple
bütün gücümüzle köye yöneleceğiz.» buyurmuş
lardı. Ancak, gerek kuruluş kanunu muhteva
sında, gerek yeniden düzenlenen kadrolarda ve
hele Orman - Halk İlişkileri Genel Müdürlü
ğünün çalışmalarında verilen istikâmet nede
niyle; tatbikatı bu vaat doğrultusunda göre
mediğimizi üzülerek belirteceğiz. Orman Ba
kanlığı kuruluşunda, gayenin bu • hedefe yö
neltilmiş olduğunu belirtirsek, hakikati ifade
edeceğimizi zannederiz.
Muhterem Başkan, çok uzun mâruzâtımla
sizleri yorduğumun farkındayım. Birkaç cümle
ile de, neticelerini takdirle karşıladığımız hiz
metlere yer vererek sözlerimi bağlayacağım.
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Orman anı enaj manı ve envanter tespiti ça
lışmalarını
bilhassa güven verici
hüviyette
görmekte, hizmetlerin temeli olan gayretlerinin
devamını. takdirle beklemekteyiz.
Millî Parklar Dairesi çalışmalarını iim.it ve
rici görmekte, inkişaflarından sevinç duymak
tayız.
Hızlı büyüyen türler, tohum, toprak ve or
man faaliyetleri konusundaki fevkalâde önem
li araştırına çalışmaların yurt dışına taşan tak
dirlerini şükranla beyan etmekten zevk duyu
yoruz.
Ormanların teknik hüviyetteki korunma
sını şükranla karşılıyoruz.
65 bin kilometreye vardırılmış olan orman
yolu şebekesinin Karayolları ve YSE ile müşte
reken yürütülmesini bilhassa takdire şayan gö
rüyoruz.
Devlet Plânlamanın, orman envanteri ve
ürünlerinin üretim, imal, satış ve değerlendir
me konusunda fizibilite etütlerini yaptırdığına,
makro ve bölgesel plânlar tanzim ettirdiğine
zevkle muttali olmuş bulunmaktayız.
Değerli senatörler, sözlerimi bitirirken; çok
geniş hizmetleri ve özellikleri bulunmasına,
bütçelerinde de kafi ödenekleri olmasına rağ
men. orman ve ormancılık çalışmaları hakkın
da kal: bir propaganda yapılmamasını yadır
gamaktayız. Tahakkukunu çok faydalı gör
mekte ve beklemekteyiz.
Orman işçisinin sigortaya bağlanması çok
samimî bir dileğimiz olacaktır.
Amaçlandırma gücümüzü orman dışındaki
sahalara dağıtmamakta fayda bulduğumuzu
hatırlanmak isteriz.
iBakanlık camiasında 10 bini bulan teknik
kadro artık görevini hedefini, iftiharla belirte
biliriz ki. mesuliyetini müdriktir, gayretlidir.
Ancak, teşvik edilerek, huzur ve teminatı sağlanaıak, verimli ve netice alınacak hizmetlere
şevkini temenni etmekte olduğunu beyanla te
selli bulmaktayız.
Bütün bu sayılan ormancılık hizmetleri,
Hazineden hiçbir katkı bulunmadan, vâki sa
tışlar karşılığında tahakkuk ettirilmektedir.
Eğer hizmet millî ise, yekûnunu, kalitesini da
ha çok aktif hale getirmek istiyorsak ve eğer
emvalin kaynağı Devlet tekelinde ise, piya
sayı da içte ve dışta müsait ve istikrarlı tut— 622
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ma zorunluğu ile görevli bulunuyorsak; bu Ba
kanlık hizmetleri için de Devletin; orman ser
vetinin piyasaya arzından doğan satış fark
larına bağlamamasını, esnek kaynaklarla hi
maye etmesini de zarurî görmekteyiz.
Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım;
mesut Are müreffeh Türkiye'yi kurmak üzere,
bütçenin yurda, millete uğurlu ve hayırlı olma
sı, tatbikatçılarına da başarılı olması candan
dileğim, en derin hürmetlerimizle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ziya Ayrım, buyurun.
Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem
Başkan, saym senatörler;
Orman Bakanlığı yeni kurulmuş bir Bakanbğımız olmasına rağmen, memnuniyet verici
bir durumu vardır. Bugün, mevcut bakanlıklar
içerisinde en iyi kalitedeki elemanları sinesin
de toplayan bu bakanlığın, Bütçe Karma Komis
yonunda bütçesi görüşülürken, orada bulun
duğum sırada bâzı hususlar hatipler tarafından
dile getirildi. Onun etkisi altında, bir kaç keli
me ile bâzı hususlara değineceğim.
Muhterem senatörler, her şeyden evvel, Par
lâmentoda bulunan bizlerin, kendisini müda
faadan yoksun olan Derlet memurlarının eleş
tirilerini daha ziyade kendi kuruluşlarına bırak
mamız lâzım gelirken, burada Ormancılar Cemi
yeti Başkanına bir sataşmada bulunuldu. Şah
sen bundan çok üzüntü duydum.
Orman Bakanlığı bütçesinin
eleştirisinde
övle bir havanın içerisine girildi ki, Türkiye'
nin bütün kalkınmasının Orman Bakanlığına
bağlı okluğu seklinde görüşler ileri sürüldü. Seb°p olarak, bugün Türkiye'de orman içerisinde
vasavan nüfusun İG milyonun üzerinde olduğu
ifade edildi.
Muhterem arkadaşlarım, biz bütün mesuli
yetleri Orman Bakanlığına yükler gibi bir duru
mun içerisine gireceksek diğer bakanlıklara ne
lüzum vardı? Orman Bakanlığını şimdiye ka
dar kurmamız lâzımdı ki, Türkiye de biran ev
vel kalkınsın.
Sim.dk orman köyleri sorununda, bu köylerin
dertlerine deva olmada Orman Bakanlığı ib? iyi
bir koordinasyon kurulur ise bunların sorunları
uzun bir süre içerisinde ancak halledilmiş ola
bilir. Kısa bir süre içerisinde bunları halletmernİ7^ imkân yoktur. Yalnız şu var (Dediğim gi
bi, Orman Bakanlığı kısa bir süre önce kurul-
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du) dikkat ederseniz bir çok bakanlıklarımız
vardır ki, kurulalı 10 - 15 sene olduğu halde
henüz teşkilât kanunlarını bile. yapamamışlar
dır. Bu bakanlık yeni olmasına rağmen, Kanu
nunu çıkararak teşkilâtını kurmuş, yurt sathın
da çalışmaya başlamıştır.
Muhterem senatörler,. Türkiye'nin
konut
probleminde ormancılarla yakından ilgili mev
zuların bulunuşu diğer taraftan da ormanları
birer servet haline getirmek isteyen bâzı kişile
rin zaman zaman ormanın sırtından geçindik
leri ele bir realitedir. Son yıllarda bunların sa
yılarının azalmış olmakla beraber, yinede baskı
yaparak bu imkânları sağlamaya çalışmak iste
mektedirler. Buna da mâni olunduğu için bu
feveranlar başlıyor. O halde, yurdumuzdaki top
rak erozyonunu birinci derecede önleyecek ve
su kaynaklarını normal duruma getirecek olan
ormanlarımızın korunmasında, . hepimizin en
büyük hassasiyeti göstermemiz gerekmıektedir.
Muhterem senatörler, ben Orman Bakanlı
ğından şu hususlarda istirhamda bulunacağım:
Türkiye'deki orman dağılışı memleketimizin
muhtelif yerlerine göre değişmekte; bâzı yer
lerde hemen hemen % 50 nispetinde, bâzı yer
lerde ise % 2 nispetinde orman bulunmaktadır.
Şimdi, Orman Bakanlığının bir Ağaçlandırma
Genel Müdürlüğü vardır. İstirhamım şudur ki,
bu ağaçlandırma teşkilâtı (geçmiş yıllarda etüt
etmiştim,) meselâ Antalya bölgesinde kalkıyor
4 bin hektar ağaçlandırma yapıyor, Erzurum
bölgesine geldiği zaman ise, bunun 1/10'u kadar
bir sahada ağaçlandırma yapıyor. Öbür taraf
taki orman sahası % 20-30 'un üzerinde, beri
tarafta % 2. O halde, bu bölgede de orman ağaç
landırmasına gereken önemin verilmesi lâzım
dır.
Muhterem senatörler, bugün Kars'a yakacak
odun Çanakkale'den geliyor. Aradaki mesafeye
bakın. Evet, bu, kısa zaman içerisinde olma
yacak, nihayet orada ağaçlandırma yapılmakla
Kars'ın veyahut da Erzurum'un yakacağı temin
edilmeyecek; fakat uzun yıllar sonra, bu bölge
ler de ormana kavuşmuş olabilecek.
Diğer bir konu: Bizim Kars İlimizin bir hu
dut ilçesi v a r ; Posof İlçesi. Bu ilçenin arazisi
engebelidir. Eskiden gayet güzel ormanları var
dı ; fakat son yıllarda buna bir haşere arız oldu,
bu haşere dolayısıyle bu ormanlar kesilerek he
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men hemen yok denecek duruma getirildi. Be
nim hassaten üzerinde durduğum, Türkiye'nin
düşmana karşı bir kapısı durumunda olan bu
Posof İlçesinde, (Rusların tarafındaki ormanlar
henüz muntazam olarak duruyor) hiç olmazsa
hastalık ve haşere dolayısıyle ormanların yeri
ne kısa zaman içerisinde bir ağaçlandırma faaliyetne geçilsin. Bu suretle bu kazadaki halkımı
zın (zaten bugün nüfusunun % 80'ni Avrupa'da
ve Zonguldak'ta maden işlerinde çalışıyor) mev
cut toprakları heder olmasın, buraya bağlanmış
olsunlar. _
Yine Doğu Anadoluda ev tipleri dam şeklin
dedir ve bu damların üzerine hemen hemen ya
rım metreden bir metreye kadar, sıcak olsun di
ye, toprak atılıyor. Kışın fazla kar yağması ve
ilkbahar yağmurları nedeniyle kısa zaman içeri
sinde bu evlerin üzerindeki ağaçlar çürüyor.
Çürüdüğü için bu defa ihtiyaç hâsıl oluyor. Ne
yapacak? Ya ormanı tahrip edecek veyahut da
başka yollara sapacak. Orman G-enel Müdürlü
ğünün bu hususta ne gibi bir çalışması vardır?
Pek tabiî ki, Orman Genel Müdürlüğü kalkıp
İmar İskân Bakanlığının görevini yapacak de
ğildir; fakat bunlarla bir koordinasyon kura
rak bu bölgede de üzeri kiremitli ev sistemine
gitmek için, bir çalışmaları var mıdır ? Bu husus
ları istirham ediyorum.
Orman Bakanlığı Bütçesinin, Bakanlık ve
milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, buyurun.
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) —
Sayın Başkan, değerli senatörler, kıymetli Ba
kan ve Bakanlığın güzide erkânı;
Orman Bakanlığı 1973 malî yılı Bütçesi üze
rinde, benden evvel konuşan değerli arkadaşla
rım, konuların hemen hemen hepsine değindi
ler. Bendeniz birkaç temenni istirham ederek
huzurunuzdan ayrılacağım.
1. — Bildiğime göre, halen adedi 27 olan
orman tahdit komisyonunun, imkânlar nispe
tinde miktarı artırılarak, bu hizmetin mem
leket çapında daha çabuk yapılmasının lüzum
lu olduğu nedeniyle istirhamda bulunmak iste
rim. Zira, yüce malûmları olduğu üzere, orman
ların sınırlandırılması sonucu pek çok ihtilâf
ortadan kalkacak, hattâ kaçakçılık da önlene
cek ve ormanın kimin olduğu artık belli ola-
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çaktır. Yine biliyorum ki, bu tahdit komisyon
larını kurmada Orman Bakanlığı ve Orman Ge
nel Müdürlüğü, yaptığım muhtelif temaslardan
anladığıma güre çok müşkül durumdadır, ama
kıymetli Bakan arkadaşım bu işin üzerine eği
tirlerse, eminim ki, güzide teşkilâtı ile bunu
kıs zamanda hallederler. Bende bu inanç vardır.
2. — Orman Bakanlığı, Orman Kanunu tadil
tasarısının üzerine süratle eğilerek bunu ger
çekleştirmek istemiş ve Meclise kadar getirmiş
tir, ama yine Sayın Bakan arkadaşımızdan di
leğimiz, süratle tasarıyı Senatoya intikal ettire
rek bu değişikliğin çabuk yapılmasını sağlama
sıdır. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde pek çok
ihtilâflar halledilmiş, askıda olan davalar sonuç
lanmış, mahkemeler de bir hayli yükten kurtul
muş ve bu nedenle de ıstırap çeken vatandaşla
rımızın ıstıraplarına son verilmiş olacaktır.
3. — Orman içinde oturan vatandaşlarımı
zın yakıt konusu mutlaka halledilmelidir. Ben,
hem ormanın içerisinde oturacağım hem de yakıt
için malzeme bulamayacağını!.. İstediğiniz ka
dar ağır hükümler getirin, istediğiniz şekilde
beni cezalandırmaya kalkın, insan olarak, (size
bir doktor olarak söyleyeyim ki) ihtiyacım ol
duğu an bir şey bulamazsam, bir gün, iki gün
sabrederim, üçüncü gün tabiatın o kışı, karı
karşısında mutlaka elimi ormana uzatırım. Bu
nun önüne geçilemez. Tabiatın insanlara verdiği,
bağışladığı gıda ve giyim yaşama için nasıl bir
ihtiyaçsa, kışın da ısınma, kalori aynı şekilde
bir ihtiyaçtır. Mutlaka ormanı tahrip edecektir.
Bunun gerekçesi budur, temeli budur.
Binaenaleyh, orman köylülerinin yakıt konu
sunun Orman Bakanlığı veya Bakanlar Kurulu
tarafından mutlaka zamanında halledilmesi ge
rekir.
Ayrıca, üzerinde çok durduğumuz, bir konu
ya yakinen temas ettiğim Orman Bakanlığında
ki hüsnüniyetli yetkili arkadaşlarımdan bâzıla
rı da şahit olmuşlardır; ihtiyaç kerestesi mutla
ka zamanında verilmelidir. Bunlar şu veya bu
nedenlerle verilmiyor arkadaşlar! Teşkilâttaki
arkadaşlarımın herhangi bir art düşüncesi ile
değil, mevzuatların noksanlığı, hizmetlerin za
manında gerçekleşmemesi sebebiyle bu seneki
alacağı ihtiyaç kerestesi için, kışın tam ortasın
da, «Gelip dağdan alın.» denmektedir ve daha
ileri giderek söyleyeyim, ertesi seneye kalmak
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tadır. Ertesi seneye kalınca haklarının pek ço
ğunun kaybolduğu da bir vakadır. Böyle olun
ca da, bu ormanı vatandaşım yine tahrip eder.
Gerekçelerin temeline eğilmek lâzımdır. Bu hu
susu da, hoca olan Sayın Bakan arkadaşımdan,
bunları yakinen bildiği ve kıymetli personeli ile
bu işi halledeceğine güvencim olduğu için, istir
ham ediyorum.
4. — Orman azalmalarına karşı kurulmuş
olan Ağaçlandırma ve Erozyon Genel Müdürlü
ğünün çalışmaları memnuniyet vericidir. Yal
nız, geçen senelere nazaran programlarını daha
geniş tutma zarureti kaçınılmaz bir görev ola
rak ortadır. Zira, her sene milyonlarca topra
ğın ağaçsızlık yüzünden denize gittiği ve yerle
rinde de taş yığınları kaldığı bir vakıadır. Bu
nedenle de bu iş üzerine ciddiyetle eğilmenin
yerinde olacağı kanısındayım. Yine de bu Ge
nel Müdürlükte çalışan arkadaşlarımızı tekrar
şükranla bağrımıza basarız. Çalışmaları memnu
niyet vericidir; imkânsızlıkar hizmeti onlara
bu kadar yaptırmaktadır. Yine bu imkânların
sağlanması hususunda Bakanlığın öncü olması
nı istirham edeceğim.
5. — Orman Sanayii Genel Müdürlüğü, daha
yeni olmasına rağmen, çalışmalarını takdirle
ifade etmek borcumdur, yalnız, mezkûr Genel
Müdürlük (Dışişleri Bakanlığı ile mi, Hükümet
le mi, hangi yönle olursa olsun) dışardaki iş
çilerimizle temas kurup, onların ortaklığını te
min ederek, orman sanayii dallarında kurulan
fabrikalara ortak etmeleri şarttır. Dışarıdaki
işçilerimiz paralarını Alman bankalarına yatır
makta ve pek çok dövizimiz orda kalmaktadır.
İşçi oradaki parasını getirmek için, Devlet ga
rantisi olan bir müessese aramaktadır. İşçiye
güvenç vermek lâzımdır. İşçi bu güvenci aldığı
an yapılamayacak iş yoktur. Bugün istatistik
ler hepinizin gözü önünde; 800 bin ilâ 1 milyon
arasında işçi dışarıda çalışıyor. Yani her 35
Türk'e bir işçi düşmekte. Dış memleketlerde
çalışan bu vatandaşlarımızın pek çoğunun birik
tirdiği paralar Alman bankalarında veya diğer
ülke bankalarında yatmaktadır. Bunlar, özel
olarak kurulan şirketlere ve müteşebbislere iti
mat edememekte ve bu sebeple de paralarını
getirmemektedirler. Hattâ bu nedenle, eğer
mümkünse ve mevzuat da müsaitse, Ormanı Ba
kanlığı bir heyet kurarak dış ülkedeki işçiler
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arasına girip, «Şu faibrika yapılmaktadır, ortak
lığınız budur.:» diyerek, kendisi bizzat onlarla
muhatap olmalıdır. Beyler, Orman Bakanlığının
yapamayacağı hiç bir iş yoktur. Fırınlama
şeklinde yaptığı fabrikaların, kat kat, mislileri
ni yapacak ve böylece işçilerimiz, yurda dödüğü zaman, kendilerine hazırlanmış bir iş kayna
ğının bulunduğunu bilerek rahatlıkla yurda dö
nebileceklerdir. Onun için, istirham ediyorum,
Orman Sanayii Genel Müdürlüğü ve başta sayın
Bakan arkadaşımız bu iş üzerine eğilsinler.
6. — Doğu Anadolu'da Elâzığ, Bingöl, Muş,
Siirt ve Hakkâri vilâyetlerimizde geniş baltalık
meşe ormanları vardır. Bunların orman teşkilâ
tı tarafından devamlı kesildiğini öğrenmiş bu
lunmaktayız. Yine öğrendiğimize göre, sadece
Elâzığ civarında, Toprak - Su teşkilâtınca bir
miktar erozyon önleme çalışmaları yapıldığı
ifade edilmektedir; ama buna rağmen, esasın
da çok dağınık olan bu bölgenin ormanlarının
kesildiği nispette de, yeni dikim yapılması lü
zumludur. Meşe dikimi mi yapılır, ne yapılır
bilmem tabiî teknik arkadaşlarım onun üzerine
eğilir, ona göre yapılması lâzımdır. Hali hazır
da burada bu şekildeki kesimin hiç olmazsa ya
rısı veya muayyen bir nispeti kadar dikim ya
pılmazsa, Toprak - Su'nun veya hafif şekilde
Erozyon Teşkilâtının yapacağı işle hiç bir su
rette bu geniş sahanın erozyonunun önleneceği
kanısında değilim. Bu nedenle bu işin de üze
rinde ciddiyetle eğilmenin yerinde olacağına
inanmaktayım.
Muhterem arkadaşlarım, bu temennilerimi,
ümidederim ki, başta Sayın Bakan arkadaşım
Hükümete götürürler ve imkânları zorlarlar.
Bütçe imkânsızlıklarına rağmen bunları yapabilirlerse, memleketin orman davasındaki büyük
ıstırapları ve büyük sıkıntılarını çözebilirler.
Özellikle temel olarak 8 - 10 esaslı dala el atlıdığı zaman büyük ferahlık geleceği kanısında ol
duğumu belirtir, 1973 malî yılı Orman Bakan
lığı bütçesinin Yüce milletimize, memleketimi
ze ve Orman Bakanlığına hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni eder, beni dinlemek lütfunda
bulunan Yüce Heyetinize saygılar sunarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Erdinç, buyurun.
İBRAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) —
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değer
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li üyeleri, Sayın Bakan ve Bakanlığın değerli
mensuplarına saygılar sunarım.
Ormanların insan, tabiat, iklim üzerindeki
etkileri ve faydaları izahtan varestedir. Orman
ların iklim şartlarını değiştirdiği, su rejimini
düzenlediği ve erozyona mâni olduğu malûmu
nuzdur. Yurdumuzun ormanları yıllar yılı usul
süz ve düzensiz faydalanmalar ve kesimler yü
zünden tahribedilmiş ve bugün elimizde 19 mil
yon hektar orman kalmıştır. Mevcut ormanlar
dan düzenli bir şekilde yararlanmak lâzımdır.
Bunun için de, orman varlığımızın envanteri
nin yapılması gereklidir. Günden güne azal
makta olan orman varlığımızın güven altına
alınması, korunması, lâzımdır. Orman içi köy
ler, geçimlerini umumiyetle ormandan sağla
maktadırlar Bunlara başka bir geçim yolu bul
mak, ormanı sevdirmek ve korutmak gerekli
dir. Ormanda yaşayan köylülerin hayat seviye
lerini yükseltmek için Köy İşleri Bakanlığı da
büyük bir gayret içindedir. Bu bakanlıkla iş
birliği yapmak faydalı olur.
Orman Genel Müdürlüğü,
Ağaçlandırma
Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayii Ge
nel Müdürlüğü, Orman - Köy İlişkileri Genel
Müdürlüğü şeklinde organize edilen Orman
Bakanlığı bütçesi, 1973 malî yılında 20 milyon
610 bin lira olarak düzenlenmiştir.
Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü bütçesi
de 307 291 059 liradır. Bakanlık, 1973 bütçe
yılında kendisine ayrılan bu mütevazı ödenekle
ancak teşkilâtlanabilir. Kendisinden çok şey
ler beklediğimiz Orman Bakanlığı ödeneklerinin
gelecek yıllarda artırılması şayanı temennidir.
Orman Genel Müdürlüğü bütçesini tetkik
edersek, cari harcamaların çok fazla olduğu gö
rülür. Meselâ, 1971 bütçesinde cari harcamalar
194 küsur milyon yatırını harcamaları ise 35
milyon lira. Cari harcamalar yatırım harcama
larının 5,4 misli.
1972 yılında cari harcamalar 215 küsur
milyon, yatırım harcamaları ise 38 milyon lira.
Cari harcamalar yatırım harcamalarının 5,5
misli.
1973 bütçesinde ise cari harcamalar 220 mil
yon, yatırım harcamaları ise 68 milyon lira ola
rak hesaplanmıştır.
Orman istihsallerinde ise, gerek kullanıla
cak odun ve gerekse yakacak odunda cüzî ar-

0. (Senatosu

B : 26

tıslar vardır. Yaptığımız gezilerde; ormanlarda
kendi halinde çürümeye terk edilmiş pek çok
odun görmekteyiz.
Yine gezilerimizde, tahsislerin vatandaşları
mıza zamanında ve yakın • yerlerden yapılma
dığı müşahede edilmiştir. Tahsisler kış sonuna
doğru yapılmakta ve meselâ köylünün yakı
nındaki ormandan başka köye tahsis yapılır
ken, köyüne de çok uzak yerden tahsis yapıl
maktadır. Tahsis işlerinin zaman ve mahallinin
programlanması lâzımdır.
Orman Umum Müdürlüğü elinde, YSE ninkine, yakın, yol yapım ve bakım makinesi var
dır. Bunlarla orman köylerinin jol yapımı ve
bakımı yapılmakta ise de, makinelerin senenin
birçok aylarında boş olduğu öğrenilmiştir. Vi
lâyetlerle anlaşarak bu makinelerin değerlendi
rilmesi gereklidir.
19 milyon hektar olan orman sahamızdan
11 milyon hektarının bozuk olduğu beyan edil
mekte ve bu bozuk ormanların ortalama 100
bin hektarının imar ve ıslah edildiği zikredil
mektedir. 11 milyonu 100 bine bölersek, demek
ancak 110 senede ormanlarımız imar ve ıslah.
edilebilecektir, ki, bu çalışmalar kifayetsizdir.
Orman başmüdürlükleri de bir reorganizasyona tabi tutulmalıdır. Meselâ, Eskişehir Or
man Başmüdürlüğü bölgelerinin çoğu Kütah
ya'dadır ve Kütahya büyük bir orman mmtıkasıdır; fakat köylüler işleri için Eskişehir'e
taşınmaktadırlar. Çünkü Başmüdürlük, orma
nı olmayan Eskişehir'dedir.
Simav ormanları Balıkesir'e;
Dumlupmar
Yüylük ormanları Banaz'a bağlanmıştır. Bu şe
kilde Kütahya ormanlarının parçalanması, ça
lışmayı sıkıntıya düşürmektedir. Kütahya or
manları kesilerek değerlendirilmekte;
fakat
ağaçlandırmada civar vilâyetlere verilen önem
kadar Kütahya'ya önem verilmemektedir. Kü
tahya'da bir orman başmüdürlüğü ve ağaçlan
dırma müdürlüğü kurularak bu ormanların da
ğınıklıktan kurtarılması zarurîdir.
Orman amenajman plânlarının yapımı mem
nuniyet verici bir durumdadır. Ağaçlama ve
erozyon çalışmalarında eski yıllara nazaran bir
artış varsa da, yeterli değildir. Üçüncü Beş
Yıllık Plân dönemi sonunda 100 bin hektarlık
arazinin ağaçlandırılması öngörülmüştür. Bu
programlama ile Türkiye 200 ilâ 300 yılda
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ağaçlanabilecektir. Bu bakımdan ağaçlamaya
ehemmiyet vermek lâzımdır.
Uşak, Gediz ve Simav'ın tahribedilmiş or
man alanlarındaki kestane ve antepfıstığı aşı
lamaları müspet netice vermişti. Aşılama işinin
hızlandırılması ve fazlalaştırılması şayanı te
mennidir. Biliyorsunuz antepfıstığı bir döviz
kaynağımızdır.
Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü
nün çalışmalarına gelince: Bu konuda İkinci
Beş Yıllık Plânda gösterilen hedefe ulaşılannamıştır. Kereste fabrikalarının yenilenmesi prog
ramlanmış ise de, teknolojik yenilenmeye tatbi
tutulması gerekli 12 fabrika randımansız bir
şekilde çalışmaktadır. Programa alınan yatırımlaır hiç bir sene gerçelklıeştirilememiştiır. Ger
çekleştirme oranı yuvrlak olrak % 50 niıspetiındedii'.
Millî parkların yapımı işi memnuniyet ver>
cidir. Domaniç'd e, Simav'da, Gediz'de ve Mu
rat Dağında birer millî park yapılması düşünül
mekte midir! Murat Dağı 2000 mıetre rakımda,
sıcak ve soğuk suları ile bir tabiat harilkasıdır.
İstanbul - Marmara kıyıları Pendik'-e kadar hal
kın istifade edemeyeceği bir hale gelmiş buluuyor. Bir şahsın malı olan, fakat orman - plaj
halinde bulunan Tuzla Mercan Adası isıtimlâk
edilerek bir millî parfk haline getirilirse İstan
bulluların temiz bir mesire yerine sahilbolabileeeklerini zannediyorum,. Bakanlığın bu hususu
ele almasını istirham ederim.
Muhterem Başkan, Bütçenin Devlete, millete
ve Bakanlık camiasına hayırlı uğurlu olmasını
temenni eder, saygılar sunarım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Atayurt, son sözü talebediyorsunuz; fakat sizden sonra Sayın Salim
Hazeırdağlı ve Saym Osman Nuri Canpolat söz
•istediler. Bunun mümkün olabilmesi, sıranızı
bu arikadaşlara vermeniz ve bu arkadaşların da
bunu kabul etmiş olmalarına bağlıdır.
Kabul ediyor musunuz?
SALİM HAZEBDAĞLI (Elâzığ) — Değişe
biliriz, kalbul.
BAŞKAN —• OhaMe buyurun Sayın Hazerdağlı.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayım
Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri :
Türkiye'nin baş sorunlarından biri olan orimansızlik konusunda heır vesileyle, biraz da be-
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yecanımı bağışlayın, konuşmak isterim. Her za
man Türkiye'nin baş sorunlarından birisinin ornıansızlılk olduğunu söylerim. Bu, yalnız benim
söylediğıiım bir söz değil, ormaınsızlık Türkiye'
min gerçekten baş sorunlarından birisidir.
Türkiye'nin sorunlarını sıralayan
Birinci,
İkincıi, Üçüncü Beş Yıllık Plânları yaptık. Birin
ci, İkinci Beş Yıllık Plânlar geçti. Üçüncü Beş
Yıllık Plânı da yakında konuştuk. Üçüncü Beş
Yıllık Plânda sanayileşmeye büyük ağırlık ver
dik. Türkiye'nin kısa ve uzun vadeli dönemde
sanayileşeceğime inananlardan birisiyim. Esa
sen, düzenin getirdiği gücün bütün güçlerin üs
tünde olduğunu kaibul edenlerden
birisiyim.
Düzenin getirdiği gücün, teknoloji de. dahil, bü
t ü n güçlerin üstünde bir güç olduğunu kabul
•edenlerdenim; falkat muhterem
arkadaşlarım,
Türkiye'nin ormansızlığı konusunda bir düzen
(getirdiğimizi kabul etmiyorum.
Ben Türkiye'nin, değişen dünya teknoloji
karşısında, hızla sanayileşeceğine inananlardan
hirisiyim. Bunu bir an için hayal de etsek, gerıçek de görsek bunlar olacak şeylerdir. Bir an
için hayal edelim; geri kalmış bir Doğu Anadolu
Bölgesinin, dünyanın hızlı teknolojisi karşısın
da bir Euhr Havzası haline gelmesi belki mümIkündür, gerçekleşebilir; fakat Türkiye'nin bü
yük problemi olan ormansızlığm giderilmesi!
mümkün değildir. Bunun hayal •edilmesi bile
•mümkün değildir.
Teknolojinin vatanı yoktur; ama ormansızlığın vatanı vardır, coğrafyası vardır, bölgesi
vardır.
Muhterem arkadaşlarım, insanoğlunun buıgünkü bilim sayesinde, sihirli bir oluşum karşı
sında, kavuşamayacağı gaye yoktur. Bazen in
sanoğlunun dünyanın baş döndürücü teknoloji
si karşısında kavuşacağı şey"er çoktur; amıa
tekrar tekrar söylüyorum, tabiat şartlarını de
ğiştirmek kolay bir iş değildir.
Türkiye«yi 2000 yılında 80 milyonluk nüfu
sa sahibolacak bir ülke olarak kabul ediyoruz.
Bir çorak, kuraik Anadoluya vatan demişiz, yer
leşmişiz. Bu çorak ve kurak Anadolunun tabiat
santiarının değiştirilmesi lâzım gelmektedir. Bu
nu nasıl yapacağız ve nasıl gerçekleştirecıeğiz ?
Sanayileşeeeiğiz, nüfusumuz artacak, her şeye
sahib ola cağız; fakat Türikiya'nin tabiat şartla
rını değiştirmedi'çe, bu vatanda 80 milyon nü
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fus olarak nasıl barınabilecek ve yaşayalbilece
ğiz?
Her meselede eksiklerimizi, kusurlarımızı
talbiat şartlarına dayayıp duruyoruz. Hükümet
ler bunu söylüyor, halkımız bunu söylüyor; bu
igayet taibiî. Ne olaıcak Türkiye'nin bu hali1? iş
te kuraklık. Barajlar yapmışız, içinde su yok.
Kuraklığın çanları her zaman Türkiye'de çalı
yor. Yağış düzensizliği, nemsiz bir kurak vatan..
Ne olacak bu Türkiye'nin halî? Hava kirlenmesi
vesaire... Bütün meselelerimiz böyle. Barajımız
var, içinde su yok.
Muhterem arkadaşlarum, Üçüncü Beş Yıllık
Plâda bendeniz arz ettim. Orada heyecanla çırpındım durdum. Bu husus ikinci Beş Yıllık
Plâda da konuşuldu durdu; fakat Türkiye'nin
tabiat şarlarım düzenleyen tabiat örtüsünü
düzenleyen, yağış düzenini getirecek olan bir !e'tkin çareyi 'getiremedik. İşte Türkiye'de kar yağ
dı,, yağmur yağdı, kuraklığı gidereceğiz diyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, yağdı, yağıyor; ama
güneş uvrdu, hara vurdu aldı götürdü. Tablaılın
örtüsü yek ki, karı muhafaza etsin... Doğu Ana
dolu'ya, Güney Dcğu Anadolu'ya 80 santim kar
yağdı, ama gidiniz bakınız bir karış kar bile kal
madı. Taibiat örtüsü yoik; güneş, rüzgâr aldı gö
türdü. Ne olacak bu Türkiye'nin hali? Ne vakit
bu çorak 'vatanı bir yeşil kuşak haline getireceğiz?
Tabiat Ana d el uyu nemli, yeşil kuşakta yaratmış,
ama bizden öncekiler tahribetmis, 'biz tahrlbdtmişiz Selçukluları, Osmanlıları o kadar suçlu bul
muyorum, 'ama ondan evvelki zamanlarda, Ana
dolu meskûn bir yer olduğu için, çek eski bir va
tan olduğu için, ıtai'hlbedilmiş, ormansız kalmış
tır. Bu vatanı biz, nasıl bizden sonrakilere bir va
tan olarak bırakacağız?
Son zamanlarda Türkiye'de bir söz konuşul
maya başlandı; «Tüı'kiye orman bakımından az
zengin bir memleket değildir.» Sanki orman, yal
nız ağaç bakımından bir servetmiş gibi.,. Belki
de çıkarcıların ve bâzı kimselerin dillerilne dola
dığı bir sözdür bu.
Arkadaşlarım, belki Türkiye'de orman var.
Düzensiz, bakımsız, bozuk, 'düzeltilmesi masrafını
kurtarmayan bir orman var, tabiat yetiştirmiş;
fakat orman bence bir ağaç serveti değildir. Or
man, önce yağış dengesini, yağış eksikliğini dü
zenleyen bir unsurdur. Bunun çaresine bakmak
lâzımdır. Bu sözlerimle, çok sevdiğim ormancı ar
kadaşlarımdan ve Sayın Bakandan şikâyetim -rar.
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Muhterem arkadaşlarım, bu konu İkinci Be§
Yıllık Plânda da, Üçüncü Beş, Yıllık Plânda da
konuşuldu. Asıl mühim olan (Anayasa Türkiye'
de ilıer zaman değişmez) Anayasalar değişiği sı
rada bu konu ele alınmalı ve Orman Bakanlığına
bir dinamizm getirilmeliydi.
Şimdi Sayın Bakanın belki üzerinde 'düşündü
ğü bir şey vardır. Türkiye'de 'bu büyük sorunun
halli sanayii eğme kadar kolay değil; yani sihir
li bir iş... Tekrar 'tekrar söylüyorum, sihirli bir
işle Türkiye'yi sanayileştirebilirsiniz; ama 'bir sihiirli oluşumla Türkiye'nin tabiat şartlarını, İklim
şartlarını, yağış santiarını değiştiremezsiniz. Buna
çare ormandır; toprak örtüsü, vatanın örtüsü...
Bunun çaresini 'aramak, buna bir mükellefiyet
getirmek: lâzım.
Şu bir gerçektir ki, Türkiye'de Devlet parası
ile ormansız bölgelerin orm a ulaştırılması mümkün
değildir. Evet Sayın Bakan gelecek, «Türkiye'de
şu ikadar orman yetiştiriyoruz, şu kadar hektar
orman var. diyecek, ama muhterem, arkadaşla
rım, Türk vatanı yüzeyinde Orman Bakanlığı
bütçesine ayrılan paralarla yetiştirdiğimiz orman
lar birer çiçek bahçesini bile gc^env&z. Bunlarla
bu iş olmaz, Türkiye'd'e güç var, kollar boş. Kvr
zaman söylerim, Ordunun kolu boş, öğrencinin ko
lu boş. Boş 'kollar var. Türkiye'yi oımanlaştırma.nm, bu hoş kolları çalıştırmanın, bu vatanı yeşil
'bir vatan haline getirmenin çaresini aramak lâ
zımdı,.'.
Anayasada, vatandaşa angarya yüklenemez,
denmektedir. Bir mükellefiyet getirmek lâzım de
miştim; orman yetiştirmek acaba bir angarya mı
dır, değil midir? Bu şekildeki yorumlara meydan
vermeden bir vuzuh getirmek lazımdı. Bunu ge
tirmedik; yorumuna da, münakaşasına ela girme
dik ki, -bu fikir oluşsun...
Ormancı arkadaşlarımı çok severim, kendile
riyle heyecanlı heyecanlı konuşurum. Beni bağış
layın, konuşmalar sırasında hep, «-Efendim, Tür
kiye'de yetiştirdiğimiz ormanlara sahip çıkamıyo
rum ki...» denil*.
Muhterem arkadaşlarım, vatandaş yetiştirdiği
şeye sahip olur. Bir örnek vereceğim; Orta Do
ğu Üniversitesinde anarşik olaylar oldu. Arka
daşlarım, orada okuyan öğrenciler milyonlarca
ağaç yetiştirmişler. O anarşik olayları yapan ço
cuklarımız; «Sakın ormanlara dokunmak yok
ha... diyorlardı. İnsanoğlu almteri döktüğü se
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ye kolay kolay kıymaz. Bizde ve ormancılarımızda
bil' fobi var; «Efendim, ormanlarımız taiırJbedili,yor.» Yetiştirdiği ormanı kim tahribetti'L Bir dü
zen getirirsen, onmanı kim tahribeder? Bunu yap
mıyoruz.
Muhterem arkadaşlar', ormancı arkadaşlarım
dan üçüncü bir şikâyetim daha var. Şimdi, orman
n'erede kolay yetişiyorsa, devamlı surette oralar
da orman yetiştiriyorlar. Çanakkale'de, Antalya'
da orman yetiştirip, «B'oş yerlerde orman yetiş
tiriyoruz» diyorlar; fakat şu Doğu Anadolunun,
Orta Anadolu'nun o çorak, 'kurak, her gün eroz
yona tabi olan sahalarına yöneimiyorlar.
Sayın Bakandan sormak istiyorum; vatanın
doğusu, batısı yok, ilenir, ama ağaçlandırmada
var. Doğuda kaç hektar orman yetiştirilmiştir ve
ya yetiştirilmektedir, Batıda ne kadar yetiştirilnıektedir? Biz orman istiyoruz. Ama illâ Türki
ye'ele orman olsun da, nerede olursa olsun için
değil. Mademki, yağış düzeni getirecek:, madem
ki, Türkiye'nin iklimini değiştirecek, madem ki,
toprak örtüsü olmadıkça yağışsızlıktan halkın
gözleri devamlı, şekilde havada kalacaktır, o hakle
orman olmadan bu iş olmayacaktır. İşte, onun
için orman yetiştirilsin diyoruz, ama mütemadi
yen ormanlık bölgelerde ağaç. yetiştirmekle değil.
Muhterem arkadaşlarım, yine bir sözümü he
yecanıma '.bağışlayınız; bir şiir vardır:
«Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda, ölen varsa vatandır.»
Şimdi o, «Toprak, eğer üetüne açaş diken
varsa vatandır, olmalı. Toprağın üstüne ağaç di
t e n varsa, vatan olacak. Artık bu döneme girdik.
i kuşakta elimize geçmiş şu son
Şu anavatanı,
vatanımızı yeşillendirmek için Türkiye'de orman
cılarımızın bir dinamizme, yeni bir felsefeye, ye
ni bir inanca girmeleri lâzımdır. Bu dinamizm
ormancılarımızdan gelmezse, Parlâmentomuz, hal
kımız, Hükümetimiz kolay kolay harekete geçe
mez. Nüve sizsiniz, evvelâ dinamizm sizden gele
cek, sizler buna inanacaksınız. Bunun için plân
ları zorlayacaksınız. Plânlamayı, Hükümeti, Ha
zineyi, Anayasayı zorlayacak, kanunları siz geti
receksiniz; biz bunu uygulayacağız.
Bu konuşmalarımdan dolayı beni bağışlama
nızı istirham ediyorum. Bütün arkadaşlarınım bu
gayrette okluklarına inanıyorum. Ben sadece he
yecanlarımı ve düşüncelerimi ifade ediyorum.
Saygılar sunar, teşelkkür ederim. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Sayın Canpolat, buyurun.
OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sa
yın Başkan, sayın üyeler;
Benden evvel konuşan hatip arkadaşlarım me
selelere vukufla eğilmişler, tenkitlerini ve tak
dirlerini arz etmişlerdir. Bendeniz, 'müşahade
etmiş olduğum birkaç, meseleyi arz etmekle sözüımü bitireceğim.
Evvelemirde, köylerimizin bir kısmının orman
idinde bulunduğu bir vakıadır. Bir kısmı da ar
tmana yakm sabalar içindedir. Ben, bana intikal
eden bir 'meseleyi Sayın Bakanımıza da arz et
miştim. Den, selen bir heyetle birlikte Sayın Ba
kanı makamlarında rahatsız etmiştim. Mesele şu
idi :
Birkaç sene evvel ormana yakm olan bir kö
yün merası «Orman yetiştirilecektir» diye telle
çevrilmişti. İkinci sene, yine aynı köyün muay
yen bir sahası ıtel örgü içine alınmış; fakat o nis
pette de o köy sakinlerine bir başka geçim imkânı
temini hususu düşünülmemiştir. Bu demektir ki,
«Biz senin otlakiyeni, meranı tel örgü içine alıyo
ruz ve (Çok affedersiniz) hayvanların çıtlamasına
imkân vernıüyoruz...» Hayvancılık, köylümüzün
belli başlı geçim kaynaklarından birisidir. Onman
Bakanlığı tarafından bu sahalar her sene muay
yen kademede ve muayyen nispette tel örgü içine
alınırsa, köylümüzün 'geçim kaynağı da kısmen
ve merhale, merhale elinden almıyor demektir.
Belki kendilerine kredi veıiliyordur; fakat bu kre
di, hiçbir zaman ne köylünün geçimini temin ede
cek miktara baliğ olur, ne de bir başka iş için ze
min hazırlar... Biz bu husus üzerinde hassasiyetle
durulmasını bilhassa istirham ediyoruz.
Saniyen, müşahade etmiş olduğum bir husus
var. Bunu. benim gibi »bütün arkadaşlarım ve Or
man Bakanlığının çok kıymetli mensupları da mü
şahede etmişlerdir. Bütün (bunlara rağmen niçin
»tedbirlerini almazlar, ben hâlâ hayret ederim?
Görmüş olduğum orman sahalarında, naniği sebep
lerledir bilmiyorum, yıkılmış çok muazzam, çek
(muhteşem çam ağaçları - ki, millî servetin bir par
çasıdır, - oldukları yerde çürümeye terk edilmiş
lerdir. Kanaatimce bunlar 'aynı zamanda orman
yangınları için de büyük bir tehlike arz eder. Ben
bunun tekniğini bilmem, ama nihayet insan, man
tık ölçüsüne vurduğu zaman, bu tehlikede devri
len bu çam ağaçlarının Ibir hissesi olduğu kanaati
ni ortaya çıkarıyor.
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Ayrıca bir başka müşahademi arz edeceğim;
Orman Bakanlığı teşkilâtının seçim bölgemde (Di
ğer bölgeleri bilmiyorum, kendi bölgem için söy
lüyorum bu müşahademi), büyük israfına şahit
olmuşuzdur. Büyük nispette benzin, akaryakıt
vesaiir sarf edilerek •bilhassa harcırah temini kas
eli ile vazife dışında geziler tertip edildiğini, istisnaen de olsa, müşahede etmişimdir; bir vakıa
dır. Biz, Muhterem Orman Bakanlığının bu mev
zular üzerinde hassasiyetle durmasını ve çareler
aramasını bütün gönlümüzle temenni ediyoruz.
Bütçenin aziz Türk Milletine, Orman Bakan
lığına ve mensuplarına hayırlı olmasını diler, say
gılar sunarım.
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?..
Yok..
Son sözü Sayın Faik Atayurt'a vermek üzere,
Sayın Bakanı davet ediyorum.
Buyurun efendim.
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL —
Sayın Başkan, Yüce Senatonun pek değerli üye
leri ;
Bakanlığımız Bütçesi üzerimde söz alan sa
yın senatörlerin ormancılık politikamız, uygu
lamalarımız ve Bütçemiz hakkında yaptıkları
çok değerli eleştirileri dikkatle v e heyecanla iz
ledim. Bu değerli konuşmalar, hariç şüphesiz
çalışmalarımızda bize ışıık tutacak v e teşkilâtımızca değerlendirilecektir.
Sayın üyelerin bu ook kıymetli ve olumlu
uyarılarından dolayı gerek şahsım, gerekse bü
tün teşkilâtım mensupları adına yürekten te
şekkür ederim.
Yurttaşlarımızı çok yakından ilgilendiren
ormanlarımız, ormancılık politikamızın amaçla
rı, Bakanlığımız bünyesinde yer alan çeşitli hiz
met birimlerinin çalışmaları ve bütçemizin muh
tevası hakkında ayrıntılı mâruzâtta bulunmak
suretiyle vaktinizi almalk istemiyorum.
Bu nedenledir ki, 1973 yılı programı ve büt
çesiyle Bakanlığımıza verilen hedefleri, bu he
deflere ulaşabilmek için tasarlaman tedbirleri
ve Bakanlığıimız bünyesi içinde yer alan genel
müdürlükleri sırası ile çok kısa bir şekilde arz
ve izah edeceğim. Daha sonra da, sayın konuş
macılara ayrı ayrı, yine özet olarak cevap ver
meye gayret edeceğim.
Şimdi, müsaadenizle Orman Genel Müdürlü
ğü çalışmalarına geçiyorum.
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Orman Genel Müdürlüğünün en başta gelen
görevlerinden birisi ormanların korunmasıdır.
Ormanların korunması, ormancılık: politikamı
zın e-n başta gelen (hep bildiğiniz gibi) amaçla
rından birisini teşkil etmektedir. Orman Bakanlığıımız ve dolayısıyle Genel Müdürlüğümüz, or
manların dar ve geniş anlamda polisiye ve tek
nik yönüyle korunması uğrunda büyük ölçüde
çabalar harcamaktadır. Halen, sadece polisiye
hizmetleri görmek üzere görevlendirilmiş 5 622
'muhafaza memurumuz vardır. Bunlara bu sene
200 yenisi daha katılacaktır.
Ayrıca 85 koruma ekibimiz yine koruma iıiz'm elleriyle görevlendirilmiş bulunmaktadır. Or
manların korunmasında memleketimiz için en
önemli fa!ktör, orman yangınlarıdır. Memnuni
yetle arz etmek: isterim ki, orman yangınlarımız,
son birkaç sene içerisinde belirli bir şekilde bir
azalma göstermiştir. 1970 yılında 790 orman
yangını; yanan saha 15 bin hektar.
1971 de 651 yangın adedi; yanan saha 7 500
hektar. Yani yarı yarıya bir azalima.
1972 yılında 415 yangın sayısı ve 6 600 hek
tar yanan saha olmak üzere, gerek yangın ade
dinde ve gerekse yanan sahanın vüsatinde cid
den hepimizin memnun olabileceğimiz bir azal
ma gözükmekt e dir.
Almış olduğumuz tedbirler ile teşkilâtımız,
(ki bu telefon irtibatı ile, telsiz irtibatı ile sağ
lanmaktadır) çıkan yangınların cJc 90'ma bir
saat içerisinde ulaşabilmektedir.
Yine bıı münasebetle askerî birliklerimize,
mülkî âmirlerimize, adlî teşkilâtımıza ve bu ko
nuda çok uyanık olan halkımıza, teşkilâtımıza
yardımcı olmalarından, bu millî servetimizi ko
ruma çabalarına katılmış olmalarından dolayı,
huzurunuzda hassaten teşakkür etmek isterim.
Koruma ile ilgili olarak, ayrıca, memleketin
ınıuhtclif yerlerinde zaman zaman gözüken za
rarlarla da hiç şüphesiz mücadelelerimiz olmak
tadır. Nitekim Doğu Karadeniz Bölgesinde 1972
yılında 11 bin hektarda 1 300 000 lira sarfı ile
mücadele yapılmıştır. Bu mücadele, memleketin
muhtelif yerlerinde tehlikeler belirdikçe devam
ettirilmeıkte ve sürdürülmektedir.
Üzerinde durduğumuz ve Orman Genel Mü
dürlüğünün belli başlı görevlerinden birini teş
kil eden bir diğer konu da (:ki haklı olarak bir
çok savın konuşmacıda avnı konu üzerinde has
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sasiyetle durdular), ormanların kadastrosu işi,
ormanların sınırlandırılması işidir. Türkiye or
mancılık politikasının amaçlarından en başta
geleninin koruma olduğunu arz etmiştim. Koru
manın en başta gelen ön şartı da, ormanların
«mutlak surette sınırlandırılmış olması keyfiyeti
dir. Eğer ormanları biz, Türkiye'de kesin sınır
ları ile belirtmez, sahipleriyle ortaya koyamaz
isek, Devletle haik arasında bugüne kadar de
vam edegelen ihtilâflar, ne yazık ki, bundan
sonra da devam etmek istidadını gösterebilir.
İşte, bu durumu bildiğimiz içindir ki, bütün gü
cümüzle ve bir an önce memleketimizde mevcut
olan ormanların sınırlanmasının, kadastrosunun
yapılmasını üzerinde duruyoruz.
Muhtelif sayın konuşmacılar, kadastro ko
misyonu sayısının azaldığından ve bu azalma
dolayısıyle plânlarda öngörülen hedefe ulaşıla
madığından haklı olarak yakındılar. Hemen
şunu arz odeyiım ki, son ilki yıldan beri, orman
larımızın sınırlandırılması konusundaki çalışma
larımızda istediğimiz hedefe ulaşamamamızın
tek sebebi; yeteri kadar, kanun hükmü gere
ğince, orman tahdit komisyonlarımıza hukukçu
üye bulamayışımızdan ileri gelmektedir. Çünkü,
Devlet Memurları Kanunu ile bizim eskiden hu
kukçu üyelere ve diğer üyelere bir tazminat ola
rak veregelmekte olduğumuz imkân ortadan
kaldırıldı. Kaldırılınca, 5 sene avukatlık veya
hâkimlik yapmış bir hukukçu üyeyi, sadece
kendisine verebileceğimiz tazminatsız, yan öde
mesiz bir ücret ile çalıştırmak imkânsız hale
geldi. Bu nedenledir ki, komisyon adetlerimiz
de azalma oldu ve maalesef bunlara, yenilerini
eklememiz kabul olmadı.
Üzerinde titizlikle durduğumuz ve bütün
Türkiye ormancılık problemlerinin âdeta dü
ğümlendiği bir nokta olarak telakki ettiğimiz
bu problemi, bir an önce çözebilmek maksadıy
ladır ki, hazırladığımız bir tasarıyı Yüce Mec
lise sunduk. Bu tasarı halen Yüce Mecliste mü
zakere halindedir.
Bu tasarı ile izlediğimiz gaye şudur : Bir
taraftan, Anayasanın 131 nci maddesinin 5 nci
fıkrası ile getirilmiş olan hükmün uygulama
olanağını sağlamak. İkincisi, bu uygulama ile
bugüne kadarki çalışmalarda eriştiğimiz süra
tin çok daha üzerine çıkabilelim ki, memleketi
mizde mevcut olan olunanlarımızın sınırlaması
işini bir an önce bitirmiş olabilelim.
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Antrparantez şunu arz edeyim, çok kısa bir
zamanda bu tasarının Yüce Meclislerden çıka
cağını umuyoruz; çıktığı takdirde, bugüne kaclarki onman sınırlama işlerimizi en azından 3 5 misli bir sürate kavuşturacağımızı umuyoruz.
Çünkü, vaktiyle tahdit işlerimizde ve kadastro
işlerimizde bir bölgede bir kamisyon çalışır ve
o çalışma birimi içerisinde yapılacak bütün tek
nik, idarî ve hukukî işleri görürdü. Halbuki
şimdi, getirmiş olduğumuz yeni sistem ile, bir
kadastro komisyonu emrine en az üç tane ka
dastro ekibi tahsis ediyoruz ki, bunun adedini
4'e, 5?e, 6'ya da çıkarmak hiç şüphesiz mümkün
dür.' İşte bu imlkânı sağlar isek, o zaman, geç
mişe oranla en azından üç, dört veya beş misli,
eğer mümkün görürsek ekip adetlerini de ço
ğaltma suretiyle, daha fazla misli bir süratle bu
işleri bitirmemiz kabul olacaktır.
Ancak, bu vesileyle şunu hemen arz etmek
isterim ki, bu orman kadastromu işleri bütün
memleket sahasını kapsayacağı için, bunu he
men bir - iki senede bitirmek, ne yazIk ki, müm
kün olamayacaktır; ama biz bunun en kısa bir
zamanda bitirilmesi için gerekli bütün tedbirle
ri almanın gayreti içimdeyiz. Yaptırdığımız araş
tırmalar neticesi bunun, meselâ 5 sene içerisin
de veya on sone içerisinde bitirilebilmesi için ne
kadar elemana, ne kadar ekipmana ve ne kadar
paraya ihtiyaç hâsıl olacağım bütün detayları
ile ortaya koymuş vaziyetteyiz.
Üzerinde büyük titizlikle durduğumuz ve
bir an önce sonuçlanmasını arzu ettiğimiz aracnajman çalışmalarımızı memnuniyetle ve huzu
runuzda büyük bir vazifeyi yerine getirmiş ol
manın süruru içinde arz etmek isterim ki, ta
mamen bitirmiş bulunuyoruz. Bütün amenajnıan çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bunların
şimdi, sadece büroda değerlendirilmesi işleriyle
'meşgulüz. Çok kısa bir zaman sonra orman sa
hamızı alamyle, ihtiva ettiği servetiyle, serve
tinin çeşitleriyle, yıllık artımıyle, yıllık etası
veya veriımiyle; en ufak teferruatına varıncaya
kadar huzurlarınızda bütün bunları tekrar dile
getirmemiz mümkün olacaktır. Onun için, ha
len mevcut olan amerıajnran verilerinin adetleri
üzerinde durarak vaktinizi almayı lüzumsuz ad
dediyorum. '
Yine bu konu ile ilgili olarak üzerinde dur
duğumuz ve memleket ölçüsünde önem taşıdığı
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na kani olduğumuz bir diğer çalışmamızı bura
da özellikle dile getirmek isterim. O da, anaplân veya makro plân ve bölgesel plân çalışmalarımızdır.
Bu çalışmalarımızı, İkinci ve Üçüncü Beş
Yıllık Plân ilkeleri ve görüşleri paralelinde ele
almak suretiyle bir sonuca ulaştırmış durumda
yız diyebilirim.
Bu çalışmalar ile memleketimizin 1977, 1982,
1995 dönemleri için arz ve talep durumları ke
sinlikle, ortaya konmuş olacak ve memleketimi
zin gerek bütünüyle ve gerekse çeşitli bölgeleri
itibariyle orman ürünleri bakımından kapasite
sinin ve potansiyelinin neler okluğu, o yine arz
etmiş olduğum yıllar içerisinde o bölgelerin ve
bütün memleketin, talebini bu kaynaklardan ne
ölçüde karşılayabileceğimiz bütün detayları ile
ortaya konmuş olacaktır. Bunu gercekleştirebil
mek ve bu çalışmaları bir sonuca ulaştırabilmek
için, m enıleketimizde bugüne kadar uygulamak
ta olduğumuz amenajman plânlarımızın metot
larında, ayrıca uyguladığımız silvikültür me
totlarında da bâzı değişiklikler yapılması ge
rektiğine kani. bulunuyoruz. Bu maksatla da,
yine geçen seneden beri üzerinde önemle durdu
ğumuz optimal faydalanma çalışması konusunnu ele almış, onu da bir sonuca ulaştırmış va
ziyetteyiz.
Optimal faydalanma ile ilgili olarak semi
nerler tertipledik. Bu seminerlere mesleğimizin
ilim alanında, teknoloji alanında en yetkili kim
selerini davet ettik. Bu çalışmalar haftalarca
sürdü ve bugün bir sonuca ulaşmış vaziyetteyiz.
Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların sonucu
nu da yazılı bir hale getirerek, ileriki yıllarda
bu metotlardaiki değişikliğe göre çalışmalara
girmiş olacağız.
Ormanlarımızın imarı, ıslahı ve bakımı işleri
''Ki, yine" biraz önce sayın senatörlerimizden ay
nı konuya değinenler oldu) konusundaki çalış
malarımız da, plân ve bütçe imkânları içerisin
de yapılıp yürütülmektedir. Nitekim 1972 yılın
da 91 bin hektarlık sahanın bakımı yapılmış
ken, 1973 yılında bu miktar 173 bin hektara
çıkartılmış olacaktır.
Ormanlarımızdan yapmaikta olduğumuz istih
sal, bir diğer deyimiyle üretim yıldan yıla artımasktadır. 1970'de 4,8; 1971'de 4,9; 1972de 5,5
1973'te istihsalimiz 6,4 milyon metreküpe yük
selmiş olacaktır.
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Yakacak odun üretimimiz, istihsalimiz .- 1972
yılında 18 700 000 ster iken, bu miktar 19 300
000 stere çıkmış olacaktır.
Almış olduğumuz bu tedbirler ile, yani (Ki
istihsalimizde yapmakta olduğumuz bu artım,
aşağı yukarı % 20'ye yakın bir üretim artırımı
dır) bu artum ile bu yıl piyasada kısmen görül
müş olan anormal fiyat yükselişleri tamamen
önlenmiş olacaktır. Memletketin piyasa ihtiyacı
bu artan ihtiyaç ile karşılanınca, umuyoruz ki,
piyasada yükselme de kendiliğinden duracak,
hattâ düşecektir.
Yapacak, yakacak odun yanında çeşitli ikin
cil ürünlerimiz vardır. Bunlar üzerinde durarak
vaktinizi almak istemiyorum. Bunların miktarı
üzerinde de yıldan yıla artışlar kaydetmekte
yiz.
Satışlarımız hakkında son yıla ait bilgiyi
verini ek suretiyle ufak bir kıyaslama yapmayı
faydalı
addediyorum. 1972 yılında yapacak
odun olarak satmış olduğumuz ürünlerin orta
lama fiyatı metreküp olarak 265 Türk lirasıdır.
Yalnız bu, serbest piyasa ve tahsis satışları da
hil olduğu hakle, bütününün ortalanıasıdır. Yal
nız tahsis ve piyasa ortalaması 286, yalnız ser
best piyasa satış ortalaması da 525 liradır. Ya'kacak odun fiyatlarımız ise; köylü ve pazar ih
tiyacı olarak vermiş olduğumuz odunların ste
rinin tutarı 30 liradır. Köylüye zatî yakacak
olarak veıımiş olduğumuz odunun fiyatı ise, be
her steri sadece 19 kuruştur.
1963 yılı 100 kabul edilecek olursa, fiyat
olarak; 1971 yılında demir fiyatı 167'ye, hubu
bat 141'e, akaryakıt 216'ya, yapı malzemesi 166'
ya ulaştığı halde, orman ürünleri sadece 133'e
ulaşmıştır. Bu kısa açıklama sanıyorum ki, or
man ürünleri fiyatlarındaki artışın, diğer ana
'maddeler artışı yanında daha da küçük olduğu
nu açıkça göstermektedir.
Orman yollarımızın yapımına süratle devam
etmekteyiz. Hedef olarak almış olduğumuz mik
tara henüz ulaşamamış olduğumuzu ifade et
mek isterim; ama t ahimin buyuracağınız gibi,
orman yolu yapımı büyük masraflı bir iştir; fa
kat buna rağmen en önde gelmesi lâzım gelen
işlerimizden birisi olduğu için, buna büyük öl
çüde önem veriyoruz. Halen ormanlık bölgeleri
mizdeki orman - yol sahamızın uzunluğu 63 500
kilometreye ulaşmıştır. 1973 yılında yapacağı
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mız yolun uzunluğu 3 900 kilometredir. Biz,
aramakta olduğumuz çeşitli olanaklar ile bu ya
pacağımız yol miktarını daha da uzatımayı dü
şünüyoruz.
Yol yapımı konusunda, yine bâzı sayın ko
nuşmacılar, «yol yapımı köy ihtiyaçları jile irti
batlı hale getirilmelidir.» dediler. Bunu bâzı
sayın konuşmacılar, bir dilek halinde burada
ifade buyurdular. Bâzı konuşmacılar da; «Or
man Bakanlığı bu konuda öğülmöye değer hizımetler görmektedir. Çünlkü yapılan yollar ile
birçok köylerimizin de yol ihtiyacı karşılan
maktadır.» buyurdular. Biz, Orman Baıkanlığı
olarak yapacağımız yolları sadece ormancılık
yönünden değil; bir de o çevredeki köylü va
tandaşlarımızın bu yollardan istifadesini gözönünde tutmak suretiyle inşa ediyoruz ve yol
yapımında Karayolları, YSE gibi diğer Devlet
kuruluşları ile de işbirliği yapmaya öncelik ve
riyoruz. Özellikle bu konudaki işbirliğimiz YSE
ile çok kısa bir şekilde yapılıp, yürütülmekte
dir.
Millî parklar konusuna da değinildi. Millî
parklar konusu ve mesireler üzerinde de hassa
siyetle duruyoruz. Çünkü hepinizin gayet iyi
bildiğiniz gibi, ormanların insanlara sağlamış
okluğu faydalar, bir diğer deyimiyle ormancılı
ğın fonksiyonları, sadece bir memleketin hamımadde ihtiyacını karşılama değil; aana bunun
yanında, hele özellikle bugünün, 20 nci yüzyı
lın yaşantısı şartları karşısında, sosyal fonksi
yonları özellikle önem kazanmış bulunmakta
dır. Bugün B-atı memleketlerinin birçok yerle
rinde orman, bu yönüyle hattâ o derece önem
kazanmıştır ki, «Biz bu ormanlardan istihsali
clurdurtalım, kesim yapmayalım. Bu ormanların
bize sağlamış olduğu sosyal fonksiyonlar bizim
için kâfidir ve zaruridir.» demişlerdir ve bunu
söyleyebilen Devletler, Orman ürünlerini dış
memleketlerden de kolaylıkla satın alaıbileceklerini; ama ormanın sağlayabileceği bu sosyal
fonksiyonları dış memleketlerden ithal etmenin
mümkün olamayacağını bilhassa dile getirmiş
lerdir.
Millî parklarımızın adedini yıldan yıla ço
ğaltıyoruz. Bu sene Çanakkale, Cilo, Şart dağ
larındaki millî parklar konusu üzerinde de bil
hassa duruyoruz. Bu konu île ilgili bir kanun
tasarımız Millet Meclisindedir. Bunun biran ön
ce çıkması için gayret sarf ediyoruz.
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Avcılık ve balıkçılık konuları üzerindeki ça
lışmalarımız da, yıldan yıla daha da önem ve
rilmek suretiyle, aralıksız sürdürülmektedir. Ha
len Yüce Mecliste bir Kara Avcılığı Kanunu
tasarımız vardır. Bunun da bir an önce çıkma
sını istiyoruz. Bir kara avcılığı kanun tasarısı
nın memlekete gerek maddî, gerekse moral ve
mânevi yönüyle ne türlü faydalar getireceğini
hep takdir buyuracağınız için, bunu burada
uzun uzun tafsil etmek ist emiyorum.
Ormancılık araştırma kanlılarının önemin
hop takdir buyurursunuz. Her alandaki isabetli
çalışma, mutlak surette bir araştırmayı gerek
tirir. Bu yönden teşkilâtımız tam mânasıyle ör
gütlenmiş vaziyettedir. Bu çalışmaların sonuç
ları, milletlerarası ormancılık âlemine de çeşit
li yayın organlarımız vasıtasıyle duyurulmak
tadır.
Eğitim çalışmaları üzerinde de hassasiyetle
duruyoruz. Gerek hizmet öncesi eğitim, gerek
se hizmet içi eğitim, üzerinde bilhassa durdu
ğumuz konulardır. 1972 yılında 137 teknik,
63'de idarî eleman için toplam 200 program
uygulanmıştır. Memleketin muhtelif yerlerin
de, muhtelif konularda olmak üzere bütün bu
elemanlar, bu eğitime tabi
tutulmuşlardır.
1973 yılında bu eğitim alanındaki faaliyetimizi
daha da artırıyoruz ve 2 80Û teknik elemanın,
2 546 da idarî elemanın eğitilmesini öngörmüş
(bulunuyoruz.
Ağaçlandırma ve erozyonu kontrol çalışma
larımız üzerinde de sayın konuşmacılar yine
haklı olarak uzun uzun durdular. Bu konu
Türkiye ormancılık politikasının anaamaçlarından birisini teşkil eder. Bu nedenledir ki, Ba
kanlığımız bünyesi içerisinde, Orman Genel Mü
dürlüğü yanında, ayrıca bir de Ağaçlandırma
ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü kurul
muştur. Bu Genel Müdürlüğün kanun tasarısı
hazırlanmış, Meclise sunulmuştur. Önümüzde
ki devrelerde diyeceğim, umuyoruz ki, Yüce
Meclislerden bu kanun taasrısı çıkmış olacak
tır.
Yurdumuzun ç.ok geniş sahaları üzerinde
ağaçlandırma faaliyetinde bulunulması zarure
tine sayın konuşmacılar haklı olarak değindi
ler. Pek heyecanlı sözlerle bu zorunluğu dile
getirdiler. Hattâ bizi de, bu konuda daha da
fazla aktif olmaya davet ettiler. Bu beyanları
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(ki en çok bu konu üzerinde zannederim Sayın
Hazerdağlı durmuşlardı) büyük bir memnuni
yetle karşılıyor, bundan mütehassis oluyor ve
bu nevi konuşmalardan biz de gerçekten hız ve
güç alıyoruz. Onun için bu türlü görüş ve dü
şünceleri büyük bir memnunluk ve şükranla
karşıladığımızı ifade etmek isterim.
Efendim, yurdumuzdaki ormanlık bölgelerin
ne yazık ki % 60'ı bozuk ormanlarla kaplı
bulunmaktadır. Bu sahaların süratle ağaçlan
dırılması icap ediyor. Biz bu ağaçlandırma
faaliyetlerimizi, ancak Devletin bize verebil
diği imkânlar içinde yapıp yürütmeye çalışıyo
ruz. Yalnız sayın senatörlerden özellikle şu
hususu istirham edeceğim: Bizim, Ağaçlandırma
ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü kanunu
tasarımız, bugüne kadarki statünün dışında
değişik b'ir hükümle geliyor. O da, ağaçlandır
manın gerektireceği masrafların genel bütçe
den karşılanması hükmüdür. Biz bugüne kadar
Türkiye'de, Orman Teşkilâtı olarak bütün iş
lerimizi, bütün hizmeti erimizi sadece döner
sermayemizin gelirlerinden karşılamak suretiy
le yürüterek geldik; ama biraz önceki rakam
lar gösterdi ki, Sayın Hazerdağlı'nm da bu
rada söz konusu ettiği gibi, senede 100 bin hek
tarlık bir sahayı dahi ağaçllandırsak, daha uzun
yıllar bu bozulmuş, imara muhtaç olan saha
ları verimli hale getirmek ancak kabil olabile
cektir. Türk Milletinin bu kadar zaman bek
lemeye tahammülü yoktur. Yıldan yıla artan
ve meml'ektin en büyük derdi haline gelen ge
çim sıkıntısını, bu toprakları çok daha verimli
hale getirmek suretiyle önlemek mecburiyetin
deyiz. Bu da, ancak, bu geniş sahaların ağaç
landırılması suretiyle memlekette tarım alanla
rının emniyetinin, güveninin sağlanması ve
ayrıca bunun yanında meskûn sahalarımızın da
'emniyetinin sağlanmış olması ile mümkündür.
Bu ise, memlekette erozyonun önlenmesine,
erozyonun önlenmesi ise, memlekette geniş sa
haların süratle ağaçlandırılmasına bağlıdır.
Bütün dünya memleketleri topraklan itibariy
le kurtuluşu bu yolda görmüşlerdir. Bizim
de, mutlak ve mutlak surette bu yoldan gitme
miz bir zorunluluktur. Binaenaleyh, bu konu
daki tasarımız eğer huzurlarına gelir ise o za
man sayın senatörlerden istirham ediyoruz, bu
radaki genel bütçenin öngördüğü ödeneği güe-
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lerinih yettiği kadarıyle artırmada bize yar
dımcı olsunlar.
Ağaçlandırma ile ilgili olan işlere, hiç şüp
hesiz tohumdan ve toprak tahlilinden başlanır.
Gerek tohum tedariki, gerekse tahlil işleri ile
ilgili bütün örgütleri kurmuş ve mücehhez bir
vaziyete gelmiş bulunmaktayız. Bu çalışmala
rımız memnunluk verici bir şekilde gitmekte
dir. Nitekim bu sene ayrıca, dış memleketlere
40 ton kadar orman tohumu da ihraç etmiş va
ziyetteyiz. Yani gerek fidanlıklarımız ve gerek
se halkımızın ihtiyacı için lüzumlu bütün to
humu her zaman karşılayabilecek bir güçteyiz.
Tıpkı tohum gibi fidanlık bakımından da bü
tün hazırlıklarımızı yapmış vaziyetteyiz. Halen
memleketimizde 150'ye yakın fidanlığımız ve
bu fidanlıklarımızın da 440 milyon fidan ka
pasitesi vardır. 1973 yılı içerisinde bu kapa
siteyi 4G2 milyon fidana ulaştıracağız. 1073 yı
lında ağaçlandıracağımız sahanın tutarı, üzü
lerek ifade edeyim ki, sadece 34 500 hektar
dır. Bunu, imkân buldukça bu yıl İçerisinde
de artnmaya gayret edeceğiz. Yalnız buna
eklenecek, diğer çeşitli ağaçlama sahalarımız
da var, oraları da şimdi özet olarak yine arz
edeceğim.
Hızlı büyüyen ağaçlarla (kî yukarıda arz
etmiş olduğum rakamın dışındadır), 4 400 hek
tarlık bir sahayı ağaçlandıracağız. Bunlar
kızılcam gibi, kızılağaç gibi veya dış memle
ketlerden ithal edilmiş diğer çeşitli egzotik,
hızlı büyüyen ağaç türleridir.
Ayrıca büyük bir proje peşindeyiz. 475 bin
hektarlık bir projenin ağaçlandırılmasını Dün
ya Bankası ile anlaşarak oradan kredi sağla
mak suretiyle gerçekleştirmek istiyoruz. Bu
konudaki çalışmalarımız yürümektedir. Memle
ketimizde hızlı büyüyen yabancı ağaç türle
rinden birisi de okaliptüstür. Halen memleketi
mizde 14 bin hektarlık bir saha ağaçlandırılmışt/ır, yani 14 bin hektarlık ormanımız vardır;
ama buna bu sene 1 100 hektarım daha katı
yoruz. Kavak, diğer hızlı büyüyen bir ağaç tü
rüdür. Bu konudaki çalışmalarımız da çok
memnuniyet verici bir istikamette gelişmekte
dir. Halen 12 fidanlığımızdan yılda 2 milyon
fidan dağıtıyoruz. Bunun yanında, özel sektö
re ait yeni yeni fidanlıklar da kurulmuştur.
Bunların da yıllık fidan dağıtımı aşağı - yuka
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rı bizim fidan dağıtımımıza yaklaşmış ve 1,5
milyona ulaşmış bulunmaktadır. Bunu da çok
memnuniyet verici, özel sektörden, halktan ge
len bir gelişim olarak değerlendiriyor, üzerin
de duruyoruz.
Şehir ve kasaba civarlarında ağaçlandırma
larımız var. Yine ağaçlandırma ile ilgili olarak
bir diğer önemli konuya değinmek istiyorum.
O da. «Kamu Ağaçlandırmaları ve Ağaç Bay
ramı Yönetmeliği» adı altında, bir kararname
ile yönetmeliği yürürlüğe koymuş vaziyetteyiz.
Bugüne kadar askerî birlikleri, okullar ve çe
şitli kamusal kuruluşlar tarafından yapılagelen müteferrik vaziyetteki ağaçlamalarını bu
yönetmelikle Orman Bakanlığı bünyesi içeri
sinde koordine ediyoruz. İllerde ve ilçelerde bü
tün bu nevi çalışmalar koordine ve disipline
edilmiş bir hale geliyor. Böylece, Orman Ba
kanlığı yanında, diğer bütün kamusal kuruluş
lar da Orman Bakanlığımı! ağaçlama faaliyet
lerine katılmış oluyorlar. Bu münasebetle as
kerî birliklerimizin, okullarımızın ve özel gay
ret sarf etmek suretiyle Devletin ağaçlama fa
aliyetlerine katılmış olan bütün kuruluşların bu
konudaki çalışmalarını, başarılarını burada öv
meyi ve kendilerine teşekkür etmeyi kendim
için bir borç biliyorum.
Bu yılın bir özel]iği, Cumhuriyetin 50 nci
yıldönümü olmasıdır. Cumhuriyetin 50 nci yıl
dönümü dolayısıyle biz, sahası, vüsati bin hek
tardan aşağı olmamak kaydıyle 6 - 7 yerde
büyük, bütün il ve ilçelerde de ayrıca küçük
küçük Cumhuriyet ormanları kurma çabası
içindeyiz. Umuyoruz ki, bunların hepsi bu yı
lın ağaçlama ile ilgili uygun dönemlerinde ger
çekleştirilmiş olacaktır.
Toprak muhafaza çalışmalarımız - ki, eroz
yonla ilgilidir - yine bütçe imkânlarımız ölçü
sünde, ama bizi tatmin etmiş ölçüde değil, yü
rütülmektedir. Bütçe imkânlarımız bizi ancak
bu söyleyeceğim ölçüler içerisinde çalışma ola
nağı veriyor. 1972 yılma kadar üzerinde çalış
tığımız sahanın tutarı 72 400 hektardır. 1973
yılında bu sahaya 330 hektarlık yeni bir ça
lışma alanı daha katılmış olacaktır. Ayrıca bü
yük projeler vardır. Meselâ, bunlardan bir ta
nesi Tosya - Devres, bir diğeri Gediz Havzası
projeleridir. Bunların toplam sahası 127 bin
hektarı buluyor. Bunlar çok büyük projeler-
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dir. Bu projelerin benzerleri de geliştirilmekte- | beden vazifelerde geç kalınmış bir husus mev
dir.
cut değildir.
Mera ıslahı üzerinde de çalışmalarımız de
Çok önemli ve bütün konuşmacı sayın arka
vam ediyor. Bugüne kadar 14 bin hektarlık bir
daşların üzerinde durdukları bir husus da, or
saha üzerinde çalışmalarımız olmuştur. 1973
man - halk ilişkileri konusudur. Hepinizin bildi
yılında buna 940 hektarlık bir çalışma sahası
ği, inandığı g-ibi, bütün Türkiye ormancıları ve
daha katılmış olacak.
bendeniz de ormancı olduğumdan beri, Türki
ye'de ormanların korunmasının ve Türkiye or
Ağaçlama ile ilgili etüt - proje çalışmaları
mancılık işlerinin normal bir şekilde yürüt üimız süratle ilerletiliyor. 1971 yılından beri etü
lebilmeşinin her şeyden önce orman - köy iliş
dü yapılmış olan yerlerin avan projeleri hazır
kilerinin düzenli bir hale getirilmiş olmasına
lıklarına da başlanmış ve Üçüncü Beş Yıllık
bağlı bulunduğuna inanmış bulunuyorum. Bu
Plân dönemi sonunda Türkiye'nin ağaçlama
na bütün gücümüzle gayret ediyor ve istiyoruz
plânı bütün detaylarıylc, projeleriyle
ortaya
ki, ormanla halk arasındaki ilişkiler en ufak bir
konmuş olacaktır.
sürtüşmeye meydan bırakılmaksızm yapılmış,
Hızlı büyüyen ağaç türleri üzerinde özellik
yürütülmüş olsun.
le duruyoruz. Çünkü bütün dünya, ormancılığı
Orman köylümüzün memleket nüfusunun bü
artık hızlı büyüyen ağaçlarla ağaçlama yapma
yük bir kısmını teşkil ettiğini ve bunların geçim
ve kısa süreler içerisinde orman hâsılatı alma
imkânlarının kısıtlı bulunduğunu hepiniz bili
ya yönelmiş vaziyettedir. Biz de bunun parale
yorsunuz. Bunları bizler de bütün teferruatı ile
linde bütün ağaçlamalarımızda hızlı büyüyen
biliyoruz. Bu konuda çok detaylı etüt envanter
ağaçlara öncelik veriyor ve tabiî bunun gerek
çalışmalarına girmiş vaziyetteyiz. Yegân yegân
tirdiği araştırmaları da yapıyoruz. Bu konuda
köylerimizin durumunu tespit ediyoruz. Bu ça
ayrıca FAD teşkilâtı ile bir işbirliğimiz var. Bu
lışmalar süratle yürütülmektedir. Bütün gücü
işbirliği çalışmaları beş sene devam edecek.
müzü bu konu üzerinde teksif etmek suretiyle
Bir taraftan çalışmalar, araştırmalar yapılacak
özellikle bu etüt - envanterle ilgili eksiklerimizi
bir taraftan da bu karşılıklı anlşmnm bir gere
tamamlamak istiyoruz. Bunun çok yakın bir ge
ği olarak memleketin muhtelif yerlerinde bâzı
lecekte biteceğini umuyoruz.
sahalar ağaçlandırılacaktır.
Biz Orman Bakanlığı olarak, orman içinde
Orman ürünleri sanayii ile ilgili faaliyetle
ve orman kenarında yaşayan köylü vatandaşla
rimiz, Bakanlığımız bünyesi içindeki bir genel
rımıza, maddî, mânevi bütün gücümüzle yar
müdürlük eliyle yürütülmektedir. Bu genel mü
dımcı olmaya gayret ediyoruz. Şunu iftiharla.
dürlüğün elinde, birisi ambalaj sandığı imal
arz etmek isterim ki, Türkiye'de orman içinde
eden fabrika olmak üzere, 17 fabrika vardır.
ve orman kenarında yaşayan köylüye, Devletin
Bu fabrikalara, bu sene katılan iki tanesi yeni
eli, ilk önce ormancı eliyle uzanmıştır. İlk elek
sidir. Bâzı sayın konuşmacı arkadaş! arımıg bu
trik, ilk telefon, ilk yol, ilk su bu teşkilât vasıkonuya değindiler, «Bunlar biraz gecikiyor»
tasiyle gitmiştir; ama takdir buyurursunuz ki,
buyurdular. Halbuki .1973 yılı içerisinde bu ele
bu kadar milyon köylü vatandaşımızı tek başı
alınmış olan fabrikalardan iki tanesi, Ayancık
na Orman Bakanlığının kalkındırması mümkün
ve Bolu yonga - levha fabrikaları bitirilmiş ola
değildir. Şimdi bu nasıl olacaktır ve kimler
caktır. Yalnız Artvin'deki fabrikanın
süratle
eliyle olacaktır"? Onlarla ilgili olarak da yine kı
bitmesine çalışıyoruz; ama o da öyle sanıyoruz
sa kısa mâruzâtta bulunmak isterim.
ki, 1974 yılı içerisinde ancak faaliyete geçebile
cektir.
Orman Bakanlığı işçilik yolu ile orman için
de ve kenarında oturan vatandaşımıza 1971 yı
Yine sayın arkadaşım, bu sektördeki hede
lında 769 milyon; 1972'de 872 milyon; 1973 yı
fe ulaşmanın % 50 olduğunu buyurmuşlardı.
lında 1 220 000 000 lira ödecektir. Çeşitli ürün
Halbuki bu hedefe ulaşma % 50 değil, c/c 70'ler ile orman teşkilâtı köylü vatandaşa yardımcı
tir. Bu % 30'luk gecikme dış finansmanda, pa
olmaktadır. Bu ürünleri ya zatî yapacak ihti
ra transferinde bâzı engellerin ortaya çıkmış
yacı olacak tomruk, ya yine zatı yakacak ihtiolmasından ileri gelmiştir. Yoksa, bize terettü— 635
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yaeı olarak yakacak odun veya pazarda satmak
üzere, pazar satışı şeklindeki orman ürünü ola
rak verilecektir. Bu yollardla yapılan yardımın
miktarı (Miktarlar ve fiyatlar üzerinde durmu
yorum), 400 milyon liradır. Biraz önce arz etyorum), 400 milyon liradır.
Biraz önce arz ettiğim gibi, köylü vatandaş
larımıza zatî ihtiyaç olarak verdiğimiz beher
sterin bedeli 19 kuruştur. 1 metreküp tomruğun,
yine zatî ihtiyaç olarak vermiş olduğumuz mik
tarın bedeli 374 kuruştur.
Teşkilâtımız çeşitli krediler yoluyle de köy
lü vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. 6831
sayılı Kanunun 35 nci, 64 ncü ve ayrıca Döner
Sermaye Yönetmeliğimizin 40 ncı maddeleri su
retiyle yardımlarda bulunulmaktadır. 40 ncı
madde gereğince, geçen sene tesis edilmiş bulu
nan 20 milyonluk fon 5 sene zarfında 75 milyo
na iblâğ edilecek idi; ama sağladığımız bir ola
nak ile bir sene içerisinde bu 20 milyonluk fonu
55 milyona ulaştırmış-bulunuyoruz. Bunlar köy
lü vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere kendilerine verilmektedir.
Bunlar dışında dış kaynaklardan da köylü
vatandaşlarımıza yardımlar sağlıyoruz. 1973 yı
lında sadece Dünya Gıda Yardım programın
dan 43;5 milyon liralık bir yardım yapılacaktır.
Bunlar buğday, süt tozu, yağ, un. peynir, kon
serve balık ve saire gibi çeşitli gıda maddeleri
dir.
CTBA ile sağlanan yardım 1972 yılında sona
erdi. Bunun uzatılması için yeni bir gayret içe
risindeyiz. Vaktiyle Kızılcahamam'da uyguladı
ğımız, dünya gıda yardımından sağladığımız
ödenekler ile yürüttüğümüz «Kızılcahamam pro
jesi» sona ermiştir; ama bu proje Birleşmiş Mil
letler tarafından en başarılı bir proje olarak,
bütün bu kaynaktan faydalananlara ilân edile
rek duyurulmuştur. Bu proje çok beğenildiği,
takdir edildiği içindir ki, bir benzeri şimdi Bey
pazarı cin hazırlanmıştı!', Beypazarı'nda uygu
lanacaktır. Eğer Beypazarı'ndan bu yardımı
yalnız belirli bölgeler için değil, bütün Türki
ye'ye teşmil edilmek üzere sağlanırı yi umuyoruz.
Bunlar dışında, dış memleketlere vasıfsız iş
çi göndermek suretiyle orman içindeki köylü
vatandaşlara yardımcı olmuşuzdur. Şimdi vasıf
sız işçinin % 1.5'i köylere ayrılmıştır. Kararna
me ile bu % 15;in % 25ı de orman içi ve kenarı
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köylere tahsis edilmiştir. Binaenaleyh, bu bölgeelrdeki vatandaşlarımız bu imkândan fayda
lanmak suretiyle dış memleketlere gidiyorlar.
Bunların sayısı günden güne artıyor.
Bu köylerde koperatifçiliği teşvik ediyor,
kendilerine önderlik ediyoruz. 1972 yılının so
nuna kadar tesis etmiş olduğumuz koperatiflerin sayısı 160'tır ve buna 1973 yılında 60 tanesi
daha katılıyor.
Köy kalkındırmasının çok yönlü olduğunu
biraz önce arz etmiştim. Bu, takdir buyuracağı
nız gibi, bir bakanlığı değil, birçok bakanlıkla
rın katılacağı müşterek bir. çalışmayı gerekti
ren bir konudur. Bu nedenle bir tasarı hazır
lamış bulunuyoruz. Bu tasarı, orman içi köy
lerin tarımsal ve sosyo - ekonomik yönden kalkmdırı'lmaları vo ilgili bakanlıkların koordinas
yonunu temin maksadiyle hazırlanmış bulunu
yor. .Bunu Başbakanlığa sunduk ve zannederim
önümüzdeki bir iki gün içinde yüce Meclislere
sunulacaktır. Tasarı ile ilgili bu konudaki ça
lışma Maliye, İçişleri, Tarım, Ticaret, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar, Köy işleri ve Orman Ba
kanlıklarının malı olmaktadır. Binaenaleyh,
bütün bu bakanlıkların koordiııe bir çalışma
sı ile bu kanım tasarısı hükümleri yerine geti
rilecektir.
Ayrıca, yine bildiğiniz gibi, Yüce Mecliste
orman köylerinin kalkındırılması ile ilgili diğer
bir kanun teklifi ve yine 6831 sayılı Kanunun
bâzı maddelerini değiştirmek üzere hazırlamış
olduğumuz kanun tasarısının 13 ncü maddesi
üzerinde de çalışmalar devam etmektedir. Görü
yorsunuz ki, bütün bakanlıklar ve sayın parla
menterlerimiz aynı konu üzerinde hassasiyetle
durmaktayız ve elbirliği ile bu orman içi ve
kenarındaki köylü vatandaşlarımızın kalkındı
rılmasına çalışmaktayız.
Yine bu maksada münhasır olmak üzere bir
diğer yönetmelik hazırlanmıştır. Bu yönetmelik
de «Orman köylerine dönük hizmetlerin koor
dinasyonu yönetmeliğidir.» Bu da yine ilgili
bakanlıkların iştiraki ile hazırlanmış bir yönet
meliktir. Binaenaleyh, köye dönük hizmetleri
nasıl koordincli bir şekilde bu bölgeler götüre
ceğimiz bu yönetmelikte tespit edilmiş bulun
maktadır. Yakında bu yönetmeliği de bir karar
name halinde tekrar kamuoyuna duyurmuş ola
cağız.
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Orman içindeki ve kenarındaki köylü vatan
daşların, bu çok çeşitli yardımlar yanında, eği
tim hizmetine de koşmuş vaziyetteyiz. Birçok
yerlerde çeşitli konularla ilgili olarak, Bakan
lığımız eğitim kursları tertiplemekte ve köylü
vatandaşlarımıza bu konuda hizmet etmektedir.
Gereken bâzı yerlerde köy nakilleri ile ilgi
li çalışmalarımızda oluyor. Nitekim bu yıl içe
risinde iki köyün yerlerinin değiştirilmesi karar
laştırılmış bulunmaktadır.
Şimdi müsaade buyurursanız, sayın konuş
macıların görüşlerine kısa kısa cevap arzedeceğim. Yalnız bu cevaplarım belki de pek kı
sa olacaktır, onun için başlangıçta özür diliyo
rum. Çünkü, şu genel açıklamalarım sırasın,
da, esasen sayın senatörlerin değindikleri nok
taların bir kısmına değinmiş bulunmaktayım.
Bu bakımdan bir tekerrür olmasın diye, bunla
rı tasarruf sadedinde kısa kısa geçeceğim.
Sayın Lûtfi Bilgen haklı olarak, biraz evvel
de belirttiğim gibi, halk - orman ilişkileri üze
rinde hassasiyetle durdular. Buna ilâveten, yine
kendi bölgesinin özelliklerini dile getirmek su
retiyle, orman sınırlaması konusu üzerinde de
yine çok önemle durdular.
Haklıdırlar, biz de kendi görüşlerine yürek
ten katılıyoruz ve zaten bunu çözümlemenin
de çabası içinde bulunuyoruz. Halk orman iliş
kileriyle ilgili açıklamalarımı biraz önce yap
tım, tekrarlamayı zait görüyorum. Bunu bir an
önce gerçekleştirmenin, hakikaten yalnız çaba
sı değil, heyecanı içindeyiz de... İstiyoruz ki,
biran önce bu tasarımız kanunlaşsın ve biz bü
tün gücümüzle bunun uygulamasının birer hiz
metkârı olarak halkımıza ve köylümüze bu hiz
metleri götürmüş olalım.
Efendim, bu sınırlama ile ilgili olarak, yani
bâzı sahaların daha verimli bir kültüre tahsisi
meselesi yine. biraz önce arz etmiş olduğum ka
nun tasarısı kanunlaştığı takdirde halledilecek
tir. Yine bu tasarı ile Anayasanın] 131 nci mad
desinin 5 nci fıkrası gereğince 1961 yılında il
men, fennen orman niteliğini kaybetmiş olan
yerlerin orman dışına çıkarılabileceğine ait
olan hükmün uygulaması sağlanmış olacaktır.
Aynı zamanda bugüne kadar yapmakta oldu
ğumuz tahdit ve sınırlama işlerimizi, yine bu
tasarının getirmekte olduğu tedbirlerle çok
hızlandıracağız. Tahdit komisyonlarını beş mis-
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li, imkân bulabilirsek 10 misline çıkarmak sure
tiyle en kısa zamanda bitirmeye gayret edece
ğiz. Bu takdirde umuyoruz ki, memleketimizin
birçok yerlerinde şikâyet konusu olan «Orman
dı değildi, burası tarıma daha uygundu, bura
sı eskiden beri zeytinlikti, burası eskiden beri
bağdı, bahçeycli»gibi iddialar kökünden halle
dilmiş olacaktır.
Orman muhafaza memurlarının emniyet sı
nıfına girmelerini yerinde bulduklarını, ancak
küçük suçluları olduğu kadar büyük suçluları
da takip etmeleri gerektiğini burada dile getir
diler. Bundan daha bedihî bir şey olamaz.
Muhafaza memurlarımızın böyle ağır suçlu,
güçlü suçlu yahut güçsüz suçlu diye bir tefrik
yaptığı vaki değildir. Böyle bir hadise, böyle
bir olay bize intikal etmiş değildir. Şayet inti
kal ederse gereğini yaparız.
Efendim, orman yolları inşaası üzerinde
durdular. Ona biraz önce zaten değindim.
Elektrik konusuna değindiler. Elektrik ko
nusunda biz de, köylü vatandaşlarımıza gücü
müzün yettiği kadar yardımcı oluyoruz. Bâzı
yerlerde köylü vatandaşlarım elektriği getir
meye güçleri yetmiyor, onlar belirli bir oranda
masrafa katılıyorlar, biz de orada mevcut teş
kilâtımızla gereken masrafa katılarak onlara
yardımcı oluyoruz. Nitekim benim önüme son
günlerde sadece bu konuda üç - dört vaka gel
di ki, onları olumlu bir şekilde halletmek üze
re tmiı- verdim.
Türkiye'nin, ormancılıkta yeni metotlar ara
ması lâzım geldiği üzerinde durdular. Bunları
zaten bendeniz, biraz önce etraflı bir şekilde
açıkladığım kanısındayım. Amenajman, silvikül
tür metotlarımızı bugünün icaplarına
göre,
hele özellikle optimal faydalanma çalışmaları
nın bir gereği olarak ele aldığımızı dile getir
dim.
'Sonra, orman konusunun insancıl-bir zihni
yetle ,ele alınması gerektiğini ve insanca bir or
man düzeni istediklerini ifade ettiler. Bu beyan
lar bendenizin eskiden beri malûmumdur. Bun
lar 'ÖHP'nin programlarında yer almış bulunan
ve üzerinde uzun uzun durulan hususlardır. Bi
zim bu görüşler dışında bir görüşümüz yoktur.
Hiç şüphesiz orman, insana takdim edilmek su
retiyle, ««Evvelâ orman, sonra insan» denemez ve
dünyanın hiç bir yerinde bu akıl, bu mantık ve
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bu zihniyetle harekete geçen bir örgütün bulun
duğu da tasavvur edilemez. Bu bakımdan biz
de, hiç şüphesiz, vatandaşlarımızı, onların saa
det ve selâmeti için ormanlarımızla birlikte ve
beraber düşünüyoruz.
Halk ile orman teşkilâtı arasında iyi ilişki
ler kurulmak suretiyle çok başarılı neticeler
alınabileceğine dair misaller verdiler, hattâ bir
işletme müdüründen bahsettiler. Hiç şüphesiz
bu hepimizin yürekten özlemimizdir. Biz de is
teriz ki, teşkilâtımızda bulunan her görevli ar
kadaşımız o mahallî halk ile en iyi ilişkiler kur
sun. Bendenizin vazifeye başladığımdan beri
tuttuğum yol budur. Bundan önceki sayın se
leflerimin de bütün teşkilâta telkinleri böyledir
ve her gittiğim yerde de bunu söylemişimdir.
Mutlaka ki, bu husus mesajlarımda, tamimlerim
de, genelgelerimde vardır; ama şifahen de her
yerde bunu dile getirmişimdir. Her yerde, vatan
daşlarla en ufak bir ayrıcalık yapmaksızın, en
iyi ilişkiyi kuracaksınız, ve bu bölgedeki askerî.
mülkî, adlî ve her nevi Devlet teşkilâtı ile iliş
kileriniz en mükemmel bir şekilde yapılmış, yü
rütülmüş. olacaktır, demişimdir. Çünkü, bu ne
vi ilişkileri, ahengi kurmadıkça başarıya ulaş
mak bir teşkilâtça mümkün olamaz. Biz de bun
ları devamlı şekilde telkin ediyoruz ve leşkilâtımıb mensuplarının da buna tamamen riayet et
tiği kanısındayız, ama şurada "burada ufak te
fek bâzı hadiseler oluyorsa, bunları artık istis
naî birer vaka olarak kabul etmek gerekir ka
nısındayım.
• Efendim, Sayın Fehmi Baysoy; «Orman Ba
kanlığı, kuruluşundan bu yana Y. S. E. gibi
bir gelişme kaycledememiştir.» buyurdular.
Efendim, orman hizmetlerini diğer hizmetler
le kıyaslamak gerektiği takdirde, aralarında bü
yük fark vardır. Ormancılıkta akşamdan saba
ha müspet bir netice almak mümkün değildir.
Ormancılık işleri bu ölçüde, hizmetin tabiatın
dan doğan bir tabiî gelişime uyma zorunluğuııdadır. Bir tohumun, bir fidanın dikiminden, bun
ların büyümesi, hasat edilmesi, bir neticeye ula
şılması için, kuşaklar boyu zaman geçmesi ge
rekir; ama biz, teşkilâtımızdaki değişiklikler iti
bariyle, bu kadar uzun süre bekleyelim demek
istemiyoruz; fakat Y. S. E.'niıı kendi kuruluşu
içerisindeki gelişimi Orman Bakanlığı ile kıyas
lanmak suretiyle, «O Ölçüde olamamıştır.» der
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ken, Orman Bakanlığının ormancılık hizmetleri
nin, bu kendine özgü olan özelliklerini gÖzönünde tutmuş olmak lâzımdır.
Biraz önce Orman Bakanlığının bütün faa
liyetlerinin bir muhasebesini sayın senatörleri
mize verdim, ortaya koydum. Bâzı noktalarda
hedefe ulaşılamama vakî olmuştur, ama bunları
da sebepleri ile arz ettim. Bu yıl kışın çok gay
ri müsait geçmiş olmasına rağmen, istihsalimiz
de ; yapacak odunda % 98,5 oranında hedefe ula
şılmıştır. Yakacak odunda % 100 hedefe ulaşıl
mıştır. En uzak yerlere kadar halkımızın yaka
cak odun ihtiyacını görmüşüzdür. Binaenaleyh,
Orman Bakanlığının gelişimini bir diğer teşki
lât ile kıyaslarken, önce Orman Bakanlığının
bünyesinin ve özelliklerinin gözönünde tutulma
sı lâzım geldiği gereğine özellikle değinmek is
terim.
Orman Bakanlığı kendisine plân ve prog
ram gereğince verilen hizmetleri eksiksiz olarak
yapmıştır ve yapmanın da gayreti içindedir.
Bunları adet adet, rakam rakam huzurlarınız
da açıkladım.
Orman - halk ilişkileri üzerinde durdular.
Bunlar üzerinde tekrar durmayacağım.
Orman hudutları üzerinde durdular. Orman
endüstrisi üzerinde durdular. Sonra Profesör
Ozara raporundan bahisle, «Türkiye'de büyük
ölçüde ağaç serveti vardır. Bu sahada endüstri
yeterli gelişmeye ulaşamamıştır.» dediler. Pro
fesör Ozara, Türkiye ile ilgili hakikaten entere
san bir rapor vermiştir. Bunu bir vesile ile de
yine burada arz etmiştim, ama dayandığı veri
leri daha önceki verilere dayanmaktadır; daha
önceki verilerdir. Bu nedenledir ki, bâzı görüş
lerinde isabetsizlikler vardır; ama ana görüşleri
itibariyle, biz de kendi görüşlerine bir ormancı
olarak katılıyoruz. Bir ormancının zaten başka
türlü düşünmesi de mümkün değildir. Yalnız
veriler yanlıştır; fakat veriler de, arz ettiğim
gibi, eski tarihlere ait olanlardır.
BAŞKAX — Sayın Bakan mesai süresini
beş dakika taşmış oluyoruz. Eğer bağlıyabiliyorsanız, buyurun. Değilse, ikinci oturumda da
zaten size söz vereceğim.
ORMAN BAKANİ SELÂHATTİN İNAL
(Devamla) — Birkaç dakika müsaade ederseniz,
bağlayayım.
BAŞKAN — Şu görünüşü ile, ikinci oturu
ma taşmamız zaruridir. Bu bakımdan Sayın Fa-
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ik Atayurt son sözü söyleyeceklerdir ve ayrı
ca Bakanlık Bütçesi ile Genel Müdürlük Bütçe
si ayrıca okunup oylanacaktır.
Yani taşmamız zarurî; ama arzu ederseniz
buyurun.
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL
(Devamla) — Şahsıma ait olan maruzatı bir iki
dakikada bitirip, tekrar huzurunuzu işgal et
mek istemem.
BAŞKAN — O halde S ay m Bakanın konuş
ması 'bitinceye kadar devamını oylarınıza su
nuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Buyurun efendim.
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL
(Devamla) — Teşekkür ederim.
'Efendim, Sayın Baysoy millî parklar çalış
ması üzerinde durdular ve övdüler. Teveccüh
lerine teşekkür ederim. Biz de, biraz önce arz
ettiğim gibi, çalışmalarımızı artırmaya gayret
ediyoruz.
Orman işçilerinin sosyal sigortası üzerinde
durdular. Tarım Orman İş Kanununun çıkmış
olması ile bu sosyal güvenlik sağlanmış ola
caktır.
Sayın İsa Bingöl, uzun ve çok etraflı bir
görüşmesiyle ormancılığımızın coğrafî, tarihî
bugünkü idarî ve hukukî yönleri ile bir tablo
sunu çizdiler. Gayet güzeldi. Yalnız zannede
rim, üzerinde tek tek durmuş olduğu konulara,
aşağı yukarı, şu maruzatım meyanmda şöyle
dikkat ediyorum da, değinmediğim hiç bir yer
kalmadı gibi geliyor bana.
Birinci, İkinci, Üçüncü Beş Yıllık Planlarda
ki ormancılıkla ilgili konuları ele aldılar ve üze
rinde durdular.
Ormanlık sahanın, memleket genel sahasının
% 25'ünü kapladığı için büyük önem taşıdığı
nı belirttiler. Yalnız, bugünkü tarife bedeli
tahsilinin bir nevi rüsum tahsili gibi bir manza
ra arz ettiğini, bunda bir değişiklik yapılma
sının daha da belk faydalı olabileceği konusu
üzerinde durdular.
Orman Kanununun 30 ncu maddesindeki
açık artırma, tahsis satışları ve pazarlıkla satış
şekilleri üzerinde durdular.
Kredilerin dağınık vaziyette değil, bir elde
toplanmasının daha da faydalı olacağına de
ğindiler.

4 . 2 . 1973

O : 1

•Sonra, döner sermayemizin 2 milyarı aşkın
bir hadde ulaştığını; binaenaleyh, bu döner ser
maye ile ilişkin işlerimizin bir reorganizasyona
tabi tutulması üzerinde durdular.
Erozyon tehlikesinin büyüklüğüne ve Or
man Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü çalış
malarına değindiler.
Şimdi bu kısa kısa değinmiş olduğum nok
talara hemen topluca şu cevabı arz etmek iste
rim.
Biz, 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi üzerinde duruyoruz. Bu
nun dışında ayrıca döner sermaye, ayrıca topyekûn teşkilâtımız, ayrıca elde mevcut olan mev
zuatımızın reorganizasyonu üzerinde duruyoruz.
Bunlarla ilgili çalışmalarımız hakkında bir öl
çüde kendilerinin de bâzı hususlarda bilgileri
olduğunu tahmin ederim; çalışmalarımız vardır
ve yürüyor. Binaenaleyh, bütün bu konular
üzerinde durularak, bunlarda gerekli ıslahat ya
pılacaktır.
Çok önemli addettiğim kamu hizmetleri ve
işletmecilik hizmetlerinin ayrı kuruluşlara ve
rilmesi konusu üzerinde de kısaca durdular. Bu
çok önemli bir konudur. Bu konu üzerinde eski
den beri müteaddit defalar durulmuştur; fakat
bu iki hizmetin ayrı kuruluşlara verilmesinin
ormancılık hizmetleriyle hiç bir şekilde bağdaşa
mayacağı neticesine varılmıştır. Gerçekten de
öyledir, ormancılık hizmetlerinin içerisinde hem
işletmecilik hizmetleri, hem kamu hizmeti mün
demiçtir. Aynı saha üzerinde, ayrı ayrı kuru
luşların gelip birlikte çalışması pratik bakım
dan mümkün görülememektedir. Görülemediği
için de, bu teklif hep geri kalmıştır.
Şimdi, bir üretim sabası üzerinden elde edi
len ürünün bir kısmı piyasaya satılır, bir kıs
mı zatî ihtiyaç olarak köylüye verilir. Bir kıs
mını ondabir fiyatı ile steri 19 kuruştan köylü
ye, bir kısmını da yüksek fiyatla piyasaya sa
tarız. Bunun bir kısmı deprem için verilir, bir
kısmı okul için verilir, hir kısmı göçmenler için
verilir. Hülâsa, bu hizmetler işletmecilik hiz
metleri ile kabili telif olan hizmetler değildir.
Bunlarda bir kâr söz konusu değildir. Bir yol
yapımında yolun mutlak surette ekonomik ol
ması aranır, ama orman işletmeciliği yönünden
bunun ekonomik olması söz konusu değildir. Bi
raz önce de arz ettim, biz yollardan bir kıs639 —
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mim köylerden geçiririz. Bu yol geçirilişindeki hesabımız ekonomik bir hesap değildir. Bir
amme hizmeti görülmesini de beraberinde götü
ren bir hesaptır.
'Bu itibarla, Türkiye'de ormancılık hizmetle
rinde, kamu hizmetlerini görenler ayrılsın, işlet
mecilik 'hizmetlerini görenler ayrılsın konusu
çok eski yıllardan beri üzerinde tartışıla gelen
bir konu olmuştur; ama bunun, ormancılık bün
yesi içerisinde uygulanması mümkün olmayan
ıbir görüş olduğu kanısına varılmıştır. Bendeniz
de çok eski yıllardan beri Ibu konu üzerinde
görüş belirtmek üzere davet almış gelmişimdir;
çeşitli kuruluşlarla temasım olmuştur. Kısaca arz
ettiğim (bu görüşlerle bunun mümkün olmadığı
nı beyan etmişimdir. Şimdi de yine aynı kanı
dayım.
Orman - köy ilişkileri üzerinde durdular.
Millî parklar, hızlı büyüyen türler, yol ve makro plân, bölgesel plân çalışmalarının olumlu is
tikamette geliştirildiğine işaret buyurdular. Bu
takdirkâr sözlerinden dolayı kendilerine teşek
kür etmek isterim.
Yine orman işçisinin sigorta güvenliğine de
ğindiler. Onu biraz önce arz ettim. Tarım ve
Orman İş Kanununun çıkması halinde bu konu
halledilmiş olacaktır.
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j lışrtıaları yapmaya devam ediyoruz. Nitekim, bu
sene ellinci yıldönümü münasebetiyle kuracağı
mız büyük ormanlardan bir tanesini DiyarbaI kır'da 3 bin hektarlık bir saha üzerinde kurma
yı düşünüyoruz. Ancak takdir buyurursunuz ki,
iklim şartlarının ekstrem olduğu, toprak strüktürünün çok bozulduğu, yetişme muhiti şartla
rının tamamen haleldar olduğu yerlerde yeniden
I ağaçlama yapmak çok 'büyük masrafları gerekI tirir. Bendeniz bu sene Erzurum'a yapmış olduI ğum seyahat, sırasında Palandöken sırtlarında
I yapıaln ağaçlamaları gördüm ve oradaki ağaçla
malar, hiç şüphesiz, yetişme şartlarının daha
I müsait olduğu yerlerdeki ağaçlamalara nazaran
I en azından iki üç misli masrafı gerektirmekteI dir; ama biz bununla beraber gücümüzü DoğuI ya ve Güneydoğuya da kaydırmış vaziyetteyiz.
I Nitekim, bu sene Van'da yeni bir fidanlık kuI ruyoruz. Bu bölgedeki fidanlık sayılarımızı arI tırmaya gayret ediyoruz ve böylece ağaçlama
I faaliyetlerimizi, mahallî halkımızın da katılması
I suretiyle, önümüzdeki yıllarda daha da artıraI cağımızı sanıyoruz.

I
I
I
I
I
Efendim, Sayın Ziya Ayrım çalışmalarımızı
I
övdüler. Kendilerine bütün Teşkilâtım mensup
I
ları adına teşekkür ederim.
I
Biraz önceki görüşlerim paralelinde, «Türki
I
ye'de nüfusu 10 milyona yaklaşan bu geniş halk
I
kitlesinin kalkınmasının sadece ormancılardan
I
<beklenmesinin pek haklı bir iddia olmayacağına»
I
değindiler. Bu hizmet tabi bütün Devlet sek
I
törünün toplu bir hizmetidir. Hiç şüphesiz or
I
mancı, bu sahaya en yakın olan kimseler ola
rak, bu hizmetlere en çok katılanlardan birisi
I
olacaktır ve bugüne kadar da böyle olagelmiş
I
tir. Diğer bakanlıklar da hiç şüphesiz bunlara
I
kendi alanları ile ilgili olarak gereken hizmet
I
leri götüreceklerdir.
I
Ağaçlama çalışmalarının ormansız olan Do I
ğu bölgelerine de kaydırılmasını haklı olarak I
ileri sürdüler. Bu da tabi doğru ve yerinde bir I
istektir. Biz, elimizde mevcut olan imkânlar ora I
nında ve biraz önce arz ettiğim gibi, yapmış I
olduğumuz etüt, envanter ve bunlara bağlı avaıı I
projeler ve ağaçlama plânlan gereğince bu ça- I

Yine Sayın Ayrım, ev tipleri üzerinde durdular. Orman Genel Müdürlüğünün ormanlık
bölgelerdeki evlerde tespit etmiş olduğu ev tipleri vardır. Nitekim, bizim zatî ihtiyaç; yani yapacak ihtiyacı olarak vermiş olduğumuz ihtiyaçlarm sarfında bu ev tiplerinin nazara alınmış
olması yönetmeliğimiz gereğince şart koşulmaktadır.
Sayın Faruk Kmaytürk de yine özellikle
tahdit üzerinde durdular. Ayrıca çok önemli bir
konu olan yakıt konusuna değindiler. Yakıt ve
tahditle ilgili konular üzerinde ayrıca izahata
gerek görmüyorum. Çünkü, biraz önce yeteri
kadar mâruzâtta (bulunmuştum. «Orman içersin
de oturan vatandaşların yakıt ihtiyacı mutlak
surette karşılanmalıdır.» buyurdular. Biraz önce arz ettiğim gibi, biz 1972 yılında 18 milyon
ster yakacak odun istihsal ettik. Bu 18 milyon
yakacak odunun 11 milyona yakınını orman
içindeki ve kenarındaki, yani Orman Kanunu
gereğince hak sahibi bulunan köylü vatandaşlara zatî ihtiyaç olarak ve zamanında verdik.
Bunları da imkân nispetinde, yani ormanların
imkân vermiş olduğu yakın yerlerden vermeyi
prensip olarak uygulamaktayız; ama her köyün
yanında verilebilecek bir orman mevcut değilse, hiç şüphesiz biraz öteye gitmek bir zaruret
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olarak ortaya çıkmaktadır. 'Binaenaleyh, köylü
vatandaşlarımızın gerek yapacak olsun, gerek
se yakacak ve pazar ihtiyaçlarının olsun zama
nında ve eksiksiz olarak karşılanmasını bir um
de olarak kabul etmiş vaziyetteyiz. Esasen ka
nun hükümleri de bunu âmirdir. Binaenaleyh,
bunları uygulamada büyük bir titizlik ve has
sasiyet gösteriyoruz.
Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel
Müdürlüğü çalışmalarının olumlu olduğuna de
ğindiler.
Orman Sanayi Genel Müdürlüğü çalışmala
rına değindiler. «Bu sanayie acaba Avrupa'da
çalışan işçi vatandaşlarımızın katılması müm
kün müdür, bunun üzerinde duruluyor mu?»
buyurdular. Bugünkü mevzuata göre, halen fa
aliyette bulunan Devlet kereste fabrikalarına
veya diğer fabrikalara işçi vatandaşların katıl
ması mümkün değildir; ama Orman Ürünleri
Sanayii Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu ta
sarısı çıktığı takdirde, bunu bir İktisadî Devlet
Teşekkülü statüsüne ulaştırmak mümkün ola
caktır. Umuyoruz o zaman işçi vatandaşlarımı
zın bu nevi teşebbüslere katılması sağlanacak
tır.
Efendim, Doğuda geniş baltalık ormanların
mevcut olduğunu, bu ormanlarda kesim yapıldı
ğını; fakat ağaçlandırma yapılmadığım buyur
dular. Baltalık ormanları, genellikle kök ve kü
tük sürgünlerinden yetişen orman işletmesi ol
duğu için, bu ormanlarda kesimden sonra yeni
den bir dikim yapılmaz. Çünkü kök ve kütük
sürgünlerinden yenisi fışkırır. Kısa bir
süre
sonra yeniden kesilir ve işletme tarzı, ormancı
lık tekniği bakımından böyledir; ama bu or
manların çok dejenere olmuş, bozulmuş olan
yerlerinde hiç şüphesiz bu kesim ormanı gençkv;UnmpYe vardımcı olmaz ise, bir ölçüde ağaç
landırma da yapılıp B.-hîs buyurdukları yerin
neresi olduğunu kesin olarak bıımv—- l ı m ; a m a
ormancılıkta baltalık işletmesi hu şekilde y u m
tülür. Fakat bizim parprensip kesim yaptığımız
yerde, baltalık ormanlar hariç, koru ormanların
da daima ekim, dikim veya tabiî gençleştirme
ile oraya yeni gençliğin gelmesini mutlaka ve
mutlaka sağlarız. Bunda muvaffakiyet memle
ketimizin birçok yerlerinde % 90'm üstüne ulaş
mıştır, birçok yerlerde de % 98'dir; ama bunun
mümkün olmadığımız, hattâ 'birinci yılda mu
vaffak olmadığımız yerlerde o zaman sunî ağaç
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landırma yolu ile veya yapılmış olan ağaçlama
yı tekrar etmek suretiyle mutlaka yerine yeni
sini getiririz; fakat baltalık ormanlarında böy
le bir usul yoktur.
Yine Doğuda haşerelerle mücadeleden bah
sedilmiştir. Çeşitli bitkisel ve hayvansal zarar
larla mücadele de söz konusu edilmiştir. Aldı
ğım bilgiye göre, 1972 yılında Posof ve Şav
şat'ta 7 500 hektarlık ormanlık sahada haşere
mücadelesi yapılmıştır ve 245 980 adet ağaç ilaç
lanmış ve 4 803 ağaç da bu meyanda kesilmiş
tir. Bu işler iein 973 109 lira harcanmıştır. Da
ha önceki maruzatım meyanmda da arz ettiğim
gibi, memleketin muhtelif yerlerinde çıkmış olan
bu nevi zararlarla mücadele eden ekiplerimiz
vardır. Onlar giderler bu mücadeleyi yaparlar.
Sayın Eteni Erdinç, ormanların korunması
üzerinde durdular.
Carî masraflardan bahsederek, bunların bir
ölçüde arttığına değindiler. Bunda bir ölçüde
haklıdırlar. Çünkü, yeni Devlet Memurları Ka
nununun getirmiş olduğu hükümler carî mas
rafları, özellikle maaşlar üzerindeki bâzı deği
şiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu bakımdan
eski yıllara oranla belki bir oranda farklılık
ortaya çıkmıştır.
Zatî ihtiyaçların zamanında verilmesi husu
suna değindim.
Yol yapmada köy ihtiyaçları nazara alınma
lıdır hususuna biraz önce zaten değindim.
Ağaçlandırmanın süratlendirilmesi
konusu
üzerinde de durdular. Buna da biraz önce mâ
ruzâtta bulunmak suretiyle cevaplamış oldum.
Eskişehir
Başmüdürlüğünün
Kütahya'ya
nakli konusu üzerinde durdular. Biz taşra teş
kilâtımızın reorganizasyonu üzerinde de çalış
malar yapmaktayız. Bütün teşkilâtımızı bir
gözden geçiriyoruz. Bölge, işletme ve bu arada
başmüdürlüklerde, bu çalışmalar arasında, eğer
objektif ölçü ve kriterlere göre bir yer değiştir
me o*, i ç 0 n u g u 0 ı u r j s e j .jjjç şüphesiz bu yapı
lacaktır.

Orman ürünleri sana •• T, I • ı
.-, .-, .,•
^ fideki başarı ile ilgili
beyanlarına biraz önce zaten u „ or
, .
> arz etmiş
tim.
Millî parklar üzerinde de durdular, ona ciar
zaten cevap verdim.
Sayın Hazerdağlı, tabiat şartlarımızın çok
gayrimüsait olmasından bahisle memleketimi641 —
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zin büyük bir kuraklık âfeti ile karşı karşıya 1
(bulunduğuna, zaman zaman kuraklık, zaman za
man sel felâketleri ile karşılaştığımıza, bunla
rı önleyici bir tedbiıimizin mevcut olmadığına,
vesaireye değinmek suretiyle haklı olarak be
yanlarda bulundular. Bizler de bunlara aynen iş
tirak ediyoruz.

sahalarda ağaçlama yapmak istiyoruz; ama bâ
zı yerlerde köylü vatandaşlarımızın merasına
tecavüz etme durumu ortaya çıktığından şi
kâyet edildi. Biz büyük ölçüde bu mahzurları
gözönünde tutmak suretiyle, ağaçlandırmaları
mızı yapmaktayız. Ama, uygulamada ufak te
fek bâzı şeyler olmuşsa, bunlar giderilebilir.

«Bütün bunları berataraf edebilmek için,
yurt sathı ne zaman yeşil bir örtü ile kaplanaeaktır?» buyurdular. İşte biz de o gaye ve
idealle Türkiye'yi bir yeşil Türkiye haline ulaş
tırma azmi ve çabası içerisindeyiz. Binaen
aleyh, biraz önceki beyanlarımı burada tek
rarlayarak sabrınızı suiistimal etmek istemiyo
rum. Daha önce de arz ettiğim gibi, bizim
temennimiz, Ağaçlandırma ve Erozyonu Kon
trol G-enel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu çıktı
ğı zaman, bu teşkilât kanunu içerisinde yer
alan hükme dayanmak suretiyle, ağaçlandırma
için Parlâmentomuzun bize büyük ödenekler
tahsis etmesidir. Bu sağlandığı takdirde; biz
tohumu ile, fidanı ile, elemanı file, ekipma
nı ile, hülâsa bütün teçhizatı ile bu nevi bü
yük bir ölçüde çalışmaya girmeye amade ve
hazır bir vaziyetteyiz, Yaptığımız çalışmalar
la kendimizi tatmin edebilmiş olma durumunda
olmadığımızı esasen daha önce de arz etmiş
bulunuyorum.

Ormanlık sahalarda bâzı yaşlı ağaçların
mevcut olduğunu, bunların bir ihtiyacı görebi
lecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğine de
ğindiler. Biz bütün ormanlarımızda, amenaj
man plânları gereğince çeşitli kesimler yapa
rız, çeşitli faaliyetlerde bulunuruz. Bunlar
dan bir tanesi de temizleme kesimleri veya
temizleme çalışmalarıdır. İşte bu çalışmaların
•amacı, ormanda mevcut olan bu türlü ağaçları
çıkarmak suretiyle, değerlendirmektir. Yer iti
bariyle bilemiyorum: ama bunlar arz ettiğim
gibi, yine amenajman plânı gereğince, belir
li yıllarda belirli sahalara girme suretiyle bu
ameliyeler elde mevcut imkânlara göre yapı
lır, yürütülür. Bu gibi yerler varsa, sırası
gelince hiç şüphesiz ele alınacaktır; ama bütün
Türkiye, ormanlanndaki yaşlı ve kuru ağaçları
hep birden çıkaralım dersek, bu mümkün de
ğildir. Çünkü, zaten her yere girmemiz, yolu
muz mevcut olmadığı için mümkün değildir ve
her yıl devamlı şekilde yol yapmamızın bir se
bebi de, her yere girebilmeyi sağlamak için
dir.

Sayın Canpolat birkaç müşahadesinden ba
hisle ; «B'ir kısım köyler orman içinde, bir kısmı
orman kenarmdadır. Bu köylerin, özellikle
orman içinde olan köylerin meraları telle çev
rilmek suretiyle, ağaçlandırmalar yapılmakta
dır ve köylü merasız kalmaktadır.» buyurdu
lar. Biz köylü vatandaşlarımızın mera ihtiya
cını daima gözönünde tutmak suretiyle ağaç
lama çalışmalarımızı plânlamaya gayret etmek
teyiz; fakat daha önce arz ettiğim gibi, bütün
Türkiye'nin bir ağaçlama plânı yapılmaktadır.
Bu plân ve. amenajman plânları gereğince, ne
rede ağaçlandırma yapmak gerekiyorsa ?-"alım
tahsisatı da bütçeye k o n m a k - - ^ Binaenaleyh,
teşkilâtın bu s a k a ^ - ağaçlama yapması bir
Mraz önce de
arz
zorunluk.aK ^ â d ı r - ^
,,.w. , jAbi, savın senatörlerimiz bu ealısmala, ii'nıızda yeterli derecede aktif olamadığımızı ve
daha da fazla hamle yapmak gereğinde bulun
duğumuzu dile getirerek, bize destek olmak
istediler. İşte biz bu arzu iledir ki, daha çok

En son, «Büyük israfa şahit olmaktayız.»
diyor. Benzin, akaryakıt, sonra bâzı gezilerin
tertiplendiğinden bahsettiler. Biz büyük öl
çüde teşkilâtımız içerisinde tasarrufa
riayet
edilmesi telkinindeyiz ve bunu devamlı şekilde
de izliyoruz. Yalnız yer ve m'ahal zikredilmediği ve nasıl bir israf olduğu belirtilmediği için,
daha ileri gitmek suretiyle bir c e var». »^° -at>
meyeceğim. Ancak ^ y ı ü ı vazifeye başlama
m e s a i I F ,ri-. ;>er alan önemli konulardan bir ta
nesi, israfın önlenmesidir. Hattâ, «yakacağı
nız elektriği evinizde yanıyor, musluktan akıta
cağınız suyu mutlak surette evinizde akıtılıyormuş gibi hesap etmek suretiyle tasarruf ederek
kullanacaksınız» demek suretiyle telkin etmek
şeklinde olmuştur ve bütün meslekdaşlıanmııı
da bu telkinlere ve yapmış olduğumuz tamimle
re riayet etmekte oldukları 'kanısındayım.
Efendim, çok uzun, biraz vakti aşan konuş
mamla sabırlarınızı suiistimal etmiş olmam
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inancı içerisinde hepinizden özür
diliyorum;
ama konu çok önemli olduğu ve birçok sayın
konuşmacılarımız konuya enine boyuna değin
dikleri için, bu ölçüde bir cevap vermeyi bü
yük bir zorunluk olarak gördüm.
Bütçemizi en mütevazi ölçüler içerisinde
.hazırlamış bulunuyoruz. Lütuflarınız ile çı
kacağı kanısındayım.
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Hepinize, beni dinlemek lütfunda bulundu
ğunuz için teşekkür ederim. Sayın Başkana
da ayrıca bendenize geniş bir zaman ayırma
lütfunda bulundukları için hassaten teşekkür
etmek ister, hepinize saygılar sımanm. (Al
kışlar.)
BAŞKAN — Saat 15,00'te tekrar toplanmak
üziere Birleşime ara veriyorum.
Kapanıma saatli : 13,30

m*tm

İKİNCİ OTURUM
Açıtoa saatli : 1)5,00
BAŞKAN : BaşkanveM. Macit Zemetn
KÂTİPLER : Osman Nuri Canpoliat (Kosıyıa), Azmi Erdoğan (DüyatfbaJkır)
BAŞKAN — 26 ncı Birleşimin İkinci Otu
rumunu açıyorum.
Orman Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz. Görüşmelerin sonuna
gelmiş bulunuyoruz. Sayın Bakan, daha evvel
yapılmış olan görüşmeleri cevaplandıran ko
nuşmalarını yaptılar. Tüzüğümüze göre son
söz, bir sayın üyenindir; bu hakkı da daha, ev
vel Sayın Atayurt, almak suretiyle şimdi isti
mal edecekler.
Buyurunuz, Sayın Atayurt.

yürütmeye
gayret etmektedir, Gerçi, Bütçe
Karma Komisyonunda bâzı sayım üyeler tara
fından, bu meslek mensuplarından bâzılarının
tutum ve davranışı üzerinde müstahak olma
dıkları vasıflarla tavsif edilmişlerse de, bunla
ra katılmadığımızı ve bu meslek ve teşkilât
mensuplarının gerçekten, görevlerinin ehli ve
vatan sevgisinden ahlâkın örnek ve numune
alınabilecek tutum ve davranışlarıyla memle
kete hizmet etmekte bulunduklarını tekrar teyiden arz etmek isterim.

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, muterem Bakan, çok
değerli meslektaşlarım;
On dakika ile sınırlanan süne içerisinde 1973
yılı Bütçesi münasebetiyle Orman Bakanlığının
ihiznuet ve faaliyetleri üzerinde kısa maruzat
ta bulunmak üzene huzurunuzda bulunuyorum.

Muhterem arkadaşlar, dünya nüfusu sürat
le artmakta ve buna mükalbil orman mahsul
lerine olan ihtiyaçlar da gittikçe sıkışık bir
durum arz etmektedir. Bu bakımdan, dünya
da orman politikalarını tâyin ve tespit ederken,
üç esas baza istinat edilmektedir. Bunlardan
birincisi koruma, ikincisi yetiştirme, üçüncüsü
de faydalanma bazları ve faktörleridir. Her
memleket, bu üç unsura göre, kendi politika
larını tayin ve tespit etmektedirler.

Muhterem arşadaşlar, Orman Bakanlığı mes
kûn ve gayri meskûn bütün yurt sahasına da
ğılmış ve pek çeşitli formasyonu haiz, meslek
mensuplarından müteşekkil güçlü,
inandırıcı
ve kuvvetli bir teşkilât olarak vatan sathında
ormancılık görev ve hizmetlerini millet ve
memleket sevgiysiyle yanıp tutuşarak, mef
kûreci prensiplere uygun esaslara göre, bilgi
nin ve tekniğin icaplarına uygun bir tarzda

Koruma bakımından, memleketimizin arz
etmiş bulunduğu manzaraya kısaca (bir göz ata
cak olursak, Türkiye ormanlarının gerçekten
iyi korunduğu iddia edilemez. Bunun içindir
ki, erozyon tehlikesi şiddetli bir hal ve manza
ra almış bulunmaktadır ve memleketimizde bit-
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ki, toprak ve iklim arasındaki dengesizlik bü
tün şiddetiyle hüküm sürmektedir ve her sene
takip edilen âfetler, bizim bununla sıkı bir şe
kilde meşgul olmamızı icap ettirmektedir.
Ayrıca, tarla açmalar, yangın hadiseleri ve
diğer biyotik ve abiyotik faktörler de koruma
nın önemini belirtmiş almaktadır.

bütçe ile kamu hizmeti niteliğinde görülen iş
lerle ayrıca istihsal faaliyetleri tanzim edilecek
tir ki, istihsalde de .6,4 milyon metreküp yapa
cak ve 19,4 milyon ster de yakacak istihsali
plânlanmış durumdadır ve bu hakikaten büyük
bir rakamdır, plânlı dönemde bu rakam daha da
artırılmış olacaktır.

Ayrıca,, yetiştirme bakımından da Türkiye
•armalılarınım takriben % 66J\. anpırodüktlf va
sıf taşıyan bozuk vasıflı ormanlardır ki, bura
larda da büyük ağaçlamalar, imar, ıslâh ve ba
kım hareketleri yapılması ic ab etmektedir.

Muihterem arkadaşlar, buradaki görüşmeler
de Orman Bakanlığı ve. ona bağlı teşkilâtın,
Proıgram Bütçe anlayışı bakımından uygun bir
doikûlmanı buraya getiremediği ifade edilmek is
tenildi. Gerçekten bu görüş ve düşünce, hakika
ti yamsıtmaimaktadır. Plânlı dönemden daiha ön
ce Türkiye ormancılığı kendine özgü nitelikle
riyle amenajımıan plânları tanzim etmek suretiyle
•esasen kendisini plânlı, sistemli ve düzenli bir
tatbikat içerisine atmış bulunmaktadır ki, Prog
ram Bütçe tatbikatı kendi faaliyet alanına en
uygun gelen bir müessese varsa, mevcut teşek
küller arasında belki örnek olarak Orman Ba
kanlığı gösterilebilir. Bu itibarladır ki, bu mü
lâhazalara katılmak mümkün değildir.

Üçüncü nokta da faydalanmadır. Bu fayda
lanma da son yıllarda gittikçe geliştirilmekte ve
modern ve teknik armancılığm icaplarına göre
.hareket edilmektedir.
Türkiye orman politikası bu üç unsura göre
/koruma, yetiştirmeye ağırlık veren ve bunun ya
nında faydalanmayı da ihmal etmeyen bir düze
ne oturtulmuş bulunmaktadır. Memleketimizde
(gerçekten modern ve teknik anlamdaki oırmancılîk politikası, Cumhuriyetle beraber başlamış!
ve çeşitli mevzuatla bu tahkim edilmiş, nihayet,
Anayasada gereken hükümlerle bir kere daha
sağlamlaştırılmış bulunmaktadır. Bu
itibarla,
artık, Türkiye orman politikasının
esaslarını
prensip ve sistemlerini münakaşa etmeden, bu
radaki ilkelere riayet etmek suretiyle mevzuatı
geliştirmek, icraatı da ona göre yürütmıeik mec
buriyeti vardır. Bunun neticesi olarak, 1&.6.1972
tarihinde Yüce Meclislerce kabul edilmiş bulu
nan 1595 sayılı bir Kanunla da Orman Bakanlı
ğı kurularak gerçekten bu i"kelerin pratik ala
na ak.ta.rıliina.sı ve Türkiye ormanlarının ve or
mancılığımın geliştirilmesi üzerinde gayret edil
miş bulunmaktadır.
•Bugün, üzerinde tetkikle meşgul bulunduğu
muz bütçe, genel bütçe olarak yirmi milyon li
ralık Bakalığm bütçesinden ve-katma bütçe ola
rak da 296,6 milyon liralık bir katma bütçeden
ibarettir ki, buna Karma Komisyonda 10,710
(milyon liralık bir ilâve yapılmak suretiyle bu
ıbütçe 327,3 milyon liraya çıkarılmıştır; fakat
ıbu şekilde mevcut olan bütçe ile Orman Bakan
lığını gömmemiz mümkün değildir .1973 yılında
2,3 milyar liralık bir döner sermaye bütçesini de
bu genel ve katma bütçeler içellisinde mütalâa
etmek suretiyle, mevcut bütçenin 2,6 milyar li
raya kadar yükseldiği görülmektedir. İşte bu

İkinci önemli bir nokta, Türkiye ormancılı
ğında azaimî istisimar, azamî gelir sağlamak su
retiyle bir muamele ya/piıklıgı konusu, burada
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ko
nuşan Sayın Bilgen tarafından belirtilmek iste
nilmiştir ki, bu görüş de gerçeği yansıtın almak
tadır. Bunu burada h a k i k a t l i sarahaten ifade
etmek mecburiyeti vardır. Türkiye ormancılığı
nın istihsali ve ormanlara silvi kültürel bakım
dan teknik müdahaleleri, amenajman plânları,
ormancılık bilimi ve tekniğe göre yürütülmek
tedir. Düzenli ve sistemlidir. Ekonomik esaslar
olduğu kadar, teknik ve devamlılık esasları da
burada kendisini hissetti rm.oktc.cliı». Hi</oiv EO
•man orman üzerindeki işletme muamele ve mü
dahalelerin istismar gayesi gütmediği,
azamî
gelir sağlama hedefine yönelmediği, velhasıl;
fişkal bir zihniyetin ifadesi bulunmadığını ka
bul. etmek gerekiyor.
Diğer taraf t an, dinî taassubun zamanla öne
mini kaydederek, ormancılık alanında meslekî
bir taassubun yer aldığı gibi bir zihniyet de,
ıgene sayın arkadaşıımız tarafından buradaki ko
nuşmaları arasında beyan ve ifade edilmiş bu
lunmakta dur. Şahsen böyle bir görüş ve düşün
ceye de katılmamıza imkân yoktur. Çünkü Cumıhuriyetle birlikte, ormancılık alanına bilimsel
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•bakımdan teknik ve modern ormancılığın bütün
•esasları getirilmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, işletmelerde birçok hatalar
yapıldığı tabiî temsil noktasına iltifat edilmediği,
müsmir ve müspet bir işletımıe usulü bulunmadığı
ve kullanılmadığı ve zaten meselelerin çözümlen
mesinde doğru teşhis yapılmamıştır ki, doğru bir
işletme uygulansın. giibi sözleri arasında bu ifa
deler de yer etmiş bulunmaktadır. Şahsen bunla
rın da gerçekle bir alâkası bulunmadığını ve tat
bikatın hakikatte doğru manada yapılmış oldu
ğunu burada tekrar teyiden ara ve ifade etmek
mecburiyetindeyiz.
Nihayet, orman tarifi üzerinde sınırlama bakı
mından ve Türkiye Orman imletme ekonomisinin
temel esaslarının ortanın solu politikası ile ifade
si gibi birtakım tabir ve ifadeler de muhterem
konuşmacımın beyanları arasında yer etmiş bu
lunmaktadır. Şahsen, bu hususa da katılmamıza
imkân yoktur. Bunların elverişli bir zamanda
ariz aımiık münakaşa .edilerek gerçeğin ortaya konulmaisından gerçekten büyük bir zevk alacağı
mızı burada ifadeden memnunluk duyduğumu da
sözlerime eklemek istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, Bütçe kanunu tasarısın
da ellinci madde ile 6245 sayılı Kanunun 50 nci
maddesine göre (H) cetveliyle tayin edilmek iste
nilen tazminat yevmiyeleri, gerçekten, hakikate
uygun değildir. Bilhassa, orman tahditlerinin
içaibuklaştiirılması ve orfmaıı amenaj maninin ya
pılması ve burada arazi çalışmalarının teşviki
ve gerçek hizmetler karşılılğının Ödenmesi bakı
mından çok eskiden tespit edilmiş bulunan ra
yiçlerin de gene doğru anlamda tespiti ve em
sal seviyelere çıkarılması bakımından bir önerge
(hazırlamış, hulunuyorunı; bu Önergenin de prenısiıbokıralk Yüde Heyetinizce iltifat görerek pren
sip kararma bağlaniması halinde uygun hareket
•edilmiş olacağını arz eder, Bütçemin Türkiye or
mancılığına ve Yüce Türk Milletine ve bilhassa
•»orman içi ve kenarındaki köylülerin refah ve
saadetine faydalı hizmetlerde bulunmasını teımenni eder, hepinizi saygıyle tekrar selâmlarım.
.(Alkışlar.)
BAŞKAN — Efendim, bölümlerin
oylanmasına geçiyoruz.

c'kunup

Sayın Atayurt'un önergesini okutuyorum.
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1973 yılı bütçe kanun tasarısında, 6245 sa
yılı Kanunun 50 nci maddesine göne (H) cetveli
ile tespit edilmiş bulunan 12 - 29 lira arasındaki
tazminat yevmiyelerinin, emsallerine
kıyasen
düşük ve kifayetsiz olması va bilfiiil arazide ya
pılacak çalışıma ve hizmetlerin karşılığını teşkil
ıetinekten uzak kaldığı dikkate alınarak % 40
oranında artırılarak, aşağıdaki gibi kaibulüne,
Ibu bütçe görüşmeleri münasebetiyle Genel Ku
rulca prensip kararı alınmasını arz ve teklif
•ederim.
Uşak
M. Faik At ay ıııi;
Kadro
D e re c esi

7 -- 16
5 --<6
4
2 -- 3
0ı

Tazminat
Ye vmdy esi
(Lr.)'
42
56
70
84

m

BAŞKAN — Komisyon, görmek ve tetkik
etmek istiyor mu efendim?
KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YİĞİT KÖKER (Ankara) — ' Sayın
Başkan, bu konu Komisyonda da müzakere
mevzuu olmuş ve bu yolda verilmiş bir takrir
Komisyonumuzca reddedilmiştir. Biz, Komâ&yon
olarak katılmıyoruz efendim.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Gider artırıcı
bir teklif, midir?
BAŞKAN — Sayın H ü k ü m e t i .
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL —
Katiılıyoruz efendim.
BAŞKAN '— Hükümet, katılıyor; Komisyon
katılmıyo.'.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Sayın Başkan, takririn aleyhinde görüşeceğimi.
BAŞKAN — Buyurunuz.
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Muhterem arkadaşlar, takrir, Yüce Senatonun
;
bir prensip karam almasını isteimıektedir. Biz,
hütçıe müzakere ediyoruz. Parlâmentolar kanun
yapar ve riayeti mecburî kaideleri vazeder.
Prensip kararı alma, Parlâmentonun vazifesi'
değildi.'.

— 645 —

O. Senatosu

B : 26

4 . 2 . 1973

O :2

Şimdi bi>r* bütçe yapılmış, bu hizmette çalışa Bölüm
caklar için özel bir ödenek konmuş; ama «Bu az (Prog.)
Lira
dır artırılsın» deniyor. Nereden çıkarılsın, bu
nun karşılığı nereden alınsın 1. Böyle bir hal
900
Hizmet programlarına dağıtı
yok ve Parlâmentonun, arz ettiğim veçhile, ida- j
lamayan transferler
112 421'
reye karşı, onun hareketini tanzim edecek pren
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..
sip kararları alması mümkün değildir.
Kabul edilmiştir...
Talep çok yerindedir, hakikaten biz de ca.nı
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı Büt
yürekten iştirak etmeJkteyiz. Bu hizmet erbabı
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
na ayrılan para azdır; fakat
Parlâmentonun
raporu (M. Meclisi : 1/747; Cumhuriyet 'Senato
bu işi karara, bağlaması mümkün değildir.
J
su : 1/140) (S. Sayısı : 173) (1)
Bu takririn arkadaşım tarafından geri alın- I
ı
BAŞKAN — Şimdi, Orman Genel Müdürlü
ımaısmı, alımmadığı takdirde reddini saygılarımla |
ğü 1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının maddele
rica ederimi.
NAKtT ALTAN (Çanakkale) — Takriır, Ana rini okutuyorum.
yasa ve İçtüzüğe aykırıdır efendim.
Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı
BAŞKAN — Sayın Atayurt, takririnizi geri
Bütçe Kanunu tasarısı
ye alıyor musunuz ?
FAİK ATAYURT (.Uşak; — Sayın Başkan,
Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün
(müsaade ederseniz yerimden arz edeyim,
1973 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı
(A) işaretli ödenek cetvelinde gösterildiği üze
BAŞKAN —. Hayır, esasen Riyaset bu işte
re 307 29'1 OG'9 lira ödenek verilmiştir.
ıbir zühul yaptı. Bir defa, görüşülmeden oylan
ması lâzımdı. İkincisi de, ben birden nüfuz ede
BAŞKAN — Sayın Atayurt'un vermiş oldu
medim, zira takririniz Genel Müdürlük Bütçesi
ğu değişiklik önergesi bu madde ile ilgili idi;
ile ilgili idi. Ha,Ubuki ben Bakanlık Bütçesi ile
Hükümet katıldı, Komisyon katılamadı.
ilgili zannı ile zuhulen bu müzakereyi aç/muş ol
Oylarınıza sunuyorum efendim.
dum;
.Şimdi izin verirseniz bölümleri görüşelim,
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Oylayamazyeri geldiğinde takririnizi tekrar görüşürüz.
sınız efendim, Anayasaya ve İçtüzüğe aykırıdır.
BAŞKAN —Efendim?..
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan,
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Usul hak
ımüsaade ederseniz tekrar konuya avdet etmemek
kında
konuşmak istiyorum.
için bir maruzatta bulunmak istiyorum ve bitire
i
lim bu işi.
BAŞKAN — Buyurunuz.
BAŞKAN —• Bölümleri okuyunuz.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Önerge, beSayın Atayurt, müsaade ediniz, bölümleri oy ' aıim anladığıma göre gider artırıcı bir tekliftir.
layalım.
Gider artırıcı teklif burada yapılamaz.
A)
Bölüm
(Prog.)

ORMAN BAKANLIĞI 'BÜTÇESİ

Anayasanın 94 neü maddesine göre «Türki
ye Büyük Mille Meclisi üyeleri Bütçe kanunu ta
Lira
sarılarının genel kurullarda görüşülmesi sıra
sında gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı
101
Genel Yönetim
3 679 105 i teklifler yapamazlar.» İçtüzüğün 89 mcu madde
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..
si de aynı maihiye'tte olduğundan böyle bir tek
Kabul edilmiştir...
lifte bulunulamaz.
Eğer yanlış anlamadım ise, burada zannedi
102
Destek Hizmetleri
850 264
yorum ki, bir gider artırıcı bir teklif vardır.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..
önerge bunun için oylanamaz.
Kabul edilmiştir...
111 'Orman köylerinin geliştirilmesi 15 358 820
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..
(1) 173 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 tarih
Kabul edilmiştir...
li 21 nci Birleşim tutanağına eklidir.
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SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Takrir gider
artırıcı mı, belirtmek lâzım.
BAŞKAN — Sayın Atayurt, teklifinizi vu
zuh ile ortaya koyunuz; yerinizden de olur efen
dim.
FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan,
(muhterem arkadaşlarım;
Orman Genel Müdürlüğünün katma bütçesi
Hazineden yardım almak suretiyle kendi icraa
tını tanzim eden bir müessese değildir. Onman
'varidatları bir tarafa gelir kaydedilmektedir.
Bundan sonra, masrafları da bir tarafa gider
kaydedilmektedir. Böyle bir sistem içerisinde
çalışmaktadır. Ayrıca, artan tarife bedelleri ve
bir de Kurumlar Vergisinin tahakkukatı yapı
larak Hazineye de gönderilmektedir. Hazineden
dalha fazla bir meblâğ tahsisi suretiyle Onman
Genel Müdürlüğünün kamu hizmetleri ve baş
kaca hizmetlerinin yürütülmesi bahis konusu
değildir. Ancak takdir edersiniz ki, orman tahdidiındeki çalışmalar ve orman amenajman ça
lışmaları meskûn sahalardan uzakta olan arazi
ler üzerinde yapılmaktadır ve burada gösterilımiş elan tazminat yevmiyeleri 12 lira ile 21 lira
arasında sevk edilmektedir. Gayet taibiî ki, bu
nıdblâğ ile diğer (A) cetvelinde de, bu bütçe
kanunu tasarısında, diğer yevmiyelerde gerek
tiği ölçüde artırılmış bulunmaktadır. Şimdiye
kadar yapılan tatbikatta % 60 - %G6 oranında
bir fazlalıkla teklif edilmekte ve bütçelere ko
nularak bu hizmetler yürütülmekte idi.
Bu defa diğer yevmiyeler artırılmış olduğu
halde, bu antırıknadı ve Karma Komisyondaki
'müzakerelerde gerçekten bendenizin vermiş bu
lunduğum önerge reddedilmiş oklu. Ancak bir
program hizmetinin tatbik edilebilmesi
için,
gerçekten uygun bir yevmiye verilmesi zarureti
vardır. Eğer hakikaten orman sınırlama işleri
...(Başkan tarafından Uşak Senatörü Sayın Fa
ik Atayur'un konuşması burada kesildi.)
BAŞKAN — Sayın Atayurt, netice-i talep, gi
der artırıcıdır.
FAİK ATAYURT (Uşak) — Ama, o nispet
te geliri de mevcuttur. Eğer Sayın Hükümet
kendi aralarında bir aktarma suretiyle ve bunu
karşılayacak şekilde bir kombinezon teklif eder
lerse buna katılırız.
AHMET NUSRET TUNA (Kastaımon) —
Hükümetin salâhiyeti var, bunu kendi bünyesin

4 . 2 . 1973

O :2

de yapar. Ama burada böyle gider artırıcı veya
ıgelir azaltıcı bir teklifte bulunulamaz.
BAŞKAN — Sayın teklif sahibinin bu izahatı
ile de teklifin gider artırıcı mahiyeti açıklanmış
oldu. Bu itibarla muameleye koymuyorum.
(A) işaretli cetveli okutuyorum, efendim.
Orman 'Grentâl Müldürlüğü
Bolüm
(Prog.)
OT

Genel Yönetim
BAŞKAN — Kabul edenler..
yenle;.'.. Kaibul edilmiştir..
102
Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kaibul edenler..
yenle^.. Kaibul edilmiştii'..
111
Ormanların korunması
BAŞKAN — Kabul edenler..
yenle:;'.. Kaibul edilmiştir..

Lira
11 249 301
Kaibul etme
Tl 177 64:3
Kabul etme
73 983 569
Kaibul etme

112

Orman Kadastro ve ameınajrman işlerinin düzenlenmesi. 40 6(56 189
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kaibul etme
yenler.. Kaibul edilmiştir..
113

Millî parklar ve av üretme sa
halarının düzenlenımesi
4 285 340
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kaibul etme
yenle:'.. Kaibul edilmiştir..
114

Orman saha ve ürünlerine iliş
kin araştırmalar
7 972 334
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kaibul etmeyenle:/.. Kaibul edilmiştir..
1115

Ormancılık iş gücünün gelişti
rilmesi
1 105 513
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kaibul etme
yenle.'.. Kaibul edilmiştir..
1110

Orman alanlarının ağaçlandı
rılması ve erozyon kontrolü '89 205 112
BAŞKAN — Kaibul edenler.. Kaibul etme
yenle..'.. Kabul -edilmiştir..
000

Hizmet programla/nna dağıtı
lamayan transferler
7 696 059
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmıeyenle.'.. Kaibul edilmiştir..
1 nci maddeyi okunan eetveliyle birlikte oy
larınıza sun-uycinim. Kabul edenler.. Kaibul e-timeyenler.. Kaibul edilmiştir.
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2 nci maddeyi okutuyorum.
•Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağıi (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 307 29:1 0:59 lira olarak tahmin edilmiştir.
'BAŞKAN— (B) işaretli e et veli okutuyorum.
gelir
Türü
Lira
2

Vergi dışı gelirler
BAŞKAN —• Kabul edenler..
yenle:'.. Kabul edilmiştir..

307 291 069
Kabul etme

2 nci maddeyi okunan cet veliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir..
3 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce
,1.973 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden
her birisinin dayandığı bükümler bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, tarh tahakkuk
ve tahsiline 1373 malî yılında da devanı olunur.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etme
yenle".. Kabul edilmiştir..
4 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 4. —• Orman Genel Müdürlüğü Orman
Olvulları öğrencilerinden abnacaik ücretler bağ
lı (M) işaıretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etme
yenle.'.. Kabul edilmiştir..
5 nci, maddeyi okutuyorum.
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etme
yenle,'.. Kabul edilmiştir..
6 nci maddeyi okutuyorum.
-Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 1!5 nci
maddesi hükmü, Orman Genel Müdürlüğüne
(bağlı döner sermayeli .kuruluşlar hakkında da
uyulanı,\
'BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etme
yenle.'.. Kabul edilmiştir..
7 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu Kanununun bâzı maddelerini değiş
tiren ve buna bâzı maddeler ekleyen kanunların
uygulanmasından doğan istihkaklar için bütçe
ye konulan ödenekler yetmediği takdirde, (B)
işaretli cetveli yılı içinde gerçekleşecek gelir
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fazlalarını karşılık göstermek suretiyle (A) işa
retli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını artır
maya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etme
yenle:'.. Kabul edilmiştir..
8 nci maddeyi oikutuyorum.
Madde 8. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayı
lı Kanununun belirttiği hüküm ve şa,rtlar gere
ğince ormanların sınırlama işine 1973 Bütçe Yı
lında da devam elunur.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etme
yenle!'.. Kabul edilmiştir..
9 ucu maddeyi okutuyorum.
Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihinde
yürürlüğe gire;-.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etme
yenle J.. Kabul edilmiştir..
10 ncu. maddeyi okutuyorum.
[Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Onman
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler.. Kabul etmeyenlej.. Kabul, edilmiştir..
Orman Bakanlığı Bütçesi, böylece Oramı
Genel Müdürlüğü Bütçesiyle birlikte müzakere
•edilip, oylanmış ve kabul edilmiştir. Hayırlı,
uğurlu olmasını temenni ederim. Genel Bütçe ile
ilgili açık oylama işlemine devam edilecektir.
B) GENÇLİK
BÜTÇESİ

VE

SPOR

BAKANLIĞI

S. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi î/736; Cumhuri
yet Senatosu 1/134) (S. Saym : 178) (1)
BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanlığı Büt
çe,:! üzerindeCd müzakerelere başlıyoruz.
Sayın Bakan ve Komisyon yerlerini aklılar.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde
grupları adına söz alan savın üyelerin isimlerini
okuyorum; C. H. P. Grubu adına Sayın Muslihütt-Jn Yılmaz Mc'te, M. G. P. Grubu adına Sayın
Sami Turan, A P. Grubu adına Sayın Beliğ Be
ler, Şahıslan ad m a da Sayın Hüseyin Öıtüık gö
rüşmek için müracaat etmişlerdir.
C. H. P. Grubu adına Sayın M. Yılmaz Mete,
buyurun efendim.
(1) 178 S. Saydı basmayazı 30 . 1 . 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına ellidir.
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C. H. P. GRUBU ADINA M. YILMAZ ME
TE (Adana) — Sayın Başkan, saygıdeğer arka
daşlarım;
Üçüncü Beş Yıllık Plânm 1973 yılı uygula
ma programına ve Gençlik ve Spor BeJkaulığıyle,
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçe tasiaklarına îbakaeak olursak; ortaya vakitlerinizi boşu
na 'harcayacağım anlamı çıkar.
Günkü her ikisi do, önümüzdeki 1973 yılında
bu alanda bir şey yapılmayacağını açıklayacak
cümle ve rakamlarla 'doludur. 1973 yılı uygulama
programında, geçen yıl yapılandan fazla bir şey
yapılacağı belirlenmiş. Geçen yıl hiçbir şey yapıl
madığına 'göre, bu sene ele hiçbir şey yapılmaya
cak dearekvir.
Bütçeye baktığımız 'zaman, geçen yılkı konan
paradan fazla bir para 'konmadığını görmekteyiz.
Muhterem arkadaşlarını, bir şeyin yapılabilme
si için, önce paraya ihtiyaç vardır. Bu 'bütçeyle
niçibir şey. yapılamaz. Ancak, bir eyyamcı politi
ka güdülür, idarei ma'slahalt edilir.
Paradan eıonra, personele ihtiyaç vardır. Genç
lik ve Spor Bakanlığı Teş'kilâtına bakarsak, nasıl
görev aldıklarına şaştığım 5 - 1 0 kıymetli arka
daşın dışında, personelleri yek. Ben, Dcvkten
1 nci derecelinin 4 ncü kademesinden geçen yıl
emekli oknuş bir insanım; bana dedeler ki, «Genç
lik vö Spor Bakanlığında gel sana şu görevi vere
yim.» kabul etmem. Neyle yapacaksınız? Para yek
(Olmayan bir program meselesi de var, onu ti:nra söyleyeceğim.), personel yek; ama bunun dı
şında görev kabul eden kıymetli arkadaşlar var.
Gök cesur insanlar, hepsini tebrik ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, bunun dışında de
min sıraya getirip söyleyeceğim bir şey vardı;
-bir program meselesi, ıbu program da yek. Temenriller var! Temenni benim görevim, Bakanlığın gö
revi değil arkadaşlarım, Bakanlığın görevi 'kanun
getirmek. Ben iki yılelan beri Gençlik ve- Spor Ba
kanlığı Komisyonunda üyeyim, bir tek kanun gel
medi. Boyuna temenniyle mi vakit geçireceğiz?
Hani 'ben nasıl, kanun çıkaran ve bu kanunun uy
gulamasını kontrol eden bir müesseseye mensup
l)ir fert isem, buraya gelip tenkit ve 'temennide
'bulunuyorsam, Bakanlık da temennide bulunuyor.
Bunu bir pıogramlaştırsak da, gerekli kanunları
çıkarma yoluna girsek, her halde daha faydalı iş
ler yapııır1. oluruz.
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Muhterem arkadaşlarım, programa nelerin
konması lâzım, neler yanılması lâzım. Bunlar üze
rinde ıızun boylu durmayı lüzumsuz sayarım.
Burası bir 'ihtisas komisyonu değildir. Burada ko
nuların a nah ad arı görüşülür. Beır'lm bilgimi ölç
mek 'öterlerse, çağırırlar kendilerine söylerim;
ama burada teferruata giremem.
Bir spor eğitimi programımız yok. Her yıl 50
ilâ 60 bin genç üniversiteye girememektedir. Her
yıl bir o kadar da genç üniversiteye girmektedir.
Her sene bu 18 - 22 yaş arasında 150 bin civarmelaki genç büyük şehirlerde toplanmaktadır.
Bunların spor alanında nasıl eğitileceği, dimağla
rının ve bedenlerinin nasıl geliştirileeeği maalesef
bir programa bağlanmış değildir. Böyle bir pro
gram yapılacağına dair de ufacık bir işaret gör
memekteyiz.
Şimdi aratmayayım, Türkiye'de hâlâj hatırla
dığıma göre 1936 veya 1937 yıllarında çıkarılan
ve hemen hemen bütün maddeleri ölü hale gel
miş bulunan bir kanunla spor işleri idare edi
lir. Malum uâl iniz, dünyanın her yerinde kanun
lar bazen doğarken, «Bu kanun ölü doğuyor»
veya «şu maddesi ölü doğuyor» denir. Bir tür
lü uygulanamaz. Atatürk zamanında Türk genel
liğinin beden ve kafa yapısını geliştirmek için
birtakım programlar öngörülmüş ve bir kanun
çıkarılmıştır. Bu kanun maalesef, o günden bu
yana tümüyle hiç bir dönemde uygulanmamış
tır. Çıktığı zaman da uygulanmamıştır. Çünkü
o kanunda, (zannediyorum hatırımda kaldığı
na göre, tetkik etmedim, sizleri fazla meşgul et
meyeceğim) 500'den ziyade işçi çalıştıran mü
esseselerin behemehal spor tesisi yapması zorunluğu vardır. Buna benzer hükümler ihtiva edi
yor. O günden bu yana, gerçek anlamda spor
tenisi yapan müessese yoktur. Türkiye'de bu hu
sus hiç tetkik edilip araştırılmaz. Bâzı firmalar
vardır, bir voleybol takımı çıkarır, kendi orada
yetiştirdiği için parayı da dışardan toplar, fir
masının reklâmını yapmak için. Bazen bir bas
ketbol takımı çıkarırlar, böyle bir iki tane. Bu
nun dışında işçinin gencin spor yaptığı tesis,
Türkiye'de hiç'bir müessese tarafından kurul
muş değildir.
Üniversiteler yapılır, yurtlar yapılır, civa
rında spor tesisleri yoktur.
Yine işaret edeceğim bir nokta; mevcut te
sisler ele en iyi tarzda kullanılmaz. Bunu da bir
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türlü plânlayan, bunu koordoııe eden bir ma
kam bugüne kadar çıkmamıştır.
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li olaylar bir sütun yer işgal ederken) arka say
fada, dünya çapında hiç bir şey olmayan bir
futbolcunun, bütün bir manşet halinde, ne yedi
ğini, nerede gezdiğini anlatır ve bizim, halkımız
da okurken spor diye bunu anlar.

Arkadaşlarım, daha önceki yıllarda verdim,
isim zikretmeden söylüyorum; maksadım her
hangi bir kimseyi gücendirmek değildir, 10 bin
nüfuslu bir il merkezinde, 10 bin kişilik futbol
stadyumu yapılmıştır. Türkiye'de. Tesis yapar
ken de bir program ve plânımız yok. Türkiye'
de hani, bir bölgeyi memnun etmek, bir senatötü veyahut bir milletvekilini memnun etmek
veya Bakanın kendi çevresini memnun etmek
için, 10 bin nüfuslu yerde 10 bin kişi alacak
spor tesisi yapıldığını gördük.
Ayrıca, bâzı yerlerde, bâzı il merkezlerinde
sanat enstitüsünün spor salonu vardır, lisenin
spor salonu vardır, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğüne bağlı bir spor salonu vardır. Hatırı
ma gelmiyor ama, galiba 4 tane spor salonu olan
yer dahi vardır.
Muhterem arkadaşlarım, hiç birisi de rantabl çalışmaz. Bunu da koordine edemiyoruz
hiz. Biraz evvel de belirttiğim gibi evvelâ para
lâzım, sonra kadro lâzım, kanun lâzım, İyi ya
canını ne paraya, ne kadroya, ne kanuna ihti
yaç olmayan işlerimiz de var bizim. Bunları ni
ye düzenlemeyiz bilmiyorum?

Türkiye'de kime sorarsanız sorun dışarı gi
din, sporcu söyleyin bana deyin, adam futbol
cu söyler. Başka tek sporcunun ismini bilmez.
Yani, futbolu spor zannederler. E, benim Genel
Müdürlüğüm de âdeta bu yolda bir uygulama
yapıyor.
Hani şu Münih Olimpiyatlarını biz burada
televizyonda seyrettik, onların birçoğu gitti
orada seyrettiler. Onlar üzerinde aynı 'etkiyi
yapmadı mı acaba? Spor deyince futbol olma
dığını ve sporun amatör olduğunu orada gören
arkadaşlarımız, acaba Türkiye'de neler yapa
caklar? Bunu ifade ederlerse, bundan önceki
yıllara ait tenkidimiz zabıtta kalır ve biz de
memnunluk duymuş oluruz.

Muhterem arkadaşlarım, bir şey söyleyeyim
size, bir kanaatimi ifade edeyim : Bir zat ki, Be
den Terbiyesi Genel Müdürü olduğu zaman.
Türkiye'de bu işten anlayıp da sevinmeyen in
san olmadı. Kişiliği yönünden ve daha önceki
görevlerini ifa yönünden en mükemmel bir in
sandı; ama oraya gelince ne oluyor bilmem, o
da oldu bir eyyamcı. Gününü idare ediyor. Şu
söylediklerimi, saydıklarımı benden daha iyi
bilir, ama yapılmıyor. Temenni dışında yaptık
diye inşallah biraz sonra Bakan, çok sevdiğim
hepimizin tanıdığı kıymetli Bakanımız, buraya
gelir, «Hayır, bunlar temenni değil, bütün bun
ları yaptık» der inşallah. Ben de öğrenmiş olu
rum, memnun olurum.
Muhterem arkadaşlarım, Münih Olimpiyat
larını televizyonda izlemek, Türkiye'de halkı
mızın spor anlayışını değiştirdi. (Bizim gazete
lerimizin yazdığı gibi) sahaya çıkıp da üç kişi
ye çalını atmanın futbol olmadığı bunu öğrenil
di. Çünkü Türkiye'deki gazetelerimizin, sporun
bugünkü hale gelmesinde başlıca etkenlerden
bilişidir. Gazetecilerimiz, (Bas savfada en önem
650

Muhterem arkadaşlarım, gerek mevcut ka
nuna göre, gerekse ileride çıkarılacak, (Hani
temenni ediyoruz boyuna bir kanun gelsin devip duruyoruz) o kanuna göre, spor amatör
spordur. Bunu mutlaka bir kanunla getirecek
ler. Yalnız, 21 deferasyonun 21'i de amatör spom teşvik etmek, yaymak, uygulamak için kurul
muştur; ama Türkiye'de, baktığımız zaman bir
tek profesyonel dalın; yani futbolun organize
edildiği, onun üzerinde uğraşıldığı görülür.
Amatör sporlara, gereken önem verilemez,
ama, sizlerin. Meclisin koyduğu bütçeyle çok
fazla şey yapılamaz onu kabul ediyorum. Mev
cutla en iyiyi yapsınlar onu istiyorum. Onun
Vin bu tenkitlerimi arz ediyorum. Ama, mev
cutla da en iyiyi yapamıyoruz.
Parasız, başka yerden geçimini sağlayan şa
hıslardan federasyon başkanlarımız vardır.
Eski deyimle fahrî olarak, gönüllü olarak bu
görevi yapar. Zamanının birçoğunu
buraya
vermek zoıunluğundadır. Hiç bir çıkarı yoktur
ve böyle federasyon başkanı bulmak biraz zor
oluyor. Hele hem bulacağız, hem Genel Müdüre
hem de Bakana beğendireceğiz, bir de o zorluk
var. Ondan sonra basın da beğenecek. Bütün
bunlar nedeniyle biraz güç olan sporla amatör
olarak uğraşmak, federasyon başkanlığı yap
mak görevinin daha değişik bir sisteme bağ
lanması vararh olur kanısındayım.
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Böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Spora
hakikaten sevgisi olmayan insan elbette bu gö
reve gelmez. Elbette bir sevgisi, bir meyli var
dır. Bir de, biraz seyahat eder. O zaman kalkı
yorum ben ne diyorum? Diyorum ki, «Federas
yon başkanlıklarını maç organize eden, maç
düzenleyen halden ve bir de seyahat düzenle
yen halden çıkaralım» diyorum. O zaman da
onu diyorum. Başka şeyi çünkü. Acaba iki defa
Avrupaya gider iniyim diye bir program yap
maktan başak bir çıkarı yok.. Bir <de manen, bu
spora biraz hizmet ettiği kanısında oluyor biz
zat, geliyor orada hizmet görüyor.
Ama arkadaşlar bakıyoruz; (.Rakam söyler
sem ismi ortaya çıkar, söylemeyeceğim) 10
seneden fazla hiç bir şey yapmadan, mevcut o
spor dalma hiç bir şey getirmeden bir adam
orada kalabiliyor. însaf edin arkadaşlar. Belki
bir sene, iki sene gönüllü iyi hizmet 'eden adam:
çıkar canım. Hiç bir şey yapmıyor. iSpor o dal
da günden güne geriliyor. Tümünde geriliyor
ni'U, gerilemiyor mıu? Ona da kısaca değinece
ğim. Bu zat kimseye dokunmadığı için, yetkili
şahıslarla da iyi geçindiği için yıllarca orada
kalıyor. «Niçin çalışmıyorsun?»1 denince, «Ne
yapayını!, bana para ver» diye cevap veriyor.
«Verilmezse istifa edilir.»' denince de, «Ne mü
nasebet, hana git deyinceye kadar ben burada
kalırım» diyor. Bu zihniyetteki adamdan benim
teşkilâtım da vazife bekliyor, başarı bekliyor.
Mümkün değil arkadaşlar.

4 . 2 . 1973

O :2

O. H. P. GRUBU ADINA MUSLİHİTTİN
YILMAZ METE (Devamla) — Sonra güreş
başladı. Türkiye'de biz güreşe ata sporumuz de
riz; evet ata sporumuzdur ama, bugünkü anla
mı ile güreşi biz Türkiye'ye getirmedik. Bunu
'biliyoruz tabiî. Peter isimli bir Macar geldi, bu
modern güreşi öğretti. Ondan sonra, bizden bir
kaç tane hoca yetişti ve Türk sporu dünyada
tanınmaya başladı. ıSonra, o da gerilemeye baş
ladı, o da bitti.
Arkadaşlarım geçen yıllar, boks maçlarının
olduğu günler, halk televizyonda boks maçını
seyretmeye koşuyordu. Hani Türklerin ata spo
rudur da ondan mı?.. Yok. Vatandaş başarı
bekliyor. Benim teşkilâtımdan da bunu bekli
yor. Sporcudan bekliyor, teşkilâtımın da. o
sporcuyu başarıya götürür birtakım işler yap
masını bekliyor. Ama, bugünkü halde yapama
yız arkadaşlarım. Boşuna beklemeyelim. Kimse
darılmasın.

Millet istediği için söylüyorum, ben bugün
kü kadro ile, bugünkü bütçe ile bir başarı bek
lemiyorum ; ama millet başarı istiyor.

Acaba, güreş antrenörü Muharrem Atik olur
sa mı Dünya şampiyonu oluruz, yoksa Celâl
Atik ile mi, yoksa Nasuh Akar ile mi? Hie biri
si ile olamayız. Muhterem arkadaşlarım, benim
anlamadığım şeyler oluyor. Bir zamanlar bu
radan iki senatör, (bir arkadaşım burada) «Bu
adamla, İm memlekette1 bu iş yürümez» diye is
tifa ettiler, istifa ettiler. Bir adam partisinden
istifa etmesi güç bir şeydir, istifa ettiler. Ara
dan zaman geçti büyük bir şey bulunmuş gibi
o zat getirildi, onun başına oturtuldu. Şimdide
filân mı başantrenör olursa iyi olur, falan mı
diye uğraşıyoruz. Bununla güreş düzelmez arka
daşlar.

Bakınız bir zamanlar binicilerin ismini Tür
kiye'de tanımayan kalmamıştı. Saim'ler, Cevat
Kulalar, otelci Cevat, onların ismini bütün Tür
kiye öğrenmişti. Bir Mussolini kupasını alıp Türki
ye'ye getirdikleri zaman hepimizin göğsü ka
barmıştı, ata sporumuz biniciliği bütün dünya
ya yaydık diye. Sonra, geriledi, geriledi, gerile
di, arada bir hamle oldu. Kişisel hamle, 3 - 5
kişi çıktı, iki - üç tane de iyi at rastgeldi...
Çünkü atlar çok pa'halı. Biraz da onlar gittiler
tanıttılar, Avusturya'da, şurada burada bir iki
derece aldılar, birincilikler aldılar. Gazetelerde
biraz havadis, bitti...
ÖMER UCUZAL. (Eskişehir) — Güreş nasıl
oldu?..

Ben bir şey arz edeyim. Hani parti adına gö
rüşlerimi arz ederken, bâzı kişisel bilgileri de
eklemek zorunda kalıyorum. Muhterem arkadaş
larım, dünya'da en iyi güreş antrenörü Türkler
dir. Sizlere örnek vereceğim. Demin hatırıma
gelenleri not etmiştim, arz edeceğim. Çünkü
örnek vermezsek bir şey olur.
Bir Samı hoca iran'a gitti, Iran güreşte du
yulmamış bir memleket iken dünyada bizden öne
geçti.
Bir Adnan Yurdaer, vaktiyle (onu hatırla
mayabilirsiniz, eskiden) Polonya'ya gitti.. Po
lonya dünyada 17 ııci miydi neydi, dünyada
9 nculuğa çıktı. Polonya. Şu anda bizden de
daha ileriye geçti,

— 651 —

ö. Senatosu

B : 26

Bir Bayram Şit, Fransa'ya gitti. Güreşi hiç
bilmeyen bir memlekette dünya şampiyonu ye
tişti.
Bir Hasan Bozbeyli, bir Nuri Boytorun git
tikleri memleketlerde güreş sporunu aktüel
spor haline getirdiler.
Şimdi arkadaşlarım;, ben antrenör yokluğu
çekmiyorum. Bakınız şu saydıklarımın hepsi t
sağ ve bunlar ayarında bizde dolu antrenör
var. Mesele bunu iyi yönetebilmekte ve bâzı
meselelere edilebilmektedir. Bunların ne olduk
larının teferruatına müsaadenizle girmeyeceğim.
Gene, kıymetli arkadaşlarını bunların hepsini
bilirler; ama eğilmek zor mu oluyor, bilmiyo
rum Nasıl oluyor?
Muhterem
arkadaşlarım, «Mevcudu iyi
kullanmak» diyorum. Bakınız Türkiye'de mil
letin parasını, dünya çapında hiç bir şey olma
yan (yahut dünya çapında bir iki tanesi içlerin
den çıkıyor. Meselâ birkaç futbolcumuz gitti
italya'da 2 nci 3 ncü kümede yedek oyuncu ol
dular. Bizim sevgilimizdir. Bir tanesi gitti baş
ka bir takımda biraz oynadı. Yani. böyle az çok
oyna ya bi lir) yani onların verdikleri gibi mil
yonlar verilecek sporcu olmayan kimselere, bü
yük bir kulübümüz (25 milyon lira borcu olan
kulüpleri biliyorsunuz değil mi arkadaşlar)
rahatlıkla harcıyor. Sağdan soldan para ile fut
bolcu topluyor, bir takım çıkarıyor, o takım
«Büyük takım» oluyor. Bir tek futbolcu, bir
tek sporcu yetiştirmeyen, vergi borcunu öde
meyen bu takım, dediğim gibi milletin parasını,
milletin imkânlarını borç olarak kullanıyor.
Diğerleri kullanamaz. Ankara'da takımın biri
si .100 000 liralık bütçesini tahakkuk ettirebil
mek için çırpınır didinir, öte tarafta başka bir
kulüp 5 milyonu rahatlıkla tahakkuk ettirebi
lir. Bizim Genel Müdürlüğümüz vaktiyle bunla
ra para yardımı da yapmıştır. Demek ki, eli
mizdeki imkânları da iyiye
kullanmıyoruz.
Amatör sporlara gereken yardımı yapmıyoruz,
yapamıyoruz. Sizler de, Bütçe Karma Komis
yonunda koyduğunuz rakamlarla bu imkânı iyi
ce aldınız. 1 94Ö Q00 lira civarında kulüplere
yardım ödeneği koydunuz ki, yalnız Ankara'da
51 tane amatör kulüp vardır. Bunlara ihtisas
kulüpleri dahi değil. Ayrıca ihtisas "kulüpleri
de var.
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edin» diyorsunuz ki, ben fazla tenkid edecek
bir yer bulamıyorum. Burada 2 kıymetli arka
daşımın raporları var ve gene Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğünde, Gençlik ve Spor Bakan
lığında 'bu işlerin nasıl yapılması lâzım geldi
ğini bilecek arkadaşlarımız var. Bunlara yar
dımı edelim. Bâzı kişisel görüşlerimizi bir tara
fa bırakalım. «Filân zat federasyon reisliğinde
kalırsa iyi olur, kalmazsa falan darılır, falan
şöyle olur» laflarını bırakalım. Gerçekten Türk
sporuna hizmet edecek, (seyahat düşünecek de
ğil) sporcunun derdine, sporcuya verilen yev
miyeye, yolluğa, onun ekonomik durumuna eği
lecek insanları, çare arayacak insanları iş ba
şına getirelim ve Türk sporuna bir katkıda bu
lunalım. Ondan sonra da antrenör kim olacak,
kimi olmayacak diye tartışalım. Yoksa bugün
kü halde antrenörü değiştirmekle bir iş yapıl
mayacağını sayın yetkililere arz ederim.
Muhterem arkadaşlarım, birçok şeyler var.
Bu arada birkaç, tanesini geçeceğimi. Ama, vak
tiyle bölgelere yardım eden belediyeler 2 sene
den daha öneden beri, bırakınız yardımı, bir de
üstelik tiyatro ve sinemalardan eğlence ve te
maşa resmi adı altında aldığı vergiyi spor mü
sabakalarından da almak suretiyle, bölgenin el
de edeceği azıcık bir geliri de iyice baltalar du
rumdadır. Bunun kanununu da getirmek onla
ra düşüyor. Biran evvel getirilsin ve muhterem
arkadaşlarımın oylarıyle bu da kaldırılsın. Ha
ni, en göze batan aksaklıklardan birisi olarak
bunu görmekteyim.
Arkadaşlarım darılmasınlar. Sizleri meşgul
ettim. İmkân nispetinde teferruata inmem ey e
çalıştım. Bütçenin hayırlı olmasını temenni ede
rim. İnşallah önümüzdeki yıl, arzu ettiklerimiz
den daha iyisini getirirler de, ben -mahcup olu
rum.
'Saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Sami Turan, buyurunuz.

M. G. P. GRUBU ADINA SAMÎ TURAN
(/Kayseri) — Sayın iBaşkan, sayın senatörler;
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerinde; Millî
Güven Partisinin görüşlerini kısaca arz edece-

Hem imkân tanımıyoruz, hem de mevcutla
rı iyi kullanmıyoruz. O zaman bana. «Tenkid
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Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinin,
gençliğin bedenî gelişmelerini sağlamak, spor
ihtiyaçlarına cevap vermek gibi sadece maddî
alanda hizmet gören bir kuruluş olduğu inan
cı, yaygın bir kanıdır.
Aslında, bu Bakanlığın amacı; üniversite
dahil, okul içi ve okul dışı gençliğinin beden ve
ahlâk kabiliyetlerini geliştirmek ve bunların
sosyal ihtiyaçlarını temin etmek, bunlar için
gerekli tesisleri kurmak, idarî ve teknik eleman
yetiştirmek ve bu faaliyetlerini yurt sathına
yaymaktır.
Ayrıca, dünya milletleriyle sportif temasla
rın sağlanması da önemli bir vazife dalıdır.
Medenî ve ileri ülkelerin, gençlik sorunları
nı ve genç kuşakların sportif sahadaki yetişme
konularını çok yıllar evvel ele aldıkları ve bü
yük ilerlemeler kaydettiklerini bilmekteyiz.
Geçmiş yıllarda atalarımızın da, spora önem
vererek güreş, ok, cirit, kalkan, kılıç oyunları
ve bilhassa at sporları gibi o zamanın revaçta
olan spor dallarında ün kazanıp tarihe geçtik
lerini bilmekteyiz.
İçinde bulunduğumuz çağ; her yönü ile sür
atle gelişen, oluşan ve ilerlemeler kaydeden bir
çağdır. Ülkelerarası muhabere ve ulaşımın ko
layca yapıldığı dünyamızda genç kuşaklar, ba
zen de olumsuz etkiler altında kalmakta ve bun
lar kolayca memleketten memlekete yayılmak
tadır.
Sosyal ve ekonomik gelişmelerin etkisini, za
rarlı yönden kurtarıp, faydalı neticelere çek
mek için, gençliğin ruh ve beden eğitimine önem
vermek mecburiyeti aşikârdır. Okul içi ve okul
dışı genç kuşağı, beden eğitimi ve spor dalla
rına çekmenin, çocukların beden ve moral yö
nünden gelişmesinde fevkalâde müessir olan bir
tatbikat olduğu da bir hakikattir.
*
Dünya nüfusunun artışındaki dalgalanma
lar, eğitimde, ekonomide, sosyal ve kültürel ya
şantılarda yeni yeni sorunlar meydana getir
mektedir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor sorunlarını
imkânları nispetinde karşılamak ve eğitim ku
ruluşları ile gençlik teşekküllerinin tam bir
ahenk ve dayanışma içinde çalışmalarını sağla
mak, gençliğimizi ise Atatürk ilkeleri doğrultu
sunda, millî kültür ve tarihî değerimize saygı
yeteneğine sahip kılacak şekilde manevî alan- . 653
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daki hissedilen boşluğu da doldurmakla yüküm
lüdür.
Şunu da burada belirtelim ki, Gençlik ve
Spor Bakanlığı, spor sorunlarını imkânları nis
petinde karşılamakta, her geçen gün biraz daha
inkâr kabul etmez bir vakıa olmakla beraber,
manevî alanda gençliğin ihtiyaçlarına yeteri
kadar cevap vermediği de bir gerçektir.
Sayın senatörler, bugün Gençlik ve Spor Ba
kanlığımızın ilgilenmesi gerekli 12 ilâ 24 yaş
ları arasındaki gençlerin sayısı, genel nüfusu
muzun % 17,5'na tekabül eden 7 milyon 500 bin
dir.
Memleketimizin hayat kaynağı olan gençli
ğin, sorunları için, bütçede öngörülen 35 mil
yon lirlaık yatırım harcamalarını bilhassa biraz
sonra arz edeceğim, gençlerimize verilen kredi
ve bursları yeterli bulmak mümkün değildir.
Bu nedenle, Gençlik ve Spor Bakanlığının is
teklere yetişememesini bu yönden biraz da hak
lı görmek insaf icabıdır.
Her yıl Parlâmentoya sunulan bu bütçe ra
porlarını inceeldiğimiz zaman, görüleceği gibi
hemen hemen herkesin özlemini çektiği anailkelerin o yıl içinde gerçekleştirileceğini zevkle
okuruz; ama yıl sonunda bunların tamamen kâ
ğıt üzerinde kaldığını görmeye de mahkûm uz.
Gençliğe hizmet götüren kuruluşların koor
dinasyonu; hizmet yaygınlığını etkili kılmadığı
nı ve okul dışı gençliği etkilemediğini, mevcut
tesislerden eşit veya ortaklaşa kullanma imkân
larının henüz yaratılmadığını yüksek öğretimde
yurt ve kredi imkânlarının yeteri kadar sağlan
madığını, basın haberlerinden öğrenip, tespit
etmek mümkündür.
İşte bu sebepledir ki, her hangi bir spor da
lında yapılan iç ve dış yarışmaların sonucu ne
olursa olsun, yapılan ağız kavgaları, karşılıklı
ithamlar ve sık sık yönetici değişmeleri bu gö
rüşlerimizi doğrular kanısındayız.
Spor tesislerinin kuruluşunda ve amatör
sporcu yetiştirilme kaynaklarının organizasyo
nundaki bölgeler arasındaki dengesizlik gözler
den kaçmayacak derecede vahimdir.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında; spor
tesislerinin yapılması, semt sporları için öncelik
verilmesi öngörülmüştür. Önümüzdeki yıllarda
bu cihetin Bakanlıkça ele alınacağından eminiz.
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Sayın senatörle i', Türkiye'de hayat pahalılı
ğının geçmiş yıllar itibariyle c/c 17 civarında
arttığı gözönüne alınırsa, Yükselt Öğrenim Kre
di ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün
gençliğe verdiği kredinin, yetersizliğinden sar
fı nazar, hayat pahalılığının getirdiği farkları
bile karşılamayacağı da bir gerçefctir.
Millî Güven Partisi olarak 350 liralık kredi
yi çok az bulmaktayız.
Diğer taraftan kredi alan öğrenci miktarı
da çdk azdır. 1973 Bütçesinde 3 700 öğrenci
için ödenek ayrılmış iken. Bütçe Karma Komis
yonunda kredi alacalk öğrenci adedinin 12 bine
çıkarılmasını, Millî Güven Partisi olarak olum
lu karşılıyoruz. Komisyonun değerli Başkan ve
üyelerine ve gayretinden dolayı sayın Bakana
şükran borçluyuz.
Aslında, bu miktarı dahi az bulmaktayız.
Yerilecek olan kredi, bir hibe değildir. Okuma
kabiliyeti olan fakir öğrencilerin, iade edecek
leri bir borçtur.
Yükseköğrenim gençliğinin yurt sorunu da,
süratle çözüm yolu beki iyen konulardan biridir.
Bu konunun önemi 12 Mart öncesinde kendisini
hissettirmiştir.
-Mevcut yurtların kapasite yetersizliği ya
nında. bir kışla şeklinde inşa.ası. gerek idarî ge
rekse disiplin yönünden sakıncalıdır. Gençliğin
en iyi şekilde barınmasına, iaşesine, yararlı eği
tim ve öğrenimini sağlayacaik nitelikte daha
küçük üniteler halinde insansında faydalar varSpııruu asıl kaynağı olan ilçe ve küçük ille
rimizdeki ofkul içi ve okul dışı çalışmaları bir
yandan teşvik, bir yandan da nüveleri disipline
etmek yönünden beden eğitimi personelinin yetiştirilmesindeki noksanlık, süratle giderilmeli
ve spor malzemesi yardımlarının da çoğaltılma
sı gerekir.
Sözler'min sonuna, gelmişken bir defa daha
ifade etmek isteriz ki, bizim vazifemiz, gelecek
nesillere, kalkınmış, gelişmiş ve bütün özgürlü
ğüne sahip, güven ve huzur içinde bir vatan bır a 1 mı a k o la c a'k tır.
Türk gençliğinin ruhen ve bedenen yüksek
bir vasıfla olduğu muhakkaktır. Gönlümüz, dai
ma Atatürk çizgisi üzerinde, Atatürkçü, vatan
sever ve beraberlikteki görevlerini müdrik, mil
liyetçi, mânevi değerleri ve yapıcı gücü ve kuv— 654
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veti üstün vasıflı bir Türk gençliğinin gelişme
sini ve yükselmesini istemek istikametindedir.
Ayrıca bölücü, memleketim huzur ve güve
nine yönelmiş davranışların oluşunu ve bu olu
şumdaki etkenleri, yeniden tahlil etmeye lüzum
görmüyoruz. Gençliiktoki kusurlarımızı düzelt
mek ve aynı noktaya bir daha gelmemek üzere
ileriye dönük hamlelerimizi artırmak,
Türk
gençliğine ve gelecek nesillere hizmeti kaçınıl
maz bir memleket borcu olduğunu bilmeliyiz.
Millî Güven Partisi Grubu bu anlayış ve dav
ranış içinde her müspet gayrete elinden gelen
bütün çabasını harcayacağını bir kere daha ifa
de etmekten bahtiyarlık duyar.
Yine bu görüş noktasından hareketle, bu
yolda gayret sarf etmiş olanlara ve emek sarf
edeceklere candan şükranlarımız] sunarken; bu
vazifeyi yüklenmiş kıymetli Gençlik ve Spor
Bakanı ve Teşkilâtı mensuplarına ve Yüce Se
natoya şahsım ve Grubum adına saygılarımı su
nar, 1973 yılı Bütçesinin nıeımh.'fkeitimizc hayırlı
neticeler getirmesini temenni ederim.
Saygılarımda. (Alkışlar)
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına
Sayın Beler, buyurun.
A. P. GEUBi; ADINA BELİĞ BELEK (İz
mir) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar;
Müzakeresi yapılmakta olan. Gençlik ve
Spor Bakanlığı bütçesi münasebetiyle düşünce
lerimizi A. P. Grubu adına ifade etmeye çalışa
cağız.
I'zuıı seneler, spor ve idarecilik yapmış, bir
kimse olarak, beş seneden beri Millet kürsü
sünden ileriye sürdüğümüz tenkid ve tavsiyele
rimizin bir çoğu, üzülerek ifade etmek isteriz
ki, alâkalılar tarafından dikkate alınmamış ve
ne yazık ki gereği de yapılamamıştır.
Peşinen şurasını ifade edelim ki, mensubu
bulunduğum partinin programında ve fikriya
tında, gençlik sorunlarına ve spora büyük
önem atfedilmiş olmasına rağmen, son senele
rin hükümetlerinde vazife alan ve bu işlerin
başına getirilen arkadaşlar, maalesef gereği ka
dar faydalı olamamışlardır.
Spor muhiti öyle bir topluluktur ki, gençli
ğin ve bu camianın sorunlarını kavrayabilmek
için, kulüp formalarını giyip terlemiş ve idare
cilik yapmak sureti ile de sporcu gençliğin be-
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yecamnı, paylaşmış olmak en azından lüzumlu
bir husustur.
Spor camiasına uzak kalmış bir kimsenin,
ne kadar hüsnüniyet sahibi olursa olsun, bu ca
miaya istenilen şekilde hizmet edebilmesi, asla
mümkün değildir.
Melen Hükümetinin programında, spor iş
lerine çok az yer verilmiş olması da kanaati
mizce yersiz ve hatalı bir harekettir. Hükümet
ler gereken ehemmiyeti vermezlerse, Gençlik
ve Spor Bakanlığına getirilen arkadaşların,
muvaffak olabilmeleri imkânları daha baştan
yok edilmiş demektir.
Sayın Gençlik ve Spor Bakanının, 1972'de
olduğu gibi, bu yılki yılbaşı mesajında 1973
yılının sporda hamle yılı olacağını ifade etme
leri, hiç şüphe yok ki, bizleri yine meminuıı et
miştir.
Yalnız şurasını katiyetle açıklamakta, fay
da mülâhaza etmekteyiz.
Hamle ve bilhassa sporda hamle güzel söz
lerle yapılmaz, süratle icraata girişilmesi şart
tır.
Bunun için de, bir sene evvel Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunduğumuz 2 kanun tek
lifimizin «Türkiye Spor Genel Müdürlüğü» ve
«Spor - Loto» kanun tekliflerimizin kanunlaş
ması, için, Bakanın ve sorumlu kişilerin, vakit
kaybedilmeden harekete geçmeleri yerinde bir
hareket olacaktır.
Gecen seneki aynı bütçenin müzakeresinde,
yaptığımız tenkidlere Sayın Bakanın verdiği
cevabı, burada zabıtlardan okumak istemiyo
ruz.
İstediğim bir şey varsa, Bakanın konuşma
sı istikametinde, çalışmaların süratlendirilmesi
ve neticenin hızla alınmasıdır.
Türk sporunun milletçe özlenen
seviyeye
çıkarılması, hepimizin müşterek arzusudur. 30
yıldır spor yazarı ve halen de İzmir bölge bi
rincisi bir sporcu olarak, Türk sporunun ihti
yaç. ve sıkıntılarını yakından görebildiğimiz
inancındayım.
Bundan dolayıdır ki, «Türkiye Spor Genel
Müdürlüğü» kanun teklifini Türkiye Büyük
Millet Meclisine vermiş bulunuyoruz.
İnandığımız tek şey, artık eskimiş, tatbik
imkânını kaybetmiş teşkilât kanununun değiş
tirilmesi ile sporda bir aşamanın mümkün ola
bileceğidir.
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Bu nedenle kanun teklifimiz eski Gençlik
ve Spor bakanlarının da tasvibine mazhar ol
muştur.
Spor teşkilâtını yürütmekle görevli her Ba
kan, mevcut 3530 sayılı Kanunun yetersizliğini
Meclis kürsülerinde belirtmiş ve yeni bir teşki
lât kanunu hazırlandığını ifade
etmişlerdir;
ama bu yeni teşkilât kanunu şimdiye kadar bir
türlü Meclise getirilememiştir.
Daima bilinmeyen kuvvetler, spor işlerini
idare eden çarkı döndüren sihirli kuvvetler, bir
noktada ve en son noktada bu kanunu engelle
mişlerdir. Senelerden beri fırsat düştükçe yaz
dık, alâkalıları uyarmak için konuştuk ve fa
kat bu bilinmeyen kuvvetlerin tesirini maalesef
yok edemedik.
Artık Türk sporunun daha fazla beklemeye
tahammülü kalmamıştır. Bunu kendi içinde
•hisseden bir kimse olarak, bu kanun teklifini
Meclise getirmiş bulunuyoruz. Bir şey vereme
diğimiz müddetçe bir şey istemeye hakkımız
olamayacağını da bilmeliyiz.
Gençlik ve Spor Bakanı arkadaşımızın da
bu gerçekleri, geç kalınmış olmasına rağmen
pek yakında anlayacağına eminim. Gayemiz,
Türk sporunun biran önce kalkınmasını, sağ
lam temeller üzerine oturtularak kendisine ya
raşır yeri olmasını temindir.
«Türkiye Spor Genel Müdürlüğü» teklifi
mizin kanunlaşmasının, Türk sporuna büyük
katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu hususta,
bir gazetede ayrılan sütunda, her hafta yazdı
ğımız yazılardan bir tanesini, «İnşallah hakikat
olur» başlıklısını, zamanımızı almamak için bu
rada okumayı uygun bulmuyorum. Bu yazıyı
ve diğerlerini alâkalıların dikkatle takibettiklerini ümidederim.
Arkadaşımız İzmir Milletvekili Şinasi Osnıa
ile birlikte hazırladığımız ikinci kanun teklifi
miz olan «Spor - iioto» âdeta komisyonlarda
uyutulup kaldı. Bilinmeyen kuvvetler, bunda
da her nedense engelleme yolunu tercih ettiler.
Memleket gençliğinin her türlü sorunları, üze
rine eğilinmesi gereken en mühim anadavalardan biridir.
Muasır memleketlerde spor faaliyetlerinin,
bu sorunların çözümünde en büyük bir destek
olacağı anlaşılmış ve bu yolda yoğun çalışma
lar yapılagelmiştir. Spor işlerimizin arzuladığı655 —
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Hangi açıdan bakılırsa bakılsın Spor - Lomız seviyeye ulaşması ve gençliğin spor yolu j
tonun sağlayacağı faydalar açıktır. Özlemini
ile eğitilmesi, kanaatimizce en büyük memleket
duyduğumuz seviyeye ulaşmanın yolu, maddî
kazancı olacaktır. Amatör sporun gelişmesi.
olanaklar sağlamakla gerçekleştirilebilir. Be
Yeterli tesislere sahibolması, spor sağlığı
den
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Spor - Lo
ile örgütlenmesi, bilimsel metotlar içinde geliş
to kanununun çıkarılması için 10 seneden beri
mesi, neticesi itibariyle malî külfete dayanan
sarf etmekte olduğu çabaları, tenis, futbol ve
hususlardır. Dar bütçe imkânlarıyle spor faali
basketbol federasyonlarında uzun seneler çalış
yetlerinin yeterli olarak desteklenmesinin., her
mış ve emek vermiş bir kimse olarak yakinen
geçen yn daha güçleştiği bilinen bir husustur.
bilenlerdenim.
Fakat ne yazık ki, bu çabalar
O halde, amatör spor faaliyetlerimizin arzula
bir
netice
vermemiştir.
dığı mız seviyeye ulaşması, gençliğin her zaman
istifadesine tahsis edilecek bol ve çeşitli tesisle
Türk sporunun muasır seviye ve görüş içe
re kavuşması için, yeni bir gelir kaynağına,
risinde örgütlenmesi için artık beklemeye ta
gençlik ve spor işlerine tahsis edilecek gelir
hammülü kalmamıştır. O nedenledir ki, hazırlakaynağına ihtiyaç bulunduğunda hiç şüphe I dığımız bu kanun teklifimizi Yüksek Meclise
yoktur. 200 000'e yaklaşan yüksek öğrenim I sunmayı bir vazife bildik.
gençliğin burs, kredi ve yurt ihtiyacı yanında,
Spor - Loto, halkın spora katkısı yoludur.
spor yapma ve boş zamanları değerlendirme ih
Halktan almanın gene halka verilmesi yoludur.
tiyaçlarının da bulunduğunda şüphe yoktur.
Uygulanması bütün Avrupa milletlerinde
yapılan bir sistemin, vakit geçirilmeksizin yur
Bunun yanında çok kişinin spor yapabilme
dumuzda da uygulanmasının gerçekleştirilmesi
imkânları, yani sporun kitleye mal edilmesi
kaçınılmaz bir hal almıştır.
olanaklarının il, ilçe hattâ köylere kadar yay
|
Spor - Loto, insanlarda mevcudiyeti bilinen
gın hale getirilmesi de, halli gereken sorunlar
| iddia ve tahminde bulunma eğiliminin disiplidan biri belki de en mühimidir.
j ne edilmiş ve özel bir gelir kaynağı haline geBütün bunların yanında, Spor Toto hasıla
| tirilmiş şeklidir. Memleket sporuna büyük kattının eski seviyesini muhafaza edememesi, buna
I kıda bulunacağına ve fayda sağlayacağına hiç
karşılık her- geçen yıl, yapılan ve adedi çoğalan
j şüphe etmiyoruz. Buna olan inancımızı ve Türk
tesislerin, ayakta durması için gerekli masraf
i sporuna yardım etme istediğimizi, bu kanun
ların artması, yeni bir gelir kaynağının zarure
! teklifini sunmakla yerine getirdiğimizi sanıyotini belirtmeye kâfidir.
| ruz. Bütçe müzakerelerinde aynı şeyleıi tekrarMuasır memleketlerin Spor - Toto ile birlik ! hamaktan, ve alâkalılarla senelerden beri kote yürüttüğü ve hemen her ülkede uyguladığı I nuşmaktan artık yorulduk. Buna rağmen her
Spor - Loto, aynı zamanda genel bütçenin yük i fırsatı değerlendirmeyi kendimize vazife edinlerini de azaltacak ve bunun yanında spor işle j diğimizden, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi
rinin daha iyi yürümesinde büyük destek ola ı müzakere edilirken, yıllardan beri tespit etmiş
caktır.
j bulunduğumuz aksaklıkları ve hataları, alâkaSpor - Toto Kanununun Yüce Meclisçe ka j lıları belki harekete getirebiliriz ümidi ile, bübulü. o sırada ileri sürülen fikirlerin yersiz ol 1 gün yine tekrarlamakta fayda mülâhaza etmek
duğunu fiilen ortaya koymuştur. Yapılan spor
teyiz.
tesisleri bunun açık ve canlı bir misalidir.
Üzerinde ciddiyetle durulması icabeden hu
suslar, kanaatimizce şunlar olmalıdır :
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 21
1. — Spor işlerimize yeni bir ruh ve zihni
federasyonu, yoğun faaliyetlerini Spor - Toto
yet getirmek için, bir seneden fazla zamandan
ih- Devlet bütçesinden verilen ve hiçbir zaman
beri, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu
yeterli bulunmayan tahsisatlarla yürütmekte
muz Türkiye Spor Genel Müdürlüğü kanun
dirler.
teklifimiz
alâkalıların samimî ve gayretli çalış
Sporu bir propaganda, vesilesi addeden ve
maları
ile
süratle kanunlaştırılmalıdır.
bunda büyük faydalar gören dünya anlayışına
2. — Spor faaliyetlerine ve tesis yapımına
ayak uydurabilmenin tek ve çıkar yolu, spora
I büyük destek olacak, geliri artıracak bir kanun
daha fazla gelir sağlamak ile mümkündür.
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olan Spor - Loto kanun teklifimiz de komisyon
larda âdeta uyutulmuş, bunun biran evvel çık
ması için, Türkiye Spor Genel Müdürlüğü ka
nun teklifimizde olduğu gibi, Gençlik ve Spor
Bakanlığı gayretli çalışma içerisine maalesef
girememiştir.
Bu hususlarda daha fazla izahat vermeyi,
bâzı arkadaşlarımızı incitebiliriz mülâhazası ile
uygun bulmuyoruz.
3. — Federasyonlar ve bilhassa başkanları
seçimle iş başına getirilmelidir. Teknik bilgiye
ihtiyaç gösteren federasyonların işlerine sık sık
müdahalelerde bulunulmamalıdır.
4. — Bundan evvelki bütçe müzakerelerin
de pek haklı olarak yabancı memleketlerden
örnek vererek, spor işlerimize ayrılan paranın
artırılmasını isteyen alâkalılara burada sormak
isteriz.
Uzun vadeli çalışma ve tesis yapımı prog
ramlarınız var mıdır ?
İstenilen paraya karşı ne vereceksiniz? Ya
bancı memleketlerdeki sporcu adedi ile bizimki
arasında büyük farklar var mıdır?
Ata sporumuz olan güreşte ve geri kalmış
diğer branşlarında ehil antrenörler nezaretinde
uzun vadeli çalışma programlarınızı hatırlattı
nız mı? Yoksa şimdiye kadar alışılagelmiş şe
kilde, bir mirasyedi zihniyetiyle, turistik gezi
ler de dahil olmak üzere, bu paraları yine h e 
sapsız mı sarf edeceksiniz? Açıkçası aldığınıza
karşı Türk sporuna ne vereceksiniz?
Hali hazırdaki çalışma ve faaliyetlerinize
ilâveten daha kaç yüz bin kişiye spor yaptır
mak imkânını sağlayabileceksiniz?
Yapacaklarınızı ve yapmak
istediklerinizi
ciddî bir şekilde gözönüne sermeniz icabetmez
mi? Bu yapılmadıktan sonra, şunu iyice bilme
liyiz ki, milletçe ve bunalım içinde bulunan
gençliğin birçok mübrem ihtiyaçları ortada du
rurken, fakir Devlet bütçesinden daha fazla
fedakârlık beklemek, her halde doğru ve hak
kaniyetli bir hareket olmayacaktır kanaatinde
yiz.
5. — Amatör sporlara ve kulüplere yapılan
yardımlar bir hiç mesabesindedir. Bu yardımın
artırılması Türk sporu için elzem bir hal al
mıştır.
Yapılmakta olan malzeme yardımı hakkani
yetli ölçülere inhisar ettirilmeli, bunda ve di
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ğer spor işlerinde politik baskılara asla teves
sül edilmemelidir.
Harcırah mevzuu muhakkak surette günün
şartlarına göre halledilmelidir. Şimdi olduğu
gibi, günde 24 lira verilmekle, amatör sporu
kalkındıracağız edebiyatı hiçbir zaman lâftan
öteye gidemeyecektir.
6. — Yabancı antrenör kadar, yerli antre
nör mevzularma da büyük önem verilmelidir.
Kurslar açılmalı, muvaffak olmuş yerli antre
nörler yabancı memleketlere gönderilerek ora
larda da çalışmaları devam ettirilmelidir.
7. — «Türk gibi kuvvetli sözünü» bütün
dünyaya kabul ettiren güreşimizin eski seviye
ye gelmesi için, bu camiada kırgınlıklar sürat
le giderilmeli ve muvaffak olmuş güreşçileri
mizin istikballeri garanti altına alınmalıdır.
Eski şampiyonlar, antrenör kurslarına işti
rak ettirilmeli ve bunlardan faydalanma yolla
rı aranmalıdır. Türk güreşinin ehil antrenörler
ve idareciler nezaretinde uzun vadeli çalışma
programlarıyle eski itibarlı durumuna gelebi
leceğine inanmaktayız.
8. — Millî futbol takımımızın ve diğer spor
branşlarının sistem meselesi muhakkak surette
halledilmelidir.
Sistem tespit edildikten sonra, kulüplerin
büyük maddî fedakârlıklarla ecnebi antrenör
ler bu sisteme uyacak memleketlerden seçilme
lidir. Açıkçası, tespit edilen sisteme uymaya
cak yabancı antrenörlerin çalışmalarına müsa
ade edilmemelidir. Aksi halde bir Rom en, bir
Brezilyalı, bir Macar, bir Yugoslav, bir İngiliz,
bir Avusturyalı antrenörün, ayrı sistemlerle
çalıştırdığı kulüplerden alman
oyunculardan
teşkil edilecek millî futbol takımımızın, bugün
künden daha iyi bir netice almasını beklemek,
yanlış bir hareket olur.
9. — Spor Akademisinin kurulması hazır
lıklarına ne oldu? Bu işin süratle hızlandırıl
ması, Türk sporu için muhakkak ki faydalı ne
ticeler t evlided.ee ektir.
10. — Gerek amatör ve gerekse profesyonel
sporcular arasında, Türkiye'yi şerefle temsil
etmiş ve dünyaca ün yaparak başarı kazanmış
millî sporcularımızın yarınlarını emniyet altına
alacak mevzuat değişikliği muhakkak yapılma
lıdır.

— '657 —

O. Senatosu

B : 26

4.2.1973

Ö :2

16. — Kulüplerin perişan durumları gözö11. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü- J
nüne alınarak vergi borçlarının affını veya
nün maarif ve üniversitelerle işbirliği yapması
kulüplerin bugünkü ağır yükünü hafifletici ye
şarttı?.
ni
bir esasa bağlanmasını lüzumlu görmekte
Koordine bir çalışma düzenlenmelidir.
yiz. Cumhuriyetin 50 nei yıl dönümünde bu hu
12. — Bunalım içerisinde bulunan gençleri
susta ferahlatıcı bir karar alınırsa Türk sporu
mizi spor sahalarına sevketnıek kadar aynı
na en büyük hizmet yapılmış olacaktır.
önemle diğer bütün sorunları da ele alınmalı
Sözlerimize son verirken en ehemmiyetli ve
dır.
geç kalınmış mevzuuna, bir işe yaramaz hale
Bilhassa yurt ve burs mevzuları yeni baş
gelen eski spor mevzuatının, zamanımızın şart
tan ve günün zor şartlarına göre ayarlanmalı
larına uygun bir şekilde değiştirilmesi lüzumu
dır. Bunda mecburiyet vardır.
na, bir daha .işaret etmeyi faydalı görmekteyiz.
İd. — Eskiden beri inancımız şudur ki,
Sayın Bakan, Türk sporuna hizmet etmek
Türk futbolunun kalkınabilmesi için semt saha
istiyorlarsa (ki, bunda şüphe etmiyoruz), aynı
larının çoğaltılması yoluna gidilmesi zarureti
bütçenin geçen seneki müzakerelerinde, kısa
varılır.
Avrupa memleketlerinin bir çoğu selâmeti, J zamanda kanunlaşması için gayret sarf edecek
lerini vadettikleri kanun tekliflerinin süratle
ucuza mal ettikleri İm semt sahalarının adedi
çıkması hususunda yardımcı olmalarını kendile
ni fazlalaştıvmakta bulmuşlardır. Biz semt sa
halarının çoğaltılmasından vazgeçtik, ilçeleri- I rinden bekliyoruz.
A. P. Grubu adına, Gençlik ve Spor Bakan
mizde mevcut natamam, nizamî olmayan saha- I
lığı bütçesinin, gençliğe ve spor camiasına ha
lavımızın, normal bir duruma getirilmesi için
yırlı olmasını temenni ederiz.
yapılan müteaddit müracaatlar, bugüne kadar,
Saygılarımızla. (A. P. sıvalarından alkışlar)
müspet bir neticeye maalesef bağlanamamıştır. I
Türkiye çapında bu önemli mevzuun muhakkak
BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Hüseyin Özsurette halledilmesi lüzumuna inanmaktayız.
türk, buyurun.
Bunun tahakkuku için de, turistik harici seya
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
hatlerden ve diğer bâzı fuzulî harcamalardan
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri ve
sarfın;]zar edilmesi yerinde bir hareket olacak- I
Gençlik ve Spor Bakanlığının seçkin mensup
tır.
ları ;
1-k — Gençlik sorunları daha yapıcı bir şe
197o malî yılı Bütçesi üzerinde, önemli bul
kilde ele alınmalıdır. Gençlik ve Spor Bakanlı- I
duğumuz birkaç noktaya 10 dakika içerisinde
ğı, sadece müsabaka organize eden bir teşekkül I
dokunmaya çalışacağım. Çünkü geçen sene doolmaktan kurtarılmalıdır.
I
kümanter bir çalışma ile hazırladığımız bu Ba
15. — Amatör ve bilhassa profesyonel ku
kanlığın bütçesi üzerindeki konuşmalarımız, ol
lüplerde kriz başlamıştır. İdareci bulamamak- I
dukça genişti ve Sayın Bakanın özel olarak ve
fadırlar. Bir gün bu yüzden kapılarına kilit vu
yüksek huzurunuzda da belirttikleri beyanlarulacağı muhakkaktır. Sporcularına ve antre- I
rıyle, faydalandıklarını ve faydalanacaklarını,
nörlerine maaş veremeyen kulüplerin adedi art- I
kendilerine ışık tuttuklarımızı
belirtmişlerdi.
1
maktadır-. Bunun sonu nereye varacaktır ? I
O bakımdan geniş çapta bir konuşma yapma
ma şimdilik imkân yok. Ben değerli bulduğum
Mi\(] hasılatlarından c/c 40*tan c/c 50ye ka
dar kesinti yapılması, dünyanın hiçbir yerinde I birkaç noktayı burada aydınlığa kavuşturma
görülmemiştir. Bâzı maçlarda
hakemler, İm- I ya çalışacağım.
Kiplerin hissesinden daha fazla ücret almışlar
Değerli üyeler, demokrasimizin sağlamlığı.
dır. Kulüp hasılatlarının çoğu hacizli ve tem- I sağlıklı olması gençlik sorunlarının çözümüne
liklidir. Borçları son hadde varmıştır.
I bağlıdır. Bugün dünyada bunu, bilhassa de
Spor - Toto yolu ile Devlet bu kulüplerin I mokratik ülkelerde olduğu kadar, gençlerin bu
faaliyetlerinden milyonları kazanmakta olması- I gücünden faydalanmayı sosyalist ülkeler bile
na rağmen, kulüplerin hali ıstırap vericidir. I önplâna almıştır. Bunun için, gençlerimizin boş
Bu durum ne zaman ve nasıl düzelecektir?
J zamanlarının iyi değerlendirilmesi; onlarda en
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Önemli sorunların ise kişisel intibaksızlıklar ol
duğu ve kişisel ilişkilerin normal bir ortam
içinde sağlanamadığı görülmektedir. Bu da,
Anadolu'dan büyük şehirlere gelen çocukların
tamamen ortada kalması, Devletin bunlara el
atıp çeşitli yurtlarda ki, bilhassa Kredi ve Yurt
lar Kurumu Genel Müdürlüğünün bu seneki
çalışmasıyle biraz daha imkânlar verdiğini gö
rüyoruz, ama 250 bini bulmuş olan yüksek öğ
renim gençliği içinde 200 bin yatak kapasitesi,
20 bin kredi kapasitesiyle bu işin önüne geçil
mesi mümkün değildir ve çözümü de zordur.
Avrupa'da bunların açıkta kalanın olmadığım
görüyoruz.
Gençlerin yetişmesinde kullanılan' yöntem
ler, onların millî kültür bakımından beslenme
sini sağlamadığı gibi, millî kültür kaynaklarımızdaki yetersizlik ve olumsuzluk, ulusal kül
türümüzü onlara verememek gibi durumlar
karşısında kaldığından, gençlerimiz bir ideal
kuraklığı içerisinde kalıyorlar, bulunuyorlar ve
böylece de anormal ortamlara doğru, ellerinde
olmadan, sürükleniyorlar. Yani Devletin, Genç
lik ve Spor Bakanlığı kanalıyle bunu ele alma
sı ve gençlerimizin, yurtlarda oksun ve yarata
cağımız çeşitli sosyal faaliyetlerin yapılabilece
ği kurumlarda olsun ulusal kültürümüzü ve
eğitimimizi alabilecekleri, onların her an fay
dalanabilecekleri imkânların yaratılması mut
laka gereklidir. Oysa ki; biliyorsunuz, geçmiş
hükümetlerin döneminde olsun, 12 Marttan
sonra kurulan dönemde olsun, gençlere bu im
kânları sağlayamamışız. Yani onlara ulusal kül
türümüzü ve ulusal kültüre dayanan gençliğin
yetişmesindeki beden eğitimi çalışmalarını yaptıramamışız.
Gençliğin sürekli gelişmesi-ve toplumsal
gücünü hesaba katmamışız ve iyi değerlendire
memişiz. Türkiye'deki tatsız olayların kaynağı
da aslında budur. Yani, gençlik gelişen bir güç
tür. Gençlik devamlı olarak yenilenen bir güç
tür. Gençlik toplum içerisinde her zaman söz
sahibi olan bir güçtür. Bu gücü Atatürk çok
önceden gördüğü için Türkiye Cumhuriyetini
kayıtsız şartsız olarak gençliğe bırakmış. Genç
lik, bu Cumhuriyetin yaşatılmasında, demokra
sinin sürdürülmesinde en büyük kaynak, en
büyük güç, en büyük güven olarak bırakılmış,
Biz hâlâ, gençliğin bu güçte, bu kuvvette oldu-

4 . 2 . 1973

O :2

ğunu anlayamamışız. Çünkü, bütün davranışla
rımızı incelerseniz bunun acık örneklerini gö
rürsünüz. Gençlikle hükümetler her an karşıkarşıya kalmışlar, ille gençliği susturmak, küs
türmek, korkutmak, pısırık hale getirmek iste
mişlerdir. 13ugünkü takibedilen eğitim aşağı
yukarı buraya gelmiştir. Oysa ki; gençlerin da
ha cesaretli olması, gençlerin daha güçlü olma
sı için Atatürk 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bay
ramı diye gençliği daha cesaretli, dalın güçlü,
daha atılgan, daha sağlıklı yapmak için eğitim
sisteminin esasına bunu koymuştur. Oysa ki;
Türkiye'de bunun tam aksine bir eğitim işle
tilmesine bugün için gayret edilmektedir. Da
ha çok kaderci, daha çok kendi kabuğuna çe
kilmiş, kendi çıkarını düşünen ve toplumun çı
karlarını maalesef kendi çıkarı kadar düşün
meyen bir ortama doğru gençlik itilmektedir.
Bu eğitim sakatlığını, eğer biz Gençlik ve
Spor Bakanlığı içinde giderebilirsek tehlikeyi
atlatmış oluruz. Yoksa Türkiye gençliği Ata
türk'ün verdiği idealde, verdiği istikamette ye
tiştirilmemiş olmaktadır. Bu bakımdan Türki
ye'deki acı olayların tüm sorunlarını gençlerin
üzerine yüklerek temize çıkmaya çalışmak, bu
ülkeyi yönetenleri ne sorumluluktan ne de vic
dan azabından hiçbir zaman kurtaramayacak
tır. Bugün gençliği kaderi ile başbaşa bırakan
lar, yarın bunun ıstırabını bu milletin önünde
mutlaka çekeceklerdir. Çünkü, gençlik bugün
büyük bir bunalım içindedir. Bu bunalımdan
bu gençliği kurtaracak olan tek bakanlık ola
rak ben bugün Gençlik ve Spor Bakanlığını gö
rüyorum.
Geniş çapta spor faaliyetlerine yer vermek lâ
zım. Okullarda esaslı şekilde beden eğitimine yer
vermek, beden eğitimi öğretmenlerini bu konudaçok yeterli olarak hazırlamak lâzım. Ne beden
eğitimi öğretmenleri yeterlidir ve ne de beden
eğitimi öğretmenlerinin sayısı yeterlidir. Hattâ,
beden eğitimi öğretmenlerine okullarda yöneticicilik vermemeli. Bu bir ihtisas dalıdır, bu ihtisa
sın üzerinde onlar çok daha iyi hazırlanmalıdır.
Bakanlığın bu yıl başladığı gibi, gençliği ilk
okuldan başlayarak spor sahalarına
mutlaka
çekmelidir. Bu başlayışı teşekkürle karşılıyo
ruz. Boş zamanını spor sahasında değerlendi
rirken, o yönde millî kültürümüzü onlara aşı. layacak, gerçek millî eğitimimizi onlara vere
cek sosval faaliyetlere de mutlaka ver vermek
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lâzım. Yoksa boşta kalan ve gelişme çağında
olan; boşlukta kaldığı, her okuduğunun, .her
gördüğünün etkisinde kaldığı bir çağdır, ona
iyi yön verirseniz öyle olur. 19 yaşındaki, 20
yaşındaki, en çok 22 yaşındaki çocuk anarşist
oluyor, tedhişçi oluyor veya. teakratik devlet
özlemcisi oluyor. Nasıl olur bu? Bu Atatürk
gençliği, bu genç. nasıl buraya kendisini kaptıtırı? Gayet açık. Bu çocuklar aptal değil. Bir
bakıyoruz, inceliyoruz, siz de inceleyiniz; anar
şist olan çocukların çoğunluğu lider çocuklar,
zeki çocuklar, sınıf birincisi çocuklar. Neye ora
ya gitmişler-? Komünizm, komünist
casusları
yahut da CIA Teşkilâtı çok akıllı çalışıyor,
bunları o ortama ittikten sonra, rahatça içimiz
den çekip alıyor. Bu üstün zekâlı çocukları
böyle kendi elimizle temizliyoruz. Başka türlü
de temizliyoruz; bu üstün zekâli çocuklara dok
tora yapmak için 'memleketimizde aynı imkân
ları veremiyoruz. Gidenlerin de % 50'si dönmü
yor. Türkiye bugün üstün zekâlı gençlerinden
arındırılmaya çalışılıyor. Bu bir aralık İran'da
da yapılmıştır. Bunu komünist casusları olsun,
OİA casusları olsun rahatça işlemişlerdir, elimiz
den gençleri almışlardır. Sebep? Sahip çıkama
mışız. Deminden beri arz ettiğim bu tesisleri, bu
sahibolma imkânlarını kuramamış, bu çocukla
rın üzerinde disiplin kuramamışız.
Bu bakımdan boşta, kalan gençlik, hiç değil
se onlara yetecek kadar yurtlarda barmdırılmalı, boş zamanları değerlendirilmeli, sosyal tesis
lerden faydalandırılmalı, boş bırakılmamalıdır.
Okul dışındaki zamanlarını, hattâ okul içindeki,
yurtlardaki, çalışma sistemlerini Millî Eğitim
Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı elele
vererek bir düzene koymalıdır.
Bu gençlerin bir kısmı gerçekten hasta ka
falara sahibolabilirler. İnsanlar yaratılıştan hep
si melek değildir; ama çoğunlukla eğitimin has
ta kafaları bile düzelttiği bir gerçektir.
BAŞKAN —. Sayın Öztürk, vaktiniz doldu
efendim.
HÜSEYİN' ÖZTÜRK (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim.
Bilhassa spor tesislerinin okullarda daha fa
al, daha verimli hale getirilmesi için, eğer Millî
Eğitim Bakanlığı bütçeleri bunlara müsait de
ğilse, bir işbirliği yapıp Spor - Toto gelirlerin
den okul spor sahalarına doğru bir aktarma yap
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mak zorundayız. Çünkü, bu olimpiyatlarda gör
dük; derece alan, devamlı altın madalya alan
gençler lise, kolej, üniversite öğrencileridir. Biz
de ise buna imkân vermemişiz. Hâlâ ortada ka
lan, kulüplere dayanan veya Anadolu'dan kendikendine yetişmiş, gelmiş, biraz da eğitilmiş olan
3 - 5 güreşçi ile derece almaya çalışıyoruz. De
rnek ki,
üniversitelere,
yüksek
okullara
kursların, bursların, yurtların daha iyi imkân
lar içerisinde verilip; bir de bunun dışında okul
larla işbirliği yaparak, okul içindeki1 bu tesisle
rin bu çocukların çalışmasına imkân verecek
hale getirilmesinin sağlanması ve bir de büyük
şehirlerde, semtlerde mutlaka halkın rahatlık
la gidip gelip iştirak edeceği spor sahalarının
kurulması lâzımdır. Bu bir başlangıç olarak
Ankara'da, İstanbul'da düşünülmektedir; ama
hâlâ başarılı olamamıştır, çoğaltmak lâzımdır.
Yani niçin Yenimahallede Ankara'nın çocukla
rının rahat rahat spor yapacağı, halkın gidip
spor yapacağı bir alan olmasın? Niçin başka
bir semtinde olmasın? Bunlar, gençleri daha
çok spora, boş zamanı değerlendirmeye çeke
cek; kötülüklerden bu milleti, bu gençliği ko
rumaya imkân verecektir. Bu Bakanlığın bün
yesi de buna çok uygundur. Ben bu teşkilâtın
ve teşkilâtta çalışan arkadaşlarımızın bunları
yapacağı inancındayım.
Bütçenin hayırlı olması dileği ile saygılar
sunarım.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, buyuru
nuz.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE
(Adana)
— Konuşmaktan vazgeçtim efendim. Gelecek
yıl bütçesinde bahsedeceğim, komisyonda bah
sedeceğim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Sayın Nahit Altan, buyurunuz.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Vazgeçi
yorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Vazgeçiyorlar.
Söz isteyen başka üye var mı efendim?
HÜSEYİN KALPAKLTOĞLU (Kayseri) —
Ben varım. Bir iki dakikada bitiririm Sayın
Başkanım.
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyurun.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Sayın, Başkan, muhterem arkadaşlarım;
Ben çok kısa olarak, bir ufak bölge mesele
sini dile getirmek mecburiyetindeyim.
660 —
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Muhterem arkadaşlarım, 8 - 10 senedir Kay
seri'nin Tekir Yaylasına bir teleferik veya telesiyej tesisi kurulacaktı. 10 senedir kuruldu, ku
rulacak; milletin parası yatırıldı, tesis kısmen
yapıldı. Kısmen yapılacağı yerde teller birbiri
ne takıldı. Filân tesisin parçası geldi, filân
gelmedi, filân umum müdür değişti, filân umum
müdür benimsedi, filân umum müdür benimse
medi şekli ile bugüne kadar mazeret devam et
ti. Bu sene yaza bitirilmesi 1 âzını gelir şeklinde
resmî yazı almama rağmen, üstünden de G ay
geçti hâlâ yapılacak.
Ben bunu burada kürsüye getirmek istemez
dim; ama Devlet işlerimizin nasıl sallandığını,
istenmezse bir şeyin 10 sene nasıl uzatıldığının
çok tipik misali olarak kürsüye getirmek ve hiç
olmazsa zabıtlara geçirmek istedim.
Söylemek istemezdim. Bir bölge meselesi
idi. Kendi bölgemin temsilcisi olarak bunu bu
kürsüye getirmek ve zabıtlara geçirmeyi bir
mânada doğru bulmuyordum; ama muhterem
arkadaşlar, memleketin milyonları heder edilircesine 8 veya 10 seneden beri henüz bir netice
alınmamıştır. Yatırılan paraların eserini biz gö
remedik ve millet de bundan istifade edemedi.
Kaldı ki, bu tesis, bir mânada bir bölge işi de de
ğildir. Benim bölgemde yapılmasına rağmen bu,
bütün Türk kayakçılarının ihtiyacına cevap vere
bilecek bir tesis olacaktı. Ama bugüne kadar ya
pılamadı. Sayın Bakanın bana verdiği son ya
zılı cevaba rağmen, üstünden 6 ay geçtiği hal
de yine aynı yolda duruyoruz.
Bir mühim mesele daha var. Muhterem ar
kadaşlarım, biz her şeyi veya birçok şeyi ya
rım alırız. Tekir Yaylasına yapılacak bu tesi
sin yolu da yok. Her sene vali kendi imkânı
içerisinde, yarıbuçuk vasıta geçer geçmez şek
linde bir yol yaptırır; kışın kar ve yağmur su
ları gelir, o yolu da alır götürür. Ondan sonra
Beden Terbiyesi Eğitim Müdürlüğünün veya
müteahhidin araçları bu yoldan giderken dev
rilir. Araçların üstünden devrilen teller birbiri
ne takılır; 6 ay, bir sene geçer, yeniden gidi
lir. Teller düzelir düzelmez diye münakaşaya
konulur. Ondan sonra teller, bobinler sarılır,
tekrar yeniden yapılır. Bir kısmı «Oldu» der,
bir kısmı «Olmadı» der. Tekrar Avusturya'ya
yazılar yazılır, yeniden ihalelere gidilir. Böyle
ce bir kördüğüm 8 senedir, 10 senedir çözülme
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di ve çözülemedi muhterem arkadaşlarım. Bu
yol da yapılmadı, yapılamadı.
Muhterem arkadaşlarım, bu tesisi yapsalar
da çalışmayacak, çalışamayacak. Sebebi şu :
Turizm Bakanlığı ile mi anlaşılacak, Karayol
ları Umum Müdürlüğü ile mi anlaşılacak, vilâ
yet mi bunu kendi bünyesinde halledecek bilmi
yorum, oraya gidecek anayol yapılmadıkça, bu
tesis kurulsa bile yine de işlemeyecek veya zor
işleyecektir.
Orada bir de otel meselesi var. Onu artık
dile getirmiyorum. O da bu misüllü. O da ya
pılamıyor, yapılmıyor. Sporcular da gidip bu
radan istifade edemiyorlar.
Sayın Başkan, bana söz verdiğiniz için te
şekkür ederim. Muhterem arkadaşlarım, size de
beni dinlediğiniz için hürmetlerimi
sunarım.
Kendisini sevdiğim Sayın Bakanımız elbet ki;
vereceği cevapta «Bunun hepsi benim mesuliye
tim altında değildir. Ben nihayet geldiğim ta
rihten itibaren o mesuliyetin altındayım; ama
ne çare ki, benden evvel olan olmuştur.» diye
bir cevap vermesin. Bu kâfi değil. Beni tatmin
etmez. Yapmayanlar veya yapamayanlar niçin
8 senedir yapmamıştır, onun mesulünü arasın
bulsun, cezalandırsın. Ben onu isterim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye
var mı efendim ? Yok.
O halde görüşmeleri cevaplandırmak üzere
Sayın Bakanı davet ediyorum.
Buyurunuz Sayın Bakan.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN
KARAKÜÇÜK (Maraş) — Pek muhterem, Baş
kan, aziz senatör arkadaşlarım;
'Senato gündeminin ne kadar yüklü olduğunu
ve Pazar günü de dahil olmak üzere gece - gün
düz çalıştığını düşünerek, kıymetli vakitlerini
zi fazla almamak kaydıyle, konuşm'alarıma geç
mek istiyorum.
Bir ölçüde muhterem Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına konuşan kıymetli arkadaşım
Muslihittin Yılmaz Mete'nin Bakanlık ve faali
yetleriyle ilgili konuşmalarının başında, üç esas
üzerinde durduktan sonra : «Para yok, perso
nel yok ve ondan sonra da büyük cesaret var»
buyurmuşlardı. Bu konuşmanın ışığı altında,
Yüce Senato takdir buyurur ki, Bakanlığımın
bugüne kadar başında bulunduğum müddet içe-
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risinde, ben ve benden evvel vazife görmüş kıy
metli arkadaşlarınım dile getirdiği ölçüde; evet,
bu üç veciz cümle, üç, veciz kelimeden sonra,
«Doğrudur» deyip, Baka id iğim m bütçesi d ola
yı siyi e sizlere arzı teşekkür ederek ayrılmam
mümkün dür.
Yine büyük bir muhterem partimizin pek
kıymetli sözcüsü sayın Beliğ Belerin konuşmaı]annı dikkatle dinledikten ve telkinlerini de
vazettikten sonra : «Bu Bakanlık ta'hsisen,
sportif faaliyetleri ayarlayan bir bakanlık hü
viyetinden çıkmalıdır» sözünden sonra da, haliy
le Yüce Senatoya Bakanlığın kuruluş esprisini,
durumunu, bugüne kadar yapmış olduğu işleri,
gençlik sorunları üzerinde ki düşüncelerini an
latmakta fayda mülâhaza etmekteyim.
İşte bu düşüncelerle konuşmamı elden geldi
ği kadar kısa hatlara, kısa ve kaba çizgilere
sığdırmaya çalışacağım.
Bütçemiz üzerinde gerek grupları ve gerekse
şahıslan adına konuşan, bu suretle görüş, tek
lif, temenni ve tavsiyelerde bulunan aziz ve kıy
metli senatör arkadaşlarıma teşekkürlerimi su
narak Yüce Senatoyu en derin saygı ve muhabetlcrimle selâmlamak istiyorum.
Bakanlığımız için, her zaman olduğu gibi,
çok önemli ve geliştirici olan görüş, teklif ve
tavsiyeleriniz gençlik ve spor politikamızın de
ğerlendirilmesinde en büyük destek ve kaynak
olmuştur. Bu görüşler bundan böyle de çalışma
larımıza büyük ölçüde yün verecektir. Yapılan
konuşmalarda çok açık bir şekilde belirtildiği
ve dile getirildiği üzere. Bakanlığımızın temel
kuruluş amacı Türk gençliğinin ve sporunun so
runlarını millî seviyede çözebilmek ve çözümlen
mesine yardımcı olabilmektir.
Türk gençliğinin sorunlarını
çözümlemek
veya çözümlenmesini kolaylaştırmada koordina
törlük görevi, l)u Bakanlığa mevdudur. Devlet
ve millet hayatımız yönünden ciddî ve manevî
sorumluluğu büyük bir görevle yükümlü bulun
duğumuz idraki ve hassasiyeti içinde bulundu
ğumuzu bu vesile ile Yüce Senatoya arz etmek
istiyorum.
Pek muhterem arkadaşlarım, Türk kamu
oyu her zaman olduğu gibi, gençlik ve gençlik
sorunlarıyle, gençliğin temel faaliyet alam olan
spor konuları üzerinde her geçen gün artan bir
hassasiyetle durmaktadır-. Nitekim hususiyle
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beyan etmek isterim ki, yurdumuzda 1968'de
başlayan, bilinen durum ve olaylarla gelişen
öğrenci hareketleri, kamuoyu ile birlikte, bütün
yetkili ve sorumluların ilgi ve dikkatlerini,
önceki yıllara, kıyasla artan bir endişe ile genç
lik sorunları üzerinde toplamıştır.
1972 Münih Olimpiyatları, Türk sporunun
durumunu ve seviyesini, diğer ülkeler arasın
daki yerini çok açık bir şekilde ortaya koymuş;
bu defa da bütün dikat, hassasiyet ve itina
spor üzerine yönelmiştir.
Gerek Devlet hayatımız ve gerekse millî gu
rur ve dayanışmamız yönünden, toplu veya fer
dî olan hassasiyet çok normal ve yerindedir.
Ancak, bu durum ve olayların millî varlığımız,
millî şeref ve haysiyetimiz ile çok sıkı ilgisi bu
lunan gençlik ve spor sorunumuzun taşıdığı
önemin teşkilâtımız dışındaki bütün yetkililer
tarafından da bilinmiş olmasının, bizler bakı
mından büyük bir şans ve fırsat olduğunu da
bu vesile ile arz etmek istiyorum.
Hatıranızı birkaç ay öncesine götürdüğünüz
zaman, özellikle spor üzerinde, hasmımızda çı
kan yazıların başlıklarına baktığınız zaman,
büyük bir kamuoyunun bu olaylar üzerindeki
hassasiyetini görmek mümkündür. Bunları bir
kaç kelime ile geçmek istiyorum. O yazılarda :
«Xe bekliyorduk ki?», Eevet Güresin Beyefen
dinin yazısı; «(Jark bozuktur», «Bu hezimetin
günahını parada ve bütçede aramak yanlıştır»;
«Devletin sırtındaki kambur : Türk Sporu»;
«Olimpiyatlar»; «Lâfla peynir- gemisi yürüten
ler» vesaire, vesaire.,..
Bunlara, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki
görüşmeleri, soru ve önergeleri de ilâve ettiği
mizde, kamuoyumuzun nabzını ve tepkisini daha
•iyi belirtmiş oluruz kanaatindeyim.
Yurdumuzda her konudaki olayları objektif
olarak değerlendirecek ve olayların meydana
gelişinden sonraki uygulama ve tedbirleri ince
leyecek olursak, genellikle şu sonuca varmak
mümkündür -. Millî özelliklerimizin b-ir sonucu
olarak, olayların önemlerine uygun tutumların
yetersiz kaldığı, en sondaki durum ve olayların
bir öncesini veya öncekilerini untiturdükları, ih
male uğrattıkları veya gölgeledikleri görüle
cektir. Umumiyetle insanın tabiatı ve özellikleri
yönünden bu tutum ve eğilim bir noktada hak
lı görülebilir, savunulabilir-.
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Ancak, Devlet ve millet hayatımız açısından,
özellikle de millî birlik ve bütünlüğümüz ile
dünya milletleri ailesi içindeki çok önemli stra
tejik, jeopolitik ve tarihi yer ve durumumuz
bakımlarıından bu gibi olayların nerede olursa
olsun, üzerinden ne kadar zaman" geçmiş bulu
nursa bulunsun ihmale uğratılın amaları lâzım
geldiği hakkında kanaati tamime vardır. Böy
lelikle de, her türlü tedbirin zamanında alınma ısında fikir birliğinde, kanaat birliğinde ve gö
nül birliğinde olmaya mecbur olduğumuzu da
bu vesile ile ifadede fayda vardır.
(Millî hayatımızda meydana gelen bütün olay
larla birlikte, 1968 gençlik hareketlerine ve
1972 Münih Olimpiyat sonuçlarına bu objektif
görüş açısından bakıldığında, aynı kanaate varmamıaya imkân yoktur.
Pek muhterem senatörler, gençlik sorunları,
her ülkede olduğu gibi bizde de milletimizin te(
mel sorunudur. Millî varlığımız, güvenliğimiz
ve geleceğimiz yönlerinden ise. en basta gelen
sorunlarımızdan biridir. Ancak, gençlik sorun
larının eğitimi, kültür, sağltk beslenme, beden
eğitimi ve spor, boş zamanları değerlendirme,
istihdam, sosyal refah gibi konularla yakın ve
iç içe ilişkileri vardır. Bu kadar çeşitli sektör
veya hizmet alaıılanyle ilişkileri bulunan genç
lik sorunları, aslında sadece Bakanlığımızın so
rumluluğunda olmayıp, yurt- çapında çok yay
gın, geniş bir alanı içine almaktadır. Bundan
•dolayı da, çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlari'mızı ilgilendirmekte olduğu şüphesizidir.
Bugün gençlik sorunları içinde : Okuyan genç
liğin sorunları, okul dışı gençliğin sorunları,
suçlu gençliğin sorunları ayrı ayrı büyük önem
ve ağırlık taşımaktadır.
•Genellikle bu ayınım günümüzde gelişmiş,
gelişmekte ve geri kalmış ülkelerin de içinde
bulundukları çok komplike bir sorun halinde
(bulunmaktadır.
Bu ülkelerin çoğunda, gelişmiş ülkelerin ço
ğunda etütler yapılmıştır, yapılmaya devam et
miştir; aıma bu .sorumların tam mânatsıyle çözüm'lenebildiğini iddia, etmek mümkün değildir.
Bizde ne yapılmıştır? Üniversitelerimiz de
dahil olmak üzere, gençlik ile ilgili inceleme ve
araştırmaların sayısı yok deneceik kadar azdır.
Onlar da dar bir çerçeve içerisinde ve özel ko
nularla ilgileri oldukları için yetersiz kalmakta-
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dır. Bugün kuruluş amacı dolayısjylc, gençlik
politikası ve çalışma alanı hususunda sorumlu
olan Bakanlığımızın yanında ve dışında, bilin
diği gibi Millî Eğitimi Bakanlığı, Tarım Bakan
lığı, Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı,
.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Çalışma
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile ve sair diğer
kamu kuruluşları vardır. Bunlara, özel kanunla
rı gereğince gençlik sorunla rıyle uğraşılması
vazifesi mevdudur.
Keza, bu genel idare dışımda, üniversiteler
gibi, TRT gibi kıırmlarnı da gençlik sorunlarıy
le uğraştığı hepinizin malûmudur.
Keza, işçi ve işveren kuruluşları, gençlik mü
essese ve ihtisas kulüpleri, kamuya yararlı ve
mahalıllî sosyal kuruluşlar vardır. Bütün bun
lar bilinmekte olmasına rağmen, görev alanımı
zın ne kadar geniş, yaygın ve dağınık olduğu
nu ve bunun takdirini size bırakarak, bütçemi
zin yekûnunu, genel bütçe dengesi içerisindeki
'durumumuzu size arz etmek suretiyle, omuzlarnııızdaki vazifenin ne kadar ağır olduğunu ifa
de etmek istiyorum.
İşte bu gerçeklerden dolayı gençlik ve genç
lik sorunlarının bu ilgi, ilişki ve yönleriyle mil
lî. varlığımızın korunmasında maddî ve mânevi
kalkınma'.mızın millî kültürümüze dayalı olarak
sağlanması ve geliştirilmesi konusundaki büyük
önemi, bugünümüz için okluğu kadar, ülkesi ve
milletiyle bölünmez bir bütün olan Türk 3,[ille
ti için her zaman geçerlidir.
Aziz senatörler, kıymetli Başkanımı; millî
amaçlardan sapmış veya saptırılmış, aziz vatan
.ve milletimizin mânevi şahsiyet ve millî gururu
na kast etmeye yönelmiş, çok azda olsa gaflet ve
delâlet içinde ihanet plânları hazırlayan bâzı
kimselerin, en dinamiik gücümüz, güvenimiz ve
teminatımız olan Türk gençliği ile ilgi ve müna
sebetlerinin olmadığını ve olamayacağını bu ve
sile ile Yüce Senato önünde teyit ve tekrar et
mek istiyorum.
Ayrıca, beynelmilel komünizm ve anarşizmin
maalesef ağma ve kucağına düşmüş gençlere
bakarak, Türk gençliği hakkında hüküm ver
mek asla ve kata mümkün değildir. Aslında her
şeyimiz, ümidimiz ve yegâne varlığımız olan
asîl Türk gençliği, gönül rahatlığı, iç huzuru
ve inançla belirtmek isterim ki, bu faaliyetle
rin dışındadır. Kendileriyle iftihar etmekte ve
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gurur duymakta haklıyız. Çünkü Türk gençli
ği, bu asıl milletin 'en büyük güven kaynağı ve
teminatıdır.
Devlet ve millet olarak gençlere karsı so
rumluluğumuzun da sınırsız olduğunu, yeri gel
mişken Yüce Senatoya arz etmek istiyorum.
Pek muhterem senatörler, gençlerin psikolo
jik, sosyal, fizyolojik çok yönlü ve karmaşık
olan ihtiyaçlarının bir bütün olarak ele alınma
sında zaruret ve mecburiyet vardır. İşte bu an
layış içerisinde spor, ortaik ve millî bir toplum
sorunumuz olan gençlik sorunlarının içinde ve
başında yer almaktadır. Çocukluk ve gençlik
çağlarında ağırlık taşıyan ve insanın bütün ha
yatı boyunca geçerliliği bulunan spor, bilindiği
gibi beden ve ruh sağlığını geliştirir, fizik ve
moral gücü yükseltir.
.Spor, batılı ve gelişmiş ülkelerde sağlık, ba
şarı, verim ve .mutluluk için her yaş ve kesimde
günlük hayatın yeme, içme gibi ihtiyaçları gibi
telakki edilmektedir. Günlük yaşantının ve eği
timin bir bölümüdür. Bu ülkelerde çeşitli spor
faaliyetlerine başlama yaşı 1 ile 16 yaş arasın
da değişmektedir. Araştırmalar, genellikle bir
çok spor faaliyetlerinin ilk çocukluk yaş kesi
minde öğrenilip, alışkanlık meydana getirdiği
gerçeğini ortaya koymuştur. Yine bu araştırma
lara göre, erkek çocuklarda çoğunlukla spor
dallarındaki başarı 18 nei yaşta, kızlarda ise
14 ıvm yaş civarında olmaktadır.
Bütün bu gerçekler karşısında gençlik ve
gençlik sorun!arımıza, bu sorunlarımızın ele alı
nış tarzlarına, uygulamalara ve değerlendirme
lere objektif olarak 1)akmak ve incelemek yerin
de ve faydalı olacaktır. İlgili veya ilgisiz, yet
kili veya yetkisiz sorumlu veya sorumsuz, genç
lik ve spor sorunlarımızı ele alanların, bunları
eleştirenlerin, resmî veya özel, yazılı veya sözlü
görüş, düşünce telklif ve kanaatlerine bakınız;
bunları bu arada değerlendiriniz, bunlarda ge
nellikle, sorunların sadece kendi bilgi, yetki ve
sorumlulukları altında çözümlenebileceği iyi ni
yete dayalı imasının, ihtiyaç ve sorunların çok
önemli, ciddî ve hayatî değer taşıdığının, soru
nun sadece kadro sorunu olduğunun ve bunun
için de mevcut kadronun mutlaka yenilenmesi
gerektiğinin veya bazı bilgi ve tecrübe alanları
na giren özel problemlerin kesinlikle çözümlen
mesinin daima ve ısrarla, ağırlıkla ifade edildi
ğini göreceksiniz,
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Bu işaretler, bu şikâyetler, bu teklif ve gö
rüşler şüphesiz bir noktaya kadar geçerli ve ye
rindedir. Kanaatimizce bu değerlendirmelerde
noksan olan husus, sorunlara ilmî bir şekilde,
yurt gerçeklerine uygun, sisteme ve plâna da
yalı bir şekilde yön verilmemiş, ele alınmamış
ve düşünülmemiş olmasıdır.
Bu gibi gerçekler ve ihtiyaçlar karşısında,
özellikle kalkınmasını plâna bağlamış bir Dev
let olarak, 'millî varlığımız ve bekamızın en bü
yük ve dinamik kaynağı, unsuru ve teminatı
olan Türk gençliğinin sorunlarına, bu sorunlar
içinde öncelik taşıyan spora ve sporun temel ih
tiyaç ve problemleriini bilimsel olarak ele al
mak ve bunun üzerinde hassasiyetle durmak
mecburiyeti vardır.
Baikanhk olarak çok güç, geniş zaman iste
yen, gerektiren bu anlayış, tutum ve yöndeki
çalışmalarımıza hüsnüniyetle, samimiyetle, gece
ve gündüz demeden bütün teşkilâtım olarak bü
yük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz.
Biraz evvel gerek grupları adına gerek şa
hısları adına konuşan Yüce Senatomuzun kıy
metli üyelerinin fikirlerimden istifadeye devam
etmekteyiz. Elden geldiği kadar daha evvelki
konuşulmuş olanlardan nelerin yapabildiği, ne
lerin yapamadığının muhasebesi ile, vicdanî mu
hasebesini, kendi teşkilâtımız mutlaka daha ev
velki zabıtları getirmek suretiyle de eleştirme
ye tabi tutmuşlardır.
Pek muhterem Başkanım, bu konuşmalarda,
bu değerlendirmelerde, bu eleştirmelerde dikkat
ederseniz üç ana noskta üzerinde birleşmek müm
kündür :
Gençlik ve spor sorunlarına, Devlet olarak
gerekli yer ve değerin verilmediği yolunda gö
rüş ve kanaat birliği vardır. Bu görüşe aynen
'katılmamak mümkün değildir, katılıyoruz. İnan
cımız ve kanaatimiz odur ki, özellikle sporu
muz bir kamu görevi olması gerçeği karşısında
dahi. Devlet politikaları içerisinde en alt sıra
larda yer almıştır. Sporun ele alınması İkinci
Beş Yıllık Plândan sonra mümkün olabilmiştir.
Acı bir gerçektir ki, sporu eğitimin bir bölümü
olarak telakki ettiğimizi defaatle beyan etmiş
olmamıza ve 1938de çıkartılmış bulunan 3530
sayılı Beden Terbiyesi Teşkilât Kanununda, o
zamanın ölçüleri içerisinde fevkalâde ilkeler ge
tirilmiş olmasına "rağmen. İm konu üzerinde has664 —
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sasiyetle durulmamış, Millî Eğitimde dahi (Her I tiştirilmesi önemli tutulmalıdır» diye buyurmuş
zanı'an ifade ediyorum ve edeceğim, yeri gelmiş
lardır.
ken, müsaade ederseniz gene bir defa daha tek
Pek muhterem arkadaşlarım, başta da söyle
rar edeceğim) bu konunun ehemmiyetine tam
diğim gibi, fazla konuşarak Yüce Senatoyu sıikmânasıyle vuzuhla varılmamış, ne bunun dersi
manııaya gayret ediyorum. .Fakat çok dertliyiz
ne ne programına, ne de eğitici ve öğretmenine
belki bir kaç dakika bizi daha fazla dinlemek
ehemmiyet verilmemiş, bir göstermelik ders ola I Rahmetine katlaınacaksınız. Eklen geldiği kadar
rak kabul edilmiştir.
iSÖylüyoruz, bâzı hususlar var ki, istediğimiz öl
çüde muvaffak olamıyoruz. Ama, söylemek su
İkinci olaraik, .spor bir kamu görevi olmasına
retiyle, dile getirmek suretiyle, zabıtlara tescil
rağmen, bu göreve ve yetkililerine gerekli öne
'ettirmek suretiyle söylemeye mecbur olduğumuz
min verilmediği konusunda keza görüş birliği
hususlarda da bizi mazur göreceğinizden emi
varıdır. Bu da bir görüştür ve' nuıalesef doğru
niz.
dur. Gelişmiş ülkelerle, (Asıl maksatları, rejim
Bu arada uygulama çalışmalarımız hakkın
leri, konuları, iştigal sahaları ne olursa olsun)
da
bilgiler vermek istiyorum. 1972 yılında yurt
bizim durumumuzu kıyasladığımız takdirde, bi
içinde ve dışında çeşitli spor faaliyetleri yapıl
zim ne 'kadar geri bir durumda okluğumuzu ifa
mıştır.
Bunlardan 19 Mayıs Uluslararası Marade etmekte büyük fayda olduğuna kaniyim. Ke
toonu,
Cumhurbaşkanı Türkiye Bisiklet Turu,
za eğitim aracı olmasına rağmen, bu anlayış içe
Balkan
Boks Şampiyonası ve Balkan Ümit Milrisinde yürütülüre diği konusundaki kanaat bir
I
lî
Takımları
Turnuvası gibi müsabakalarda ta
liğini de paylaşmaktayız.
lkım halinde ve ferdî olarak iyi neticeler almBu arada, katım oyunda, eleştirilerde ve ba
ımış, birçok dallarda çeşitli Türkiye rekorları
sında görüş birliğine varılmış olan husus; genç
kırılmıştır. Aynı dönemi içinde olumsuz nctieelik sorunları ve spora, teşkilât, tesis, saha ve I 1er aldığımız da bir vakıadır. Bunları açıklar
malzeme, personel yönünden de eğilimin ediği
ken asla yeterli olduğumuzu ifade etmek iste
hakkında kanaat birliği vardır. Bu görüşe de
miyorum. Ancak, çevre komşularımızın bile dev
iştirak ediyorum.
adımlarla ilerlemiş oldukları bu sporlarda bi
Değerli arkadaşlarım, çok samimî kanaatim
zim ne kadar geriden takip etmiş olduğumuzu,
ve inancım odur ki, büyük önder Atatürk'ün,
konuya ne kadar az ehemmiyet verdiğimizi ifa
her konuda olduğu gibi gençlik ve spor konu
de bakımından bunları dile getirmek istiyorum.
sundaki bildiğiniz, çeşitli vesilelerle de belirtti
Onların imkânları bizden çok çok fazladır.
ğim ve şimdi sunacağım görüş ve tekliflerinin
Pek muhterem arkadaşlarımı, yılm en büyük
biri dahi bugüne kadar yeterli ölçüde ele alın
spor olayı olan Münih Olimpiyat oyunlarının de
mış ve uygulanmış olsa idi, Türk gençliğinin ve
ğerli basınımızın, PTTmin TRT'min başarılı ça
sporunun, göıiiş birliğinde bulunduğumuz bu 4
lışmaları sayesinde memleketimize tam olarak
anaunsur üzerindeki sorunlarının büyük kısmı
yansımış olması, kamuoyunda sporumuzun çağ
çözümlenmiş olabilecekti. Büyük önder bu ko
daş uygarlıktakilere kıyasla yerini açık ve se
nudaki direktiflerinden birinde, (Bu direktifle
çik olarak ortaya koymuştur.
ri 1, 2, 5, 10 değil, her zaman bunun üzerinde
hassasiyetle durduğunu beyan etmiştir) «Açık
Yeri gelmişken Olimpiyat mefhumu hakkın
ve kaltî .söyliyeyim ki, sporda muvaffalk olmak
da da iıki kelime ile beyanda bulunmak isterim
için her türlü .muavenetten ziyade, bütün millet
ki, bunu kafilemizin olimpiyatlara hareket et
çe sporun mahiyeti anlaşılmış olmak ve ona
mesinden önce de söylemiştim. Olimpiyatın ye
kalbden muhabbet ve onu vatanî vazife telakki
niden kurulmasını temin eden Baron Pierre De
eylemek lâzımdır. Her çeşit spor faaliyetlerini,
Goubertim konuşmalarında, Olimpiyatlarda ka
Türk genetiğinin m'illî terbiyesinin ana unsurla
zanmaktan çok iştirak etmek lüzumuna kani ol
rından saymak lâzımdır. Bu is de, Hükümetin
duğunu beyan etmiştir. İşte biz, olumpiyatları
şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddî ve
bu ölçüler içerisinde telakki etmiş bulunmakta
dük katli davranmasını, Türk gençliğinin spor
yız. Keza, uluslar ve uluslararası olimpiyat kobakımından da millî heyecan içinde itina ile ye- J miteleri de olimpiyatları bu ölçüler içerisinde
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'değerlendirmektedir; fakat bu asil duygular zaananla yön değiştirmiş, olimpiyat oyunları ideo
lojik gösterilere sahne olmaya başlamıştır. Bu
sebeple, bütün dünya devletleri olimpiyatları
•spor müsabaika hırının ardında
memleketlerini
tanıtma, turizmi geliştirerek, ekonomilerine kat
kıda bulunma, ideolojik gösteri, ekonomik ve
teknolojik güçlerini bir sergileme olanakları
olarak değerlendirmeye başlamışlardır. Kitleye
dönük amatör sporu geliştirme amacımız yö
nünden, olimpiyatların, gereeik doğuş ve yeni
den kuruluş amaçlarından saptırılmadan düzen
lenmesi ve sürdürülmesi gerektiği inancındayız.
Pek muhteremi arkadaşlarım, 1971 yılında
esas itibariyle sporun kalkınmasında eğitimin
rolünün çok büyük okluğunu defa ati e söyledim.
Biz Bakanlık olarak kurulduktan sonra ne gi
bi faaliyetlere geçtik, şimdi bir kaç kelime ile
ide onlardan bahsetmek istiyorum.
1971 yılında G05 835 öğrenci, okul içi beden
eğitimi ve spor faaliyetierin e katılmıştır. Bu yıl
ise şu anda 954 266'yı bulmuştur. Bu sayının
mart ayma kadar 1 milyon 250 bin civarında
olacağı tahmin edilmektedir. Bu okullararası
yapılan müsabakalarda yavaş yavaş, sporlunuz
için istikbal vaat eden gençler yetişmeye baş
lamışlardır. Keza okul spor faaliyetlerimizin dış
ilişkilerinin geliştirilmesine de önem ve öncelik
verilmektedir. Dünya Okullararası 1973 Basket
bol Şampiyonasının m emi ek et imiz e alınması te
min edilmiştir.
Her zaman beyan edildiği gibi, okul ve ku
lüplerde bilinçli olarak spor yapılabilmesi için
yeteri kadar beden eğitimi öğretmenimizin ol
madığı malûmunuzdur. Plânımızın öngörmüş
•okluğu rakam 8 İlindir. Halihazırda 800 beden
eğitimi öğretmenine sahip olduğumuzu
ifade
edebilirim. 1970 yılına kadar Millî Eğitim Baıkanlığınca yılda 30 - 40 öğretmen yetiştirilir
ken, 1972'de bu miktarı 130'a çıkartmış bulun
maktayız. Ama ancak hedefimiz yıllara ait bu
rakamlar kâfi gelmez; asgarî
500'ü bulması
mecburiyeti vardır.
Çeşitli teknik eleman yetiştirecek yeni ens
titü ve akademi kurmayı da plânlamış bulun
maktayız. Millî Eğitimi Bakanlığından devralı
nan Manisa Spor Okulu onanım islerinin bu yıl
tamamlanarak 1973 Ekim'inde öğrenime açıl
ması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu ünitede,
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beden eğitimi öğretmenlerine paralel olarak ant
renör, monitör ve lider yetiştirilmesi öngörül
mektedir.
Anadolııhisarı Spor Akalemisi 1972 E kim "in
de hizmete girmesi beklenirken inşaası çeşitli
nedenlerle aksamış, maalesef gençliğin hizmeti
ne sunulamamıştır. İnşaası çeşitli nedenlerle ak
samış okluğunu bildirdiğim bu akademinin, bir
an evvel hizmete sokulması için bütün samimi
yetimizle çalışmaya devam edeceğiz. Yurt için
de ilkokul öğretmenleri için açtığımız beden
eğitimi ve spor kurslarımızda bugüne kadar 448
öğretmen yetiştirilmiştir. Bunlar bulundukları
okullarda e ok. vararlı olmava başlamışlardır.
D ip; er bir
hsmamız ise, izciliğimiz yönün
den müspet sonuçlar vermiştir. 7 nci İzcilik Av
rupa Genel Kurulunun 2G - 29 Eylül tarihleri
arasında İstanbul'da toplanmış olması hepinizin
malûmudur. Bu toplantı Türkiye ve T ürik izci
liği bakımından fevkalâde parlak neticeler ver
miştir.
Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğümüzün
1972 yık spor faaliyetleri ise, 21 federasyonla
sağlanan olanaklar oranında sürdürülmeye de
vanı etmiştir. Ancak federasyonlarımıza tahsis
ettiğimiz yıllık ödeneklerle spor faaliyetlerimi
zin istenilen seviyeye çıkarılmasında büyük güç
lükler çekmekte okluğumuzu bu vesile ile tekraren beyan etmek istiyorum.
BAŞKAX — Bir dakikanızı rica
edeyim
efendim.
Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim ?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir.
Buyurun efendim.
GENÇLİK YE SPOR BAKANİ ADNAN KARAKÜÇÜK (Devamla) — 1972 yılı içerisinde
federasyonlarımıza tahsis etmiş olduğumuz büt
çenin yekûnu 29 milyondur.
Pek muhterem senatörler, az evvel bahseder
ken komşu memleketlerinıkiyle bizimkileri kı
yasladığınız takdirde aramızda uçurumlar ol
duğunu beyan etmiştim. Bunu spesifik birkaç
misâl ile değerlendirmek istiyorum. Atletizmde,
bunların global olarak spora ayırdıkları bütçe
çok fazla olmakla beraber, bâzı dallarda fede
rasyonlar bakımından atletizm, basketbol ve gü
reşte ;
Atletizmde : Romanya 18 milyon, Yunanis
tan 25 milyon. Bulgaristan 20 milyon. Yugoslav.
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ya 20 milyon, Türkiye 3 milyon. Basketbolde :
Romanya 18 milyon, Yunanistan 15 milyon,
Bulgaristan 19 milyon, İtalya 22 milyon, Fran
sa 15 milyon, Türkiye 1 milyon 600 bin. Gü
reş : Romanya 18 milyon, Yunanistan 22 mil
yon, Bulgaristan 54 milyon, Türkiye 4 milyon.
Bütçe gereğince ayrılan bu 29 milyonun % 10
nıın da stopaja tabi tutulduğu keza malûmunuzıdur.
Kıymetli arkadaşlarımız tarafından burada
dokunuldu, 1965 yılında çıkartılmış bulunan
655 sayılı Kanun gereğince Beden Terbiyesi böl
ge müdürlükleri, tahminimize göre 35 milyon
liralık kadar bir miktardan mahrum bırakıl
mışlardır ve böylece bölge spor faaliyetlerimiz
•de 1971 yılma kadar durmuş vaziyette bulun
muştur. Denebilir ki, para olmadığına göre ma
hallî çalışmalar iptal edilmiştir. Yalnız 1971 yı
lı bütçesinden itibaren, 1971'de 2 milyon, 1972'
de 17 milyon olmak üzere bu aksaklığın bir öl
çüde giderilmesine çalışılmıştır. Haliyle aradan
geçen 6 seneye yakın bir zaman içerisinde bölge
faaliyetlerine ayrılan bu paralarla sporumuzun
gerilemiş olduğunu söylemekte kendimizi mazur
görüyoruz.
Açmış olduğumuz tesislerimizde istenilen öl
çüde eleman bulmak sıkıntısı ile karşı karşıya yız. Milyonları yatırmış olduğumuz tesislerin
başında bir odacı.. Halbuki, bu tesislerimizin ay
nı zamanda bir eğitim kurumu halinde işletil
mesinde, okulla bir koli aberasyon yapılmasında
büyük fayda vardır. Bu da bilinçli elemanla ve
kadrolu insanlarla mümkündür. Bu kadro da
yoktur. Bizzat gezdiğim yerlerde gördüm, odacı
ile bâzısı lütfedip, belediye katkısı ile veyahutta sair yerlerden lütfedip vermektedir. Kapısı
sabahtan akşama kadar onun tarafından açıl
maktadır. Onun artık keyfe mayeşa hareketiyle
sporu yönetmekteyiz.
Keza sporcularımızın aldıkları yevmiyeye
dokunulduğu için tekrar beyan ediyorum. Bu
24 ve 30 Türk lirası gibi bugün için çok cüzî
yevmiyelerle sporcunun, yöneticisinin otelde
kalmasını dahi sağlamak mümkün
değildir.
Kurduğumuz özel komisyon marifetiyle bu mik
tarı 60 - 65 liriaya çıkartmaya kararlaştırmış
bulunmaktayız. Bununla ilgili kararnameyi sevketmek üzereyiz.
Çok sayın Başkan, sayın senatör arkadaşla
rım; genel hatlarıyle kuruluşumuzun tamamla
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yıcı, hizmetin etki ve verimini artırıcı faaliyet
lerimizi de geliştirici hususlarda sizlere malu
mat arz etmek istiyorum.
Bakanlığımızın her zaman kamuoyunda, ya
zılarda, Bütçe Komisyonunda, Meclislerde be
yan edildiği gibi teşkilât kanunu bugüne kadar,
«"maalesef» tabiriyle beyan edeyim ki, çıkma
mıştır. Biz bu görev ve teşkilât kanunu ile ilgi
li çalışmalarımızı, bahsedilen ölçüler içerisinde
(biraz sonra tekrar dokunacağım) genel yöne
ticisi 18 olan bir bakanlığın hüviyeti ve çalışma
nizamı içerisinde yürütülme ve çalışma gayreti
içerisinde bulunduk. Bakanlik bünyesinde bir
taslak meydana gelmiştir. Bu taslağı kısa bir
zaman içerisinde ilgili bakanlıkların
görüşü
alınmak suretiyle Başbakanlık kanalı ile haliy
le Yüce Meclise sunmak gayreti içerisinde ola
cağız.
Pek muhterem arkadaşlarım, Bayın Birin
ci Erim, İkinci Erim ve Melen Hükümeti
programlarında, taahhüdünde bulunmuş olduğu
muz 351 sayılı Kanun çalışmaları da Bakanlığı
mızca yapılmış ve bunun tasarısı Yüce Meclise
sunulmuştur. Ehemmiyeti Meclisçe de kabul
edildiği için, Başkanlık Divanınca da kabul
edildiği için geçici komisyon kurulmak suretiy
le bu tasarı görüşülmeye başlamıştır. Tali
min ediyorum ki birkaç gün sonra bu tasarı
Heyeti Umumiyeye inecektir. Bu tasarıda bir
hayli yenilik getirmiş bulunmaktayız.. Anaya
samızın 50 nci maddesi gereğince teşekkül edem
Kredi ve Yurtlar Kurumu yalnız kredi vermek,
yurt yaptırmak ve onun işletmesini temin et
mekte idi. Bununla yetinmemek lâzım geldi
ğini; oranın, bir beslenme ünitesinin dışında,
eğitimin bir bölümü halinde telâkkisi lâzım gel
diğini ve Devletin vermiş olduğu bu paranın
üniversite sorunları, gençlik sorunları açısın
dan ehemmiyetinin idraki içerisinde ve gençli
ğe daha fazla hizmet görtürmenin gayreti içe
risinde olduk, tasarıyı günün şartlarıma dıaha
uygun bir şekilde ele aldık ve getirdik. İnşal
lah çok kısa bir zamanda tasarımız Yüce Mec
lislerin de tasvibine rnazhar olur ve Türk genç
liğinin hizmetine arz edilir.
Sayın senatör arkadaşlarım, huzurunuzda
ilk defa olumlu bir gelişmeyi ve neticeyi arz
letmek istiyorum.
Yüksek öğrenim öğrencilerinin kredi ihti
yaçlarında 1973 yılı bütçesine ilâveten konul-
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mak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çe Karma Komisyonumuzca verilmesi öngörülen
ve Yüce Meclislerce kabulünden sonra kesinle
şecek olan 50 milyon lira ile müracaat sahibi
12 bin öğrencinin başarı ve yeterlik durumları
tespit edilen tümüne kredi verilmesi mümkün
olabilecektir. Bilindiği ve belirttiğim gibi ku
rumun kuruluşundan bugüne kadar 22 117 öğ
renciye kredi verilmiştir. Bu durum 1961 1962 öğrenim yılından itibaren ortalama olarak
yılda 2 200 edvarında öğrenciye kredi verildi
ğini göstermektedir. Halen yaklaşık olarak
fiilen kredi ödemesi yapılan öğrenci sayısı
7 500'dür. Bu durum ve gerçekler karşısında
sadece bu yıl, Hükümetin ve Yüce Parlâmento
muzun tahsis ettiği imkânlarla 12 bin civarında
ki öğrenciye kredi tahsis edilme imkânlarının
sağlanmış olmasının büyük bir iftihar ve gurur
vesilesi olduğunu memnuniyet ve samimiyetle
beyan etmek istiyorum. Bu imkânın sağlanma
sında emeği geçen Bütçe Karma Komisyonu
muzun kıymetli üyelerine ve aynı duyguyla
ımütehalli olduğundan şüphemiz olmayan, Yüce
Senatoya şükranlarımı bu vesileyle arz etmek
istiyorum.
Bakanlığımız, gençlik ve spor sorunlarımı
zın hızla çözümlenmesini sağlamak amacıyle
gençlik ve spor stratejisi hazırlamıştır. Yal
nız az evvel de beyan ettiğim gibi. Bakanlığı
mızın kadro durumu çok azdır. Bu, yalnız Ba
kanlıkla ilgili değil, dev bir müessese halinde
bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğümüz
le de ilgilidir. Bu bakımdan ilgili mercilerden
durumumuzun ıslahı bakımından ricalarda,
istirhamlarda bulunduk ve bu çalışmalarımıza
devam etmekteyiz. Bunu Senatonun da ıttıla
ına arz etmek istiyorum.
Çalışmalarımız arasında spor ve eğitim
araçlarının Gümrük Vergisinden muaf tutul
ması bizim için büyük bir sorundur; bunun üze
rinde, kurmuş olduğumuz komisyonlar mari
fetiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bakan
lığın bünyesinde ve bağlı genel müdürlükleri
elindeki tesislerin kullanılmasının sağlanmasıyle ilgili çalışmalarımız vardır. Kitle sporu
nun genişletilmesi ve gençliğin boş zamanları
nın değerlendirilmesi için, kamuya ait bütün
tesislerin
ortak kullanılmasının
sağlanması,
sporcuların sigortası, sağlığı, çalışma ve ya
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şama şartlarının geliştirilmesi ve güvenlik al
tına alınması ve sporcu ve yöneticilerin izinleri
meselesi vardır; bunlarla ilgili çalışmalarımız
devam etmektedir. Her türlü çalışmalarımızın
başında, tedbirin yanında ve hattâ başında,
kaynak sorunumuz birinci plânda yer almakta
dır. Bu, en büyük gelir kaynaklarımızdan biri1
olan müşterek bahis, yani, Spor - Toto gelirleri
muhterem Heyetinizce yakinen bilindiği gibi,
başta vergi uygulaması olmak üzere, diğer
faktörlerin de etkisiyle devamlı olarak azal
mıştır. Bu geliri artırmak için, 1973 yılında
tatbikine başlanacak olan Spor - Toto ile ilgili
değişik oyunlar yapılacaktır: Gol - Toto ve
Toto - Bulmaca gibi. Fakat, mevcut yaklaşık
% 50 oranındaki düşüşü bunlarla da sağlama
mız mümkün değildir. Halen Bütçe Karma
Komisyonunda, yeri gelmişken; geqeıı sene
beyan ettim, tekrar ediyorum, bu spora ve
gençliğe hassasiyetle eğilen bu muhterem arka
daşlarımızın Spor - Loto ile ilgili teklifleri Hü
kümetimiz zamanında da bdr tasarı halinde ge
tirilmiş ve bu teklif ve tasarılar birleştirilmiş,
Gençlik ve Spor Komisyonundan, Adalet Komis
yonundan geçmiş ve halen Bütçe Karma Komis
yonundadır. Bunun bir an evvel çıkartılmasın
da, bizler kadar bu teklif sahibi arkadaşları
mızın da hassasiyetle eğileceklerine, birlikte ta
kip edeceğimize emin bulunmaktayım.
Bu miktarlarla da meselemizin çözümlenece
ğine kani değiliz. Defaatle beyan ettim, buna
kökten bir tedbir almak bakımından, yalnız
Devlet bütçesiyle değil, kamu ve özel kuru
luşların da bu konular üzerinde eğilmesinin lü
zumuna kani olduğumuz için, yeni bir nizam,
şekil, yeni bir kurumsal bir düzenleme gereği
ni ve lüzumunu tekrar beyan etmek istiyorum.
Sayın Başkanım, elden geldiği kadar, (Bel
ki gene biraz uzun oklu; ama başında gerekçe
sini arz ettim) Yüce Senatoya
fikirlerimizi
beyan etmiş bulunmaktayız.
Şimdi, gerek muhterem grupları, gerek
se şahısları adına konuşan kıymetli arkadaşla
rımın sorularına cevap arz ötmek istiyorum:
Muhterem Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
adma konuşan arkadaşım Muslihittin Yılmaz
Mete; (Sözümün başında da esasen o vesileyle
girmiştim) «Personel yok, program yok, kanun
yok ve cesaret var.» diye buyurdular. «Bütçe
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az, geçen yılın aynı şeklinde»' bir tabirleri ol
du.
Bütçemiz yılların biriktirdiği çok büyük ih
tiyaçlar ve sorunlar karşısında şüphesiz çok
azdır ye yetersizdir. İştirak halindeyiz, bunu
defaatle ifade etmeye çalıştım. Sayın Mete'nin
görüş ve tenkitleri bu noktada toplansaydı, ta
mamen görüşlerine katılacaktık; ancak bütçe
nin geçen yılınkiyle aynı olduğunu belirten gö
rüşlerine katılamadığımı ifade etmek istiyo
rum.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana)
— Aynı demedim; hemen, hemen aynı dedim.
GENÇLİK VE SPOE BAKANI ADNAN
KARAKÜÇÜK (Maraş) — Arz edeceğim efen
dim, arz edeceğim. O ölçüde aldım. Bir eleş
tiri bakımından, yoksa bu yüz milyon değil,
iki yüz milyon lira da olsa, benim omuzlarım
da bulunan bu vazifeyi bu para ile yürütmem
mümkün değildir. Bunu beyan ediyorum. Ama,
kıyaslama bakımından ve kamuoyuna,
Yüce
Parlâmentoya bir bilgi arz etmek bakımından
bunu beyan ediyorum. Çünkü, şimdi arz ede
ceğim rakamlar esasen bu görüşümü de doğru
lamaktadır. Bahsetmiş olduğum ölçüler içeri
sinde, yapıcı görüşünüze cevap olarak arz et
mek istiyorum.
Bakanlık bütçesi 1971'de 43 milyon, 1972'de
61 milyon, 1973'te 91 milyon küsur lirayı ih
tiva etmektedir. 1972'ye göre bütçemizin ar
tışı % 48,8 dir, yani, % 50 civarındadır. Bre
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi 1971'de
123 milyon, 1972'de 190 milyon, 1973'te 321
milyon, 1972'ye göre artış oranı % 40'6'clır.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
bütçesi 1971'de 131 milyon, 1972'de 149 mil
yon, 1973'te 221 milyon liraya yükselmiştir.
1972'ye göre bu bütçemizin artış oranı da % 49
olmuştur. Bu, yeterli olmamakla beraber ge
çen seneye nispetle daha olumlu bir netice ol
duğunu beyan etmek istiyorum.
Toplam bütçe durumumuzun artış oranları
şöyle : 1972 bütçesi 1971'e göre % 34, 1973 büt
çesi 1972'ye göre % 58 artmıştır.
Bu bütçe ile programlanmış işlerimizin 1973
yılı dönemine ait olanlarını gerçekleştireceği
mizi arz etmek istiyorum.
Personel konusunu konuşmamda arz ettim.
Bu mevzuu tekrar buraya getirmiş olmaların
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dan dolayı, şükranlarımı kendilerine beyan et
mek istiyorum.
Program konusunda görüşleri olmuştur. Ön
celikle şunu arz edeyim ki, plânh dönemde hiç
bir kamu kuruluşunun plânsız ve programsız
hareket etmediğini, edemeyeceğini bunun müm
kün olmadığını huzurunuzda arz ederim. Ha
liyle Bakanlığımız da, bu plân ve programlı
çalışmasını sürdürmektedir. Bununla ilgili bir
master plânımız Devlet Plânlama Teşkilâtının
istediği ölçüler içerisinde hazırlanmıştır.
Keza Sayın Mete «Millî spor dallarımıza
önem verilmemektedir.» diye buyurmuşlardır.
«Güreşimiz ölmektedir. Dünyanın en iyi antre
nörleri bizde olmasına rağmen, bu konu dü
zeltilecek midir?» diye buyurmuşlardır. «Bini
ciliğimiz ölmüştür» diye keza, buyurmuşlar
dır.
Millî spor dallarımızdan cirit, yeni bir spor
dalı olarak ele alınmış ve geliştirilmesine çalı
şılmaktadır. Güreşimiz üzerinde hassasiyetle
durulmakta ve bilimsel yönden, kalkınması
için çaba sarf edilmektedir. Göreş antrenör
lerimiz, beyan ettikleri gibi, iyi antrenörler
dir. Yalnız, yabancı memleketlere giden antre
nörlerimiz oyunlarımızı öğretmişler ve o mem
leket güreşçilerinin hazırlanmasını teknik ve
ilmî yönden yaparak, fizik ve oyun bilgisi yö
nünden sporcuyu hazırlamışlardır, bilgilerini
vermişlerdir. Onların teknik ve ilmî yönde ça
lışmaları daha fazla olduğu için orada o im
kânı bulabilmişlerdir. Biz de maalesef, yevmiyesiyle, tesisleriyle, bir minder vermekten
aciz durumumuzla bu halde bulunduğumuzu
Senatoya arz etmek istiyorum.
Binicilik, askerî imkânlara dayanılarak bah
sedilen seviyeye yükselmiştir, misaller bunu
açıkça gösteriyor. Ancak, süvari birliklerinin
kaldırılışı ile bu iş aksamaya başlamıştır. Çün
kü bu büyük para isteyen bir konudur.
Sayın Millî Güven Partisi Grubu adına konu
şan muhterem 'senatör Sami Turan (beyefendiye
do görüşlerinden, yapıcı tenkitlerinden dolayı
şükranlarımı arz ediyorum. Tamamen kendile
riyle beraberiz ye konuşmamda da zannediyorum
bu hususlara yer -vermiş durumdayım.
Adalet Partisi Grubu adına konuşan muhte
rem Senatör Beliğ Beler Beyefendinin konuşma
larını, basındaki yazılarını, Bütçe Komisyonun669 —
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daki ve geçen sene buradaki ve keza bugünkü ko I
Grerçekten, millî kültür ve ideal yoksunluğu çok
nuşmalarını büyük bir hassisiyetle ve dikkat ile
önemli soranlarımızdan ikisidir. Millî kültür ve
takiıbedîyoruz. Taihmin ediyorum ki, konuşmaları
değerlerini tanımayan, korumayan, bunu geliştir
nın içerisinde bahsedilen hususların birçoğuna ce
me görev ve sorumluluğunu duymayan, yapma
vap bulmuşlardır. Bulmadıkları hususları yazılı
yan bir gençliğin ve gençlerin bu asil milletimi
olarak kendilerine verebilirim.
zin şerefli üyeleri olamayacağı hem ilmî, hem de
millî yönden bir gerçektir.
Şunu beyan edeyim ki, yöneticiler itibariyle
Sayın Kalpaklıoğlu'nun spesifik bir konu olan
lıer zaman beyan ettikleri gibi, her kademe ve deve
hassasiyetle
takibetmiş olduğum ve şuna emin
recatta bulunan eşhasın muhakkak minderde gü
olsunlar
ki,
kendisi
kadar Bakanlığımız ilgili üni
reşmesi, eşofman 'giymesi gibi bir telâkkinin sahi
tesinin
de
adım
adım,
gün be gün takiıbettiği ve
hi olarak gözükebilir. Bütçe Komisyonunda be
bu
işin
tahakkkuku
için
binlerce lira telefon payan efttim; hu bir görüş tarzıdır, mümkündür.
arası
ödeyerek
takibetmiş
olduğu Ereiyes TelesiBundan sonraki gelecek olan Hükümetler ve Baş
yesi, müjde olarak haber vereyim ki, bitmiştir.
bakanlar bunu düşünebilirler, ona göre takdir
Son çalışma kontrolü için Avusturya'dan bir uz
•ederler. Bu, haliyle tabiî, o Hükümeti kuracak
man
beklenmektedir. Oradaki kayakevinin onarım
olan eşhasın, muhterem zevatın takdirine taallûk
ve
mefruşatı
tamamlanmıştır.
eder; yalnız muhakkak o gelecek olan Başbakan
ikim olursa olsun, bir bakanı bir mevkiye getirir
Bilmiyorum muhterem arkadaşım belki tatmin
ken, bakanın bir koordinatör vazifesiyle mükellef
oldular mı? Biz de bunu sizin kadar ıtakibetmekolduğunu iyi bilir. Diğer taraftan; teknik konu
teyiz. Bu konu ile ilgili cevabı bana şimdi ilgili
ları, haliyle ilgili üniteleri yürütür, getirir; tak
ünitem vermişri±'.
dirini Bakan kullanır. Bütün meseleler böyle ol
|
Sayın Başkan, kıymetli arkaJcb? şiarım, sabrını- muştur. Bir daldaki arkadasışmızm tutup, Bayın
zı suiistimal ottiğim düşünerek ve beni dinlemek
dırlık Bakanlığının başına gelebileceği gibi, hat
lütfunuzdan
dolayı da teşekkürlerimi ve şükran
tâ, hattâ, bakmışınız diğer taraftan, spordan çok
larımı
arz
ediyorum.
Konuşmalarımda gayet ce
iyi anlayabilecek olan bir kimsenin yarın, bir Mil
vap
bulmamış
arkadaşlarım
varsa not alabildiği
lî Savunma Bakanlığıma ve diğer taraftan, Sağ
miz
ölçüler
içerisinde
ve
tekrar
getirip soracak
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının başına geti
ları
ölçüler
içerisinde
kendilerine
cevap verebile
rilmesi de mümkün olur. Bu bir telâkki tarzıdır.
ceğim hususunu da beyan ederek, teşekkürlerimi
Görüşleri muhteremdir, haliyle bundan sonraki
sunuyor ve huzurunuzdan hürmetle ayrılırken,
Başvekillere, gelecek olan eşhasa muhakkak ki,
mevdu
tahsisatın en iyi bir şekilde ve ölçüde Türk
Sayın Beliğ Beler arkadaşını izm görüşünün bir
gençliğinin
hizmetinde kullanılacağından da Yüce
tesiri olabilecektir. Hürmetkarız.
Senatonun emin olmasını diliyor ve saygılar su
Diğer hususlarda, muhterem partinin bugüne
nuyorum.
kadar vâki ögrüşlerinin ışığı altındaki cevapların,
Teşekkür ederim Sayın Başkan ve sayın ar
partilerüstü bir Hükümetin bir üyesi sıfatıyle,
kadaşlarım . (Alkışl ar)
meselelerimizi ne ölçüde ele aldığımızı, konuş
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana)
mamda beyan ettim. Buna rağmen çok samimî
— Sayın Başkan, soru 'soracağım.
'bir insandır. Kendilerine, bu spor dalımızda yaBAŞKAN — Buyurunuz.
zısıyle, fikriyle hizmet etmiş olduğundan dolayı
MUSLİHİTTİN
YILMAZ METE (Adana)
da, şükranlarımı bilvesile arz etmek istiyorum.
—• Sayın Bakan görüşürlerken, kadrolarla ilgili
Şahısları adına konuşan Sayın Hüseyin Özmercilerden isltiimamlarda bulunduk, ricada bu
türk'ün gençlik sorunlarına önem verilmesi gerek
lunduk dediler.
tiği konusundaki görüşlerine hassasiyetle katıldı
İlgili merciler Maliye Bakanlığı mıdır? Bil
ğımı ve konuşmamın ağırlık nökta'sının da, belki
mediğian için soruyorum, neresi olabilir? Yoksa
Yüce Senatoyu fazla sıkmış olmama rağmen, bu
ilgili merci, Bütçe Komisyonu mudur! Kadrola
na ağırlık vermiş olduğumu beyan ettim. Tahm'n
ıı nereden istediler? Eğer Maliye Bakanlığı ise,
Gençlik ve Spoı Bakanlığına istedikleri kadar
ederim ki, burada olmuş olsalardı, b^ki lütfe
kadroyu vermek için ikna edebilmişler midir? Bu
dip tatmin oldulkarmı beyan edebileceklerdi.
670 —
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Bakanlığın kadroya 'ihtiyaçları olduğunu bilen
'kimseler, o Bakanlıkta mevcult mudur?
Bu hususta beni aydınlatırlarsa memnun ola
cağım, bir.
İkinci sorum ise, Spor - Toto Teşkilâtında 'ata
malar hangi usullere göre yapılmaktadır? Dış gö
rünüşü itibariyle bir aşiret idaresine benzeyen bu
Teşkilâtın düzenlenmesi için, birtakım usuller al
tında atamaların yapılabilmesi için Sayın Baka
nın bir düşüncesi ve bir »tedbiri var mıdır?
Üçüncü sorum, spor dallarındaki öğretim sis
teminde bir birliğe, bir metotlaşmaya gidilse iyi
olunur derler. Örneğin, güreşçiler yurdun her ta
rafında aynı zamanda aynı itip bir çalışma yapar
larsa, yapılacak Türkiye bölge birincilikleri ve
Türkiye birincilikleri daha 'iyi sonuç verir ve gü
reşçiler daha iyi yetişmiş olarak kamplara katı
lırla:.'.
Binaenaleyh, sistemli çalışma, aynı metotla ça
lışma diye bir tavsiyede bulunulsun derler, eğitim
ci arkadaşlar. Hattâ, bu tarz çalışma bir zamanlai' uygulanmıştır da.
Sonra futbolda, dünyanın çeşitli yerlerinden
gelen çeşitli antrenörlerin çalıştırdığı, birbirine
benzemez sistemlerle çalışan insanları bir araya
getiriyoruz ve i 5 - 20 'gün içerisinde belli bir sis
teme göre, daha 'değişik bir sisteme göre bunların
oynamalarını ve bundan netice almalarını istiyo
ruz; gerek profesyonel ve gerekse amatör Millî
Takımdan.
Acaba futbolda, gelen gerek çok kıymetli ya
bancı hocalar ve gerekse yerli hocaların yardımlarıyle bir sistem birliği ihdas edilemez mi? Bu
hususta ne düşünm'ekted'irter?
Sayın Bakandan bu sorularımın cevaplandırıl
masını istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan, hatırlayabildiğiniz
sualleri hemen derhal 'burada, hatıılayamadıklannızı da yazı ile cevaplandırmak imkânına sahipsi
niz.
Buyurunun.
GENÇLİK YE SPOR BAKANI ADNAN
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Teşekkür ederim,
Sayın Başkan.
Yalnız bir noktada vuzuha varmak lâzım. Per
sonel meselesinde haliyle «ilgili merciler demiş ol
duğumuz husus, 'gerek Personel Dairesidir ve ge
rekse Maliye Bakanlığıdır. İntikal öttirilmişltür;
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defaatle intikal ettirilmiştir. Belki kendimizin de
hataları olmuş olabilir. Onlarla temasilarımız de
vam edecektir ve devam etmektedir.
Yalnız, Spor - Toto 7258 sayılı Kanuna ögre
kurulan b'ir müessesemizdir. Futbolda müşterek
'bahis ve bunun işletilmesi Beden Terbiyesi tara
fından yapılır.
Atamalar meselesinde, eğer kabul ederlerde
beyefendiye yazılı olarak cevap vereyim. Yalnız,
kanuna rağmen bir 'müessesenin «aşiret idaresi»
şeklinde idare edilebileceğini lütfetsinler de ken
dilerince kabul etsinler, ben kabul edemiyorum.
Kanun ne 'salâhiyet vermişse o, öyle gider.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana)
— Dış görüşnüşü ile böyle.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Dış görünüşünü
düzeltme için ve aksayan yerleri varsa bütün ça
reler mutlaka kanun getirilmek suretiyle İzaleye
çalışılıi'.
Öbür sorunuza yazılı -olarak cevap vereceğim
eüendim.
Daha başka sual yoksa şükranlarımı arz ede
rek huzurunuzdan ayrılacağım efendim.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Sayın Başkan, müsaade ederseniz kısa bir ricam
olacak.
BAŞKAN —• Buyurunuz, Sayın Kalpaklıoğlu.
Sayın Bakan cevap veriyordu; ama burada
yoktunuz. Zatın!iriize cevap verdiler.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Buradaydım.
BAŞKAN — Öyle mi efendim? Buyurunuz.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Ben meseleyi vazederken gecikme sebeplerini
de rica etmiştim. Sayın Bakan belki vaktimizi
almamak için o cihete dokunmadılar. Mümkün
se bu 10 senelik gecikmenin sebebini bana ya
zılı olarak lütfensinler. Bunu,rica ediyorum.
GENÇLİK YE SPOR BAKANI ADNAN
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Anladım efendim,
memnuniyetle, hay hay.
Efendim, tekrar şükranlarımı sunarak Yüce
ıSenanoya saygılar sunuyor ve huzurunuzdan
ayrılıyorum.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Efendim, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı Bütçesinin bölümlerinin okunup, oylan
masına geçiyoruz.
B) GENÇLIK VE SPOR
BAKANLıĞı
BÜTÇESI
Bölüm
(Prog.)
Lira
101 Genel yönetim
3 566 234
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
102 Destek hizmetleri
5 556 447
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
111 Okul içi beden eğitimi ye spor
faaliyetlerinin
geliştirilmesi
ve yaygınlaştırılması
22 288 518
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
112 İzcilik hizmetlerinin düzerılenlenerek geliştirilmesi
8 357 693
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
113 Gençlerin boş zamanlarının
değerlendirilmesi
16 666 234
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
114 Beden eğitimi öğretmeni ve
spor görevlilerinin yetiştiril
mesi ve eğitimi
34 009 505
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
903 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
755 079
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/736; Cumhu
riyet Senatosu 1/134) (S. Sayısı ; 178) (1)
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BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısının mad
delerini okutuyorum.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı
Bütçe kanunu tasarısı
Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne 1973 malî yılında yapacağı hizmetler
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 311 Ü88 387 lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyo
rum.
Bölüm
(Prog.)
Lira
101 Genel yönetim
2 084 880
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
102 Destek hizmetleri
59 939' 804
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
111 Türk sporunun idamesi ve
geliştirilmesi hizmetleri
243 699 726
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
5 363 977
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
1 TI e i maddeyi okunup kabul edilen cetvel leriyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nei maddeyi okutuyorum.
Madde 2. — Beri en Terbiyesi Genel Müdür•îiigünün gelirleri bağh (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere, 311 088 387 lira olarak tah
min edilmiştir.
BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum.
Gelir
türü
Gelir türü
Vergi dışı getrler
58 515 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.

(i)
178 S. Sayılı basmavazı 30 . 1 . 1973
tarihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir.
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Özel gelirler
252 573 386
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.

2 nci maddeyi okunup kabul edilen (B) işa
retli cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1973 malî yılında elde edilecek gelir
çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler.
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk
ve tahsiline 1973 malî yılında da devanı olunur.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 5. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü mad
deyi gereğince, her çeşit spor, saha ve tesisleri
vücuda getirmek amacıyle, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdrülüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelin
de yer alan projelerin, Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğünce 3530 sayılı Kanun hükümleri
uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanlara
ait ödenekleri, Bayındırlık Bakanlığına aynı
unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilıneyen kı
sımlar, proj.enin ikmali için müteakip yıl bütçe
sine devredilebilir.
Bayındırlık Bakanlığı, adı geçen işleri 353Û
sayılı Kanun esasları dairesinde yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 6. — Aşağıda erösterilen kaynaklar
dan e]cle edilen ve (B) işaretli cetvelin iljrili
tertibindeki gelir fazlası ile bunları aşan gelir
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leri, gerektiği takdirde hizalarında gösterilen
tertiplere ödenek kaydetmeye ve maddeler ara
sında yılı içinde aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir.
I - Futbolda Müşterek Bahis gelirleri : 111
Türk Sporunun idamesi ve geliştirilmesi hiz
metleri programında yer alan;
Ol - 'Sportif
faaliyetler
altprogrammm,
1C01 - faaliyetine ve 02 - Spor tesislerinin işle
tilmesi, yapım, bakım ve onarımları alt prog
ramının, 2Ö01 ve 2002 faaliyet projelerine,
II - !Spor faaliyetleri gelirleri : 900 hizmet
programlarına dağıtılamayan transferler prog
ramında yer alan;
!
04 - Sosyal
transferlere
altprogrammm,
30'O4 - faaliyetine,
Bu ödemelerden yılı içinde harcanmayan, kı".ım ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dai
resinde gelir ve ödenek kaydolunur.
Bu program, altprogram ve faaliyetlere,
projelerden geçen yıllarda tahakkuk edip de
vıh içinde ödenmıeyen borçlar, müteakip yıl
bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kahul etmevmler... Kabul edilmiştir.
Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin
de yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 8. — Bu kanunu Maliye, Gençlik ve
Spor bakanlıkları yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Açık oya sunulacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçeli böylece
flrörüşülmüş ve kabul «dilmiş oldu. Yurdumuza
hayırlı olmasını temenni ederim.
Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe
kanun tasarısının açık oylamasına 119 sayın üye
katılmış, 118 kabul, 1 ret kullanılmak suretiyle
tasarı Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiş
tir.
Turizm ve Tanıtma Bakanbsn bütçesine geç
meden önce, Oturuma 10 dakika ara veriyo
rum.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 18,12
BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren
KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Azmi Erdoğan
[BAŞKAN — Üçüncü Oturumu açıyorum.
C) TURİZM VE TANITMA
BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
Bütçesini görüşmeye başlıyoruz.
CHP Grubu adma Sayın Lûtfi Bilgen, MGP
Grubu adma Saym Mehmet Pırıltı, AP Grubu
adma Saym Feyzi Halıcı ve şahısları adma da
Saym Faruk Kmaytürk, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Saym Oral Karaosroanoğlu söz talep et
mişlerdir.
OHP Grubu adma...
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Saym Baş
kan, Lûtfi beyle bendeniz yer değiştirmiş bulu
nuyoruz. Müsaade ederseniz evvelâ MGP adma
bendeniz konuşayım.
BAŞKAN — Böyle mi anlaşıldı efendim?..
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Evet Saym Baş
kan.
BAŞKAN — Buyurunuz Saym Pırıltı. O
halde önce MGP Grubu adma Saym Mehmet
Pırıltı görüşüyorlar.
MGP GRUBU ADINA MEHMET PIRILTI
(Antalya) — Saym Başkan, saym senatörler ve
muhterem Hükümet erkânı;
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1973 malî yılı
Bütçesi münasebetiyle Millî Güven Partisinin
Senato Grubu adma görüş ve temennilerimizi
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum.
Millet hayrına büyük hizmetler ifa ettiğine
inandığım yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin nâçiz bir üyesi olarak, iyi niyetli, çalışkan ve
istikbal için ümitlerin bağlı bulunduğu Turizm
ve Tanıtma Bakanlığı Saym Bakanını ve değerli
mensuplarını selâmlar, 1973 yılı Bütçesi müna
sebetiyle saym raportör arkadaşlarımızın ha
zırladıkları rapor ile geniş tafsilâtlı ve zihinlerimizdeki birçok sorun ve temennilere cevap bu
labildiğimiz «Turizm Raporu 1972» den dolayı
Saym Bakan ve raportör arkadaşlarıma sonsuz
teşekkürlerimizi arz ederek sözlerime başlaya
cağım.

(Diyarbakır)

Turizm, yabancı döviz sağlayarak ve dış
ödemeler dengesinin sağlanmasında katkıda bu
lunabilecek ve ekonomide dinamizm yaratan ge
lir kaynağı olarak bir endüstri sektörü kabul
edildiğine nazaran; bu sektörde yatırım ve işlet
mecilik faktörlerinin de galip unsur bulunması
nedeniyle evvelemirde her işletmede olduğu gi
bi kârlılık durumunu incelemek gerekir. Diğer
bir ifade ile bu işletmenin bilançosunu tetkik
edelim :
1971 yılının turizm gelirleri : Rapora göre,
ilk dokuz ayında turistlerden sağlanan gelir 57
milyon dolar iken, 1972 yılının aynı döneminde
% 64,6 oranında artarak 93,9 milyon dolar ol
muştur. Yıl sonuna dek bu miktarın 118,4 mil
yon doları bulması beklenmektedir. Böylece,
1971 yılma nazaran artış oranı % 50,7 olacak
tır.
Turist gelirleri, yıllar itibariyle sürekli ola
rak artmakla birlikte, Plân hedeflerinin altında
bir gerçekleşme göstermektedir.
Turizm giderleri:
Yine rapora nazaran 1971 yılının ilk 9 ayın
da 31 milyon dolar olan turizm giderleri, 1972
yılının aynı döneminde % 34,8 oranında artmış
ve 42,9 milyon dolar olmuştur. Bu miktarın yıl
sonunda 54,1 milyon doları bulması umulmak
tadır. Böylece, 1971 yılma göre artış oranı
% 28,3 olacaktır.
Netice olarak, turizm gelir - gider dengesi
1972 yılının ilk 9 ayında, 1971 yılının aynı dö
neminde gerçekleşen 25,3 milyon dolara naza
ran bir misli bir artış göstermiş ve 51,1 milyon
dolar lehte fark vermiştir.
1972 yılı sonunda turizm gelirleri ile gider
leri arasındaki müspet farkın 63,3 milyon dola
ra ulaşması beklenmektedir. Bu takdirde Plân
hedeflerine nazaran gerçekleşme oranı % 91,9
olacaktır.
Bu neticenin memnuniyetbahş olduğunu be
lirtmek isteriz.
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Diğer dünya devletleri ile mukayese halinde
ise hüsrana da uğramamak mümkün değildir.
Her ne kadar kârlılık gözüküyor ise de,
Türkiye'den dışa çıkan vatandaşların seyahat
harcamaları ile mukayese veya mahsup yaptı
ğımız zaman turizm endüstri sektöründen bek
lenen dış ödemeler dengesinin sağlanmasında
ki fonksiyonun işlemediğini müşahade etmiş
oluruz Örneğin; elimizde mevcut 1971 resmî
rakamlarına göre karşılaştırma yapacak olur
sak, 1971 yılında turizmden sağlanan gelir 63
milyon dolara baliğ olmuş, aynı yılın 9 ayında
31,8 milyon dolar olan turizm giderleri yıl so
nunda takriben 35 milyona ulaştığı takdirde
ortalama 28 milyon dolar kâr gözükmekte ise
de, 1971 yılında yurt dışına çıkan vatandaş sa
yısı, işçiler hariç, 471 bin kişi, bunların seya
hat harcamaları 42 milyon dolar olmuştur. Bu
takdirde sağlanan dövizden fazlası dışa gidi
yor demektir.
1972 yılında katı rakamlar bilinmediği için
beyanda bulunamıyoruz. Görünür hakikat, biraz
farklı da olsa, durumu değiştiremeyecektir. Dı
şa seyahat bize gelen turist sayısı ile orantılı
olmasa bile, bizden yurt dışına seyahata çıkan
vatandaş sayısı da her gün tabiî olarak art
maktadır. Bunu kısıtlamayı düşünmediğimize
göre, turizm gelirlerimizi arttırma çabasına düş
memiz gerekmektedir.
Yurdumuza 1971 yılında gelen turist sayısı
nı, komşu ülkelerle ve aynı sahil şeridine sahip
olan ülkelerle mukayese edecek olursak bu ka
naatimizi teyit etmiş olacaktır.
1971 yılında İspanya'ya gelen turist sayısı
26 758 156, İtalya'ya 14 418 100, Yunanistan'a
1 981 295, Yugoslavya'ya 18 746 193, Bulgaris
tan'a 2 800 000, Türkiye'ye 926 019, İsrail'e ise
617 500 turist gelmiş bulunmaktadır.
Turist olarak ülkemize gelen yabancıların
ortalama kalış süresi, 1971 yılında ülkemizde
5,5 olan ortalama geceleme göstergesi, aynı yıl
da Fransa'da 9, İngiltere'de 14,7 komşumuz Yu
nanistan'da ise 1970 yılında ll'dir.
Ülkemizdeki ortalamanın düşük olması ne
denleri arasında, bütçe olanakları ile ilişkili ola
rak, turizm tanıtmasındaki ve turisti daha faz
la geceleme yapmağa itici eğlenme ve dinlenme
tesisleri sayısındaki yetersizlik gösterilebilir.
1971 yılında uluslararası turizm, bir önceki
yıla oranla turist sayısında % 7,7, turizm gelir

4 . 2 . 1973

O :3

lerinde ise % 14,3 artış göstermiştir. Türkiye'
de ise, 1971 yılı gelişmeleri, dünya ortalama ge
lişme hızından yüksek olmuştur. Nitekim; ül
kemizi ziyaret eden yabancı sayısı 1970 yılma
göre, % 27,9 oranında gelişme göstererek 926
bin 19 kişiye, brüt dış turizm gelirleri ise % 22
artarak 62,8 milyon dolara ulaşmıştır. 1972 yı
lında ise, yurdumuza gelen yabancı sayısının 1
milyonu aşması, brüt turizm gelirlerinin ise 88
milyon dolara ulaşması beklenmektedir.
Türkiye'ye giriş yapan yabancıların yarısı
nın Batı Avrupa'dan geldikleri ve bu kitlenin
genellikle havayolunu tercih ettikleri dikkati
çekmektedir. 1971 yılı turizminin diğer bir özel
liği ülkemize gelen ekskürsiyonistlerin sayısının,
program hedeflerinin üstünde bir gelişme göste
rerek, bir önceki yıla oranla % 64,2 oranında
artması olmuştur.
İç turizm hareketlerinde ise, ülkenin sanayi
leşmesine ve hızla gelişen kentleşmesine paralel
olarak belirli bir gelişme göstermektedir. Ha
va ve karayolu ulaştırmasının iyileşmesi ve özel
taşıt parkının genişlemesi bu gelişmenin etken
leri olmaktadır.
Turist sayısındaki bu gelişmelere karşılık,
konaklama tesisleri kapasitesindeki artış yeter
siz kalmıştır. Tesislerin finansmanı için yeterli
kaynak bulma zorluğu ve kredi gereklerinin ye
terince sağlanamaması, turizm endüstrisinin ge
lişmesini yavaşlatmıştır. Ayrıca, turizm sektörü
nün teşviki için gerekli mevzuat da geçmiş dö
nemde hazırlanamamıştır.
Bununla birlikte son iki yılda bâzı büyük fir
maların ve bankaların otelcilik endüstrisinde
tecrübeli yabancı şirketler ile ortaklaşa şehir
otelleri ve tatil köyleri kurmak için çaba sarfettikleri dikkati çekmektedir. Böylece yeterli
sermaye ile, optimum kapasitede ve pazarlama
sorunları çözümlenmiş tesislerin kurulmasına
olanak sağlamağa çalışılmasını memnunlukla
karşılarız.
Fiziksel plânlama çalışmalarına devam edil
mekte ise de, plânları yapan ve uygulayan, ka
mu kuruluşları arasında etkin bir işbirliği ku
rulamamıştır. Antalya sahil bandında yapılan
plânlama ve uygulama çalışmaları dışında, alt ve
üst yapı yatırımlarının yöneltilmesinde fiziksel
plânlardan bir uygulama aracı olarak henüz
yararlanılamamıştır.
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Turizm alt ve üst yapı yatırımlarının fizik- I ölçüde öngörülebilmesi için gerekli olmaktadır.
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde yılda or
sel plânlara uygun olarak yapılmasının sağla
talama % 14 oranında bir hızla artan belgeli te
nabilmesi için, fiziksel plânların yapılması ve
sisler kapasitesi, 1971 yılında 31 bin 235 yata
uygulanmasında İmar ve İskân Bakanlığı ile
ğa ulaşmıştır.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı arasında işbirliği
sağlanmalıdır.
Otel ve motellerin büyük bir kısmı Marmara
Bölgesinde
yoğunlaşmıştır.
Ülke çıkarlarına uygun ve bilimsel bir tu
Turizm
hizmetleri
için yetiştirilen personel
rizm plânlamasına olanak sağlayacak olan Kı
nicelik
ve
nitelik
bakımından
yetersiz kaldığı
yılar ve Turistik Plânlar Kanunu tasarısının son
gibi, yetiştirilen elemanların tamamının da ih
şeklini alarak Türkiye Büyük Millet Meclisine
tisas alanlarında çalışmaları sağlanamamıştır.
sunulmuş olmasını olumlu bir hizmet olarak be
lirtmek isteriz. Bu kanunun, yüce Meclislerde
Türkiye'mizin menfaatlerine uygun bir şekilde
çıkmasını temenni etmekteyiz.
Ayrıca, seyahat acentelerinin faaliyetini dü
zenleyen yeni kanunun da turizm hareketlerini
hızlandırması beklenmektedir.
Kamu yatırımları, bâzı örnek tesisler dışın
da, genellikle altyapı ile tamamlayıcı yatırım
lara yönelmiştir. Özellikle Birinci Beş Yıllık
Plân döneminde Devlet tarafından yapımına
başlanılan büyük kapasiteli otel ve tatil köyleri
yatırımları tamamlanmış ve işletmeye açılmış
tır.
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde konakla
ma tesisleri yapımı daha çok özel kesim tarafın
dan ele alınmış ve bu girişim teşvik tedbirleri
ile desteklenmekte ise de, projelerin kabul ve
tasdiki Bakanlıkta çok ağır seyretmektedir; hat
tâ durmaktadır. Örneğin Antalya İlinin Lâra
Plajı yakınında bizzat Antalyalıların kurduğu
bir anonim şirketin projeleri hâlâ kabule ikti
ran edememiştir. Sayın Bakanın bizzat otel sa
hasına kadar gidip, teşvikkâr olmasına ve tali
matlarına rağmen gerçekleşememiştir.
İkinci Plân döneminde, turizm politikasının
ilkesi kitle turizminin geliştirilmesi olmuştur.
Son yıllarda özellikle fiziksel plânları tamam
lanmış alanlarda kitle turizm amaçlarına uygun
tesislerin kurulması için teşvik tedbirleri geti
rilmiştir. Ancak, turizm sektörünün finansma
nında kredi ihtiyacı tam olarak karşılanama
mıştır.
1570 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti
Turizm Bankasının sermayesinin 500 milyona çı
kartılması ve Bakanlar Kurulunun bu miktarı
bir misline kadar artırabilmesi ile esasa bağlan
dığına nazaran ancak Bankanın sermayesinin 1
milyar liraya çıkartılması, faaliyetlerinin yeterli
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Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde kurulma
sı öngörülen tesislerin, yetişmiş personel ihtiya
cının 27 bin kişi olacağı tahmin edilmektedir.
Personel yetiştirilmesi ve istihdam olanakları
nın sağlanması için yeni bir program hazırlan
malıdır.
Sayın arkadaşlarım; turizm yönünden Millî
Güven Partisi ve şahsım, gelecek için ümitlerle
dolu bulunuyoruz. Bu inanç ve heyecanla bir
çok şeyler yapabileceğine inandığımız Bakanlı
ğın güzide elemanları ve genç, dinamik, sami
miyetine inandığımız Bakanımızın 1972 yılı Büt
çesi münasebetiyle kongre turizmine verdiği
ehemmiyet dolayısıyle İstanbul'da inşaatına baş
lanan Kongre Sarayının, İzmir ve Antalya'da
da yapılacağı müjdesinin tahakkuku yolunda
1973 yılında bir atılım göremediğimizi de üzün
tü ile kaydetmek isteriz. Her ne kadar İstan
bul'daki Kongre Sarayı inşaatı için, özel idare
ye yardım olarak 15 milyon lira ayrılmış ise de,
inşaatın tamamlanması sıkı ve ısrarlı bir takip
istemektedir.
Yeni turist telâkkisi ve arzusu uçukla se
yahat etmektir. Bu akıma uygun olarak Ba
kanlığımızın 1973 yılında Antalya hava lima
nının inşasına başlatılmasını takdirle karşılı
yoruz.
Yeniden yapılması düşünülen Muğla hava
limanının da önümüzdeki yılda yapılmasını te
menni etmekteyiz.
Geçen yıl bütçesi münasebetiyle temennile
rim arasında zikrettiğim birkaç hususu bu yıl
da tekrarlayacağım.
1. Bâzı turistik tarife elde eden müessese
ler, kendilerini lâyüsel kabul ederek, muraka
be dışında kaldıkları inancıyla fiyat politikası
nı istismar ettikleri olağandır. Bu misillû
davranışın kendileri ve yurdumuz turizmine za-
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rarlı olduğu göz önünde tutularak tavsiyelerde I rum, Bakanlığın gelişip yerleşmesinde, hizmet
arz etmesinde hem bir muharrik unsur, hem de
bulunulmalı ve tedbirler alınmalıdır.
Turiste " daha ucuz; fakat uzun süreli para mazeret vesilesi olabilir. Biz, Bakanlığın ku
ruluşunu, turist temini suretiyle memlekete
harcatmanın imkânını yaratmalıyız.
maddî ve manevî yönden katkıda bulunmak
2. Türkiye'de taksi problemi katî suretle
amacıyle tavsif ettiğimize göre, dış âlemle iliş
halledilmelidir. Taksimetre çalıştırma ve belir
kisini elbette bir muharrik unsur olarak almak
li bir tarifenin ciddî olarak tatbiki zarurîdir.
zorundayız. Bu takdirde Türkiyenin bu genç
Sözlerimin başında turizmi bir işletme ka
Bakanlığm'ı
gelişip, hizmet görmek bakımın
bul ederek bilançosu üzerinde durdum. Sözle
dan şanslı görmekteyiz. Eskiden, biz, turizmi
rimin sonunda da bu işletmenin kârlılığı turist
evin misafir odasında misafir ağırlama hizmeti
adedinin arttırılmasına ve turiste para harcattıolarak düşünüyorduk. Halbuki şimdi turizm
rılmasına bağlıdır diyorum.
anlayışımız değişmiş, turisti bir otelde otel
Birinci Beş Yıllık Plân döneminde plân he
sahibi olarak gelir karşılığında ağırlama tarzın
deflerine kıyasla ortalama % 40,4 oranında ger
da anlama durumuna gelerek çağdaş ülkelerin
çekleşen yabancı başına ortalama harcamaların
düşünce düzeyine ulaşmışı'zdır. Zaten turist
İkinci Plân döneminin ilk dört yılıdmaki ger
de hür olmak için ikinci şekli istemekte, ona
çekleşme oranı, ortalama % 68,8 olmuştur.
göre parasını da hazırlayarak yola çıkmaktadır.
1972 yılı sonunda yabancı başına ortalama
Geçmiş yıllara göre iç turizm imkânlarımız ol
harcama miktarının 100 dolar olacağı ve plân
dukça gelişmiştir. Elbette bununla iftihar ede
hedeflerine nazaran gerçekleşme oranının da
riz. Ancak turizmde ileri olduğu dahi tartışma
% 111,11'i bulacağı tahmin edilmiştir ki bu ba
konusu olabilecek ülkelere nazaran bile geride
şarıyı tebrik etmemiz gereklidir.
olduğumuzu istatistikler göstermektedir.
Bu iyimserlik içinde, sözlerime son verir,
Elbette turizm, bir tek bakanlığın meselesi
şahsım ve Millî Gü\^en Partisi Senato Grubu
değildir.
Hattâ bütün diğer bakanlıkların hiz
adına Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin
metlerini
değerlendiren
bir Bakanlıktır.
Türk Milletine ve Bakanlık erkânına hayırlı
Gerek altyapı hizmetleri, gerekse turizm
olmasını diler, Yüce Heyetinizi saygı ile se i
işletmesi bakımından yalnızca Hükümetin de
lâmlarım. (Alkışlar)
işi değildir. Topyekûn Milleti ilgilendiren bir
BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen, buyurun.
husus olması hasebiyle, altyapı hizmetleri der
C. H. P. GRUBU ADINA LÛTFİ BİLGEN
ken sadece yol, su, bina, elektrik ve sair maddî
(İçel) — Sayın Başkan, sayın senatörler;
yapıtları değil, turizm yönünden Milletin eği
1973 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Büt
tilmesi de Devletin yükleneceği bir nevi altya
çesi üzerinde mensubu olduğum C. H. P. Grubu
pı hizmetidir. Bu eğitimde Devlet, eğittiği kiadına söze başlamadan önce Yüce Senatoyu
I siden günlük gelir sağlayamazsa da, onun bil
saygıyla selâmlarım.
gisinin tatbikatımdan doğan turizm işletmecili
Bugün bütçesini görüşeceğimiz Turizm ve
ğinin kazancından vergi almak suretiyle karşıTanıtma Bakanlığı Türkiye'nin genç bakanlık- j lığını fazlasiyle alır. Zannımca bizim ihtiyacı
larmdandır. Henüz tam mânasiyle derlenip,
mız ; ruhsuz yapılarla ölü yatırımlar müzesi kurtoparlanma imkânını bulduğu elbette söylene ! 'mak değil, memleketimizdeki turizm potansiyemez. Daha hedeflerinin hepsini bile tespit et ! lini harekete getirecek isteğin ve heyecanın
memiş bulunduğuna göre, vasıtalarını net ola
Milletimize aşılanmasıdır.
rak seçtiği de söylenemez. Neyi, nasıl, nerede
Bunun için de, raporda belirtildiği
gibi,
ve ne zaman yapacağını da arayış halindedir. j
i
Bakanlık
birtakım
eğitim
faaliyetleri
göstermekElbette zaman içinde bu Bakanlık da rayına
oturacak, yukarıda değindiğimiz meçhulât bel , tedir. Bunları takd'Me -anarken daha da yayi gınlaştırılmasını temenni ederiz.
li olacaktır.
Bu eğitim hizmetleri daha ziyade turizme
Ancak bu Bakanlığın diğer bakanlıklardan; !
ama bütün bakanlıklardan farklı bir yönü var i dir. Bunun yanında Milletin zihnî eğitime
Bunu söyledır. O da dış âleme bağlı oluşudur. Bu du- I tabi tutulması da lâzımdır.
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mök istiyoruz. Rapordan istaıtistikî olarak
öğrendiğimize, dışarıda da
iıAen müşahede
ettiğimize göre Türkiye'ye gelmek isteyen
[turist sayısında bir artış ve isteğin bir
baskısı vardır. Bunun nedenleri üzerinde du
racak değiliz, hepinizin ve herkesin doğru ve
ya doğruya çok yakın olacak bildiği sebepler
den dolayıdır. Şu anda bize düşen görev mem
leketimizin turizm potansiyelini kinetik hale
getirerek bu arzuya cevap vermektir ve bundan
pay almaktır. Şimdi biz ne yapmalıyız ki bu
payımızı arttıralım? Mesele budur.
Raporda belirtildiğine göre 1965 - 1971 yıl
ları ortalaması, bir turistin Türkiye'de 5 gece
leme yaptığıdır. 1971 yılını tek başına alırsak
5,5 gecedir. 5 senelik ortalama 5 olur da, son
bir seneliği 5,5 olursa artış hızı çok az demek
tir. Başka memleketlerin, örneğin Fransa'nın
9, Yunanistan'ın 11, İngiltere'nin 14,7 olduğu
göz önüne alınırsa elbette turistin bizde çok az
konakladığı âdeta transit geçtiği söylenebilir.
Çünkü Türkiye, Batıdan Doğuya 5 günde ra
hatça katedilebilir.
O halde ne yapmalıyız ki turist için Türki
ye'yi transit değil, terminal noktası yapalım.
Elbette turizm yönünden ileri memlekette tu
rist için yapılan, yeme, içme, yatma, dinlenme
ve eğlenme tesislerini kuracağız. Bunun mü
nakaşasını yapmıyoruz. Zaten şu anda bunla
rı yapmakla meşgulüz. Acaba bunların tama
mını da gerçekleştirsek geceleme sayısını hayal
ettiğimiz rakama çıkarabilir miyiz? Bunu şim
diden kestirmek güçtür.
Biz o memleketlerde olmayanı verebilirsek
turisti tutabiliriz diyerek, deniz, kum ve gü
neş satma plânları yapıyoruz. Bunu da yap
tıktan sonra aynı şeyleri satan memleketlerle re
kabeti devam ettirebilecek miyiz? Bütün Akde
niz ülkeleri aynı şeyleri satıyorlar. Ne var ki
bizden çok önce turizm gelişmesini sağlayan
ülkelerden usananların bize geleceği varsayımı
da devamlılık arz etmeyebilir. Türkiye, o
memleketler seviyesine çıkıncaya kadar, artan
hayat pahalılığı böyle devam ederse elbette ca
zibe noktası olma vasfını da beraber yitirecek
tir. Ama ne var ki biz milyarlar gömdüğümüz
tesislerde, belki iç turizmle yetinip bir cebimiz
den ötekine para aktarmakla övüneceğiz. Bu
ihtimaller elbette kötü ihtimallerdir, ama mu
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hal değildir. Hele araya bir siyasî trafik kaza
sı da girerse normal turizmin küt diye durma
sı da mümkündür. Bunun mutlaka bizde olma
sı şart değildir. Komşularımızda olduğu tak
dirde de bizim zarar gördüğümüz bitteerübe şa
hit olmuştur. O halde ne yapalım? Bütün bu
ihtimaller var diye eli kolu bağlı oturalım, ya
tırımlardan vaz mı geçelim? Hayır, öyle bir şey
düşünmüyoruz. Düşündüklerimizin hepsini ya
pacağız ve Akdeniz ülkeleri turiste ne satıyor
sa hepsini biz de satacağız. Son tanesüne kadar
kumu, son damlasına kadar denizi, son şuaya
kadar ültraviyoleyi satacağız. Fakat bütün
bunların garantisi, sigortası olan bir şey da
ha var bizde; bitişik komşularımızda pek yok
ondan, uzak çevremizdekilerin de bize zararı
yok. Bizim turiste satacağımız bu nimet kap
lıcalardır.
Jeolojk yönden Türkiye bölge içinde en zen
gin kaplıcalara, içmelere sahip bir ülkedir.
Biz bunları da modern mânada hizmete arz
edebilirsek, çok şey kazanırız. Bu sene 1 mil
yon turist bekliyoruz. Demek ki bunlar Tür
kiye'de toplam 5 - 6 milyon gece geçirecekler;
ama kaplıca turizminde, tıbbî turizmde, 1 mil
yon insan ortalama 20 milyon gece geçirir.
Üstelik kaplıcaya gelen yalnız da gelmez. Ak
la gelir ki kaplıcalara gelecek milyonlarca has
ta insan var mıdır? Şunu rahatça söyleyebili
riz ki, sadece bizim komşularımızda, bizim
bütün kaplıcaları 365 gün işgal edecek ihtiyaç
ve güç sahibi insan vardır. Komşularımızın hiç
birisine Allah bize yaptığı lûtufta bulunmamıştır.
Biz eğer bu ılıcaları modern kaplıca haline ge
tirirsek ve turistin veya yorgun insanların 24
saatini dolduracak tesisler vücuda getirirsek
çok şey kazanırız.
Yugoslavya'nın, Kuveyt'e içme suyu sattığı
nı unutmamalıyız. Bu yönden çok zengin olan
memleketimizde örneğin;
Sâf sodyum bikarbonatlı ılıca ve içmeleri
sayısı 37,
Sodyum bikarbonatlı - klorürlü suların ve
içmelerin sayısı 25,
Sodyum bikarbonatlı - sulfatlı sular 17,
Kalsiyum bikarbonatlı ılıca ve içmeler 26,
(Sodyum klorürlü - sülfatlılar 14,
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Sodyum klorürlü - bikarbonatlı 16,
Kükürtlü ılıca ve içmeler 34,
Madeni az ılıcalar 16 tanedir.
Daha fazla sayarak vaktinizi almak istemi
yorum. Yekûnu 20O'ü geçmektedir ve Türkiye'
nin muhtelif yerlerine dağılmıştır. Eğer biz tıb
bî turizm veya kaplıca turizmine de yönelirsek.
burada yapacağımız tesislerin müşterileri hem
devamlıdır, hem de daha çok kalırlar. Sadece
gezmek, görmek için gelmek isteyeni yolundar
döndürecek engeli, hasta olanlar aşar da gelir.
Gerçi raporda buna değinilmiştir; ama Ba
kanlığın bu yönde ciddî bir çalışmasına şimdi
ye kadar rastlayanındık. Bizi aydınlatmalarını
bekleriz. Üçüncü Beş Yıllık Plânda verilen ra
kamlara göre 1971 yılında 926 bin turist gelnrr
63 milyon lira bırakmış. Turist başına bırak
tığı para ortalama 68 dolardır. Ortalama 5.5
gece geçirdiğine göre günlük masrafı 12 ilâ 13
dolar demektir.
Aynı yılda yurt dışına çıkan turist sayış 1
(tabiî işçiler hariç) 471 bin kişidir ve 42 milyon
dolar harcamışlardır. Bunların dışarda kaç gün
kaldıkları belli değildir; ama adam başına 90
dolar götürdükleri anlaşılıyor.
Kıymetli arkadaşlarım; burada bir nokta
ya temas etmek isterimi. Biz galiba tümdeTkendi kendimizi aldatmaya çalışmaktayız. Nasıl
olur da hakikaten bu kadar uzak rakamlar Plâ
na «veri» diye alınır veya alınmak istenir1? Bu
na inanmak güçtür. Dışardan gelenlerin getir
diklerine inanmak mümkündür. Kaydı, küreği
bellidir; fakat turist olarak 90 dolarla yurt dı
şına çıkan var mıdır acaba, soruyorum1? Zaten
ancak 90 dolar temin edebilen yurt dışına çık
maz, gücü yok demektir. İster resmî görevle
gitsin, ister özel, bu mümkün değildir. Hiç kim
senin kayıt fazlası para - döviz götürmediğini
kabul etsek dahi her turist 200 doları alarak git
tiğine göre, bu kadar turist en az 90 - 100 mil
yon lira götürmüş demektir.
'Şimdi bunu burada bırakarak; fakat buna
dayanarak başka bir hususa değinmek istiyo
rum.
Biz turist deyince hep batıdan, Amerika'dan,
Avrupa'dan bekliyoruz. Doğu ve Güney komşu
larımızın da turist olarak bize gelip, daha çok
para bırakabileceğini hesaba katmıyoruz. Hal
buki yukarıdaki rakamlar bunu ispat etmekte
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dir. Rakamları aynı şekilde doğru kabul etsek
dahi netice şudur : İleri bir memleketten ge
len turist, Türkiye'ye adam başına 68 dolar bı
rakıyor, biz 70 dolar diyelim. Bizden giden ise,
gittiği yere 90 dolar bırakıyor. Demek ki geri
ülkeden ileri ülkeye giden turistin o memleke
te bıraktığı para, ileri ülkeden, o geri ülkeye
gelenin bıraktığından fazladır. Bence bizim ya
kalayacağımız püf nokta burasıdır. Biz, batıdan
az paralı turist için çok yatırım yapacağımıza,
aynı yatırımı Doğu ve Güney komşularımızdan
bekleyecek şekilde ayarlarsak daha kârlı olu
ruz sanırım. Bunu ben söylemiyorum, Plânlama
söylüyor. Üstelik kapıları Batı turistlerine de
kapatmak gerekmez. Doğudan ye Güneyden ge
leceklerin hatırı için bunu yapmayız, bunu yap
maya lüzum da yoktur; ama biz Batıdan gele
ceklerin hatırı için, Doğudan ve Güneyden ge
lecek turistlere kapılarımızı kapatmış bulunu
yoruz.
Şöyle ki : 6/12209 sayılı Kararnameyle bu
şeddi çekmişiz. Bunu bilerek mi yaptık, bilmeverek mi yaptık bilmem, ama yapmışız bir defa.
Yüksek Plânlama Kurulunun «Turistik ge
lişme politika, esasları» hakkındaki 19 Temmuz
1969 tarih ve 57 sayılı ilişik raporunun onan
ması, 30 . 9 . 1960 ve 91 sayılı Kanunun 12nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 25.7.1969
tarihinde kararlaştırılmıştır. 6/12209 sayılı olan
bu Kararnameye göre Çanakkale - Balıkesir il
siniriyle, Antalya - İçel il sınırı arasında kalan
sahillerde 3 km. derinliğinde bir şerit turistik
gelişme ve teşvik bölgesi olarak kabul edilmiş
tir. Onun dışında kalan yerler teşvik ve kreliderden faydalanamaz hale getirilmiştir. Bu
sınırlama doğru bile olsa, 3 kilometrelik geniş
lik kabul edilmesi yanlıştır. Öyle yerler vardır
ki, sahilden 10 - 20 km. içeride ve turist için çok
cazip tarihî yerlerdir. Buraların hatırı için ge
len turist sahilde kalır; sahilde, kum, deniz,
güneş için gelen turist buralara gider ve gece
leme sayısı artar.
Diğer yarıdan illere göre yapılan bu sınırla
manın ölçüsünü de tespit etmek mümkün ol
madı. Bu hususta ne Yüksek Plânlamanın tat
minkâr izahı, ne de Hükümetin bir gerekçesi
var. Hiç bir şey yok ortada. Antalya, İçel, Ada
na ve İskenderun (Hatay) sahillerinin birbirin
den farklı nesi var ki, tam orta yerinden bıçakla
keser gibi kesilmiş! Acaba bu tahditte daha Ön-
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e e oralarda yapılan tesislerin korunması mı dü
şünülmüş? Tabiî bu da mümkün olmaz görü
nüyor veya buna inanmak istemiyoruz. Doğu
Akdeniz sahillerimizi de teşrik bölgesi içine al
mak suretiyle Güney komşularımızdan gelecek
turistlere ağırlama imkânı sağlayabiliriz, bunu
yapmalıyız. Şunu açıkça belirtebilirim ki, üvey
evlât diye ayrılan bu bölgedeki işletme sahiple
ri, hangi turistin daha çok para harcadığım bi
liyorlar ve Iıenim yukarıda vardığım neticeyi de
teyit ediyorlar. Hem de nazarî hesaplarla de
ğil, hakkeîyakin olarak yaşadıkları iş hayatı
içinde Iranu tespit etmişlerdir.
Üçüncü Beş Yıllık Plân burada görüşülürken
6/12209 sayılı Kararname hakkında .yaptığım
eleştirilere Hükümet adına cevap veren Devlet
Bakanı Sayın Zeyyat Baykara, «Bunun isabet
siz bir karar olduğunu, bugün için plânlamacı
ların da bir mesnet bulamadıklarını, bu hususu
hep beraber müzakere ettiklerini ve kaldırılma
sının doğru olacağı neticesine vardıklarını ve bu
hususta çalışılacağını» söylemişlerdi.

niz sahillerimizin bu imkânlarından, memleketi
mahrum etmeyi gerektiren sebep nedir? Bu ka
rarname mutlaka kaldırılmalıdır.
.Sayın senatörler; mensubu olmakla şeref
."".uyduğum Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun
görüşlerini kısaca izaha çalıştım. Vaktinizi al
mamak için burada sözlerime son verir, Bütçe
nin Türk Milletine ve Bakanlığa hayırlı olma
sını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Feyzi Halıcı, buyurun.
AP GRUBU ADINA FEYZİ HALICI (Kon
ya) —• Sayın Başkan, sayın senatörler;
Turizm sınırlı ve süreli bir zamana karşı in
sanoğlunun İanesco'nun temsillerine inat mad
denin. eşyanın esaretinden monotonluktan psi
kolojik bunalımdan kurtuluşu, tarih ve coğraf-\nlı gerçekler içinde kendi varlığını, kendi ben
liğini arayışı ve buluşudur.
Turizm bir kültür hizmetidir.
Turizm güzel sanatların en yapıcı, madde
ile mânayı bir potada yoğuran, gerçek güzel
leri geçmiş asırlardan takvim yapraklarına ile
ten en son dalıdır.
Turizm bir eğitim hizmetidir. Dört butlu
bir ortamda bütün insanları aynı duyarlığa, ay
nı düşünceye, aynı toleransa mutluluk adına
davet eder, onları kendi bütünlükleri kendi
inançları içinde birbirlerine yaklaştırır, tekmil
endişelerinden arındırır.
Turizm bir yaşama sevincidir. Denizi daha
deniz, yolu daha yol. güzeli daha güzel, para"i daha para yapan bir yaşama sevincidir.
Turizm bir sezgi, bir duygu, bir deha işi
dir. Ufacıktan, önemsiz gibiden, küçücük gaye
lerden en büyük yatırımlara tek haneli rakam
lardan milyarlara ulaşan ekonominin yepyeni
paha biçilmez kaynağıdır.

Üeüncii Beş Yıllık Plâna göre hazırlanan
yıllık plân ve bütçelerin de bu esasa göre ha
zırlanmaları gerekirken Turizm Bakanlığının
1973 malî yılı Bütçe raporunda, gelecek yıllar
için yapılmakta olan mevzuat çalışmaları ara
sında maalesef 6/12209 sayılı Kararnamenin kal
dırılması için çalışıldığına dair bir kayda rastlayamadık.
Acaba Hükümetin. Bakanlıklararası bir ko
ordinasyon mu yoktur? Yoksa yıllık bütçelerin
plâna ve plânla ilgili Hükümet vaitlerine uy
ma zorunluğu mu yoktur?
Eğer Sayın Bakanımız bu 6/12209 sayılı Ka
rarnamenin kaldırılması için teşebbüse geçmeyeeekse, Hükümette hangi bakanlık bunu yapacak
tır?
Bir defa gerekçesi belli değildir ve hattâ
yoktur. Belki gizlidir, bilmiyoruz. Tahdit işi tamamıyle terstir.
Kuzey Ege sahillerinde hiç bir tesis, sene
nin bir kısmını meselâ yarısını bile açık tutamamaktadır. Sahipleri öyle söylüyorlar ve tesis
lerin rakamları da bunu gösteriyor. Buraya kre
di vereceğiz, sonra da kazandıracağız diye uğ
raşacağız. Olsun, buna
bir diyeceğimiz yok;
ama senenin en az 10 ayı. çoğu kez 12 ay işlet
meye açık olan ve müşteri bulan Doğu Akde-
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Dünyanın yedinci kıtası Aynı, binlerce ışık
yılı bir hızla turizme konu oluşundan ve ay
adımının en turfanda bir turizm adımı olarak
değerlendirilişinden bu yana gezegenlerarası
turizm hesaplarının geçerli olduğu günümüzde,
insanoğlu bu başdöndürücü gelişmeye adım
uyduramaz bir hal içindedir dersek, mübalâğa
etmiş sayılmayız.
Yine de turizm insan varlığının bölünmez
bir parçası, hareketlerinin bir boy aynası olmak özelliğini taşımaktadır.
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Bilinen ve üzerinde yaşanan haritalarını öte
sinde yeni yeni beldeler görmek, yeni imkânla
rı denemek gayreti içinde insanoğlu kendini
yenilemek ve güç kazanmak zorundadır. Bu açı
dan turizm en güzel tesellidir.
Asırlardır, insan sevgisini gerçek turizm an
layışına bir asmaköprü gibi bağlayan gönül mi
marlarının yaşadıkları bir ülkenin
evlâtları
olarak madde ve mâna turizmine dört elle bir
cankurtaran simidi gibi sarılmamız gerekir.
Nasıl olmasın ki, çalışmayı, tekâmülü ve ör
nek ahlâkı telkin eden İslâmiyetin beş şartın
dan üçüncüsü Hac ile, yani turizmle ilgilidir.
Turizm çalışmalarının başı, sonu, süresi1,
tatili yoktur. Yılın her ayı, ayın her günü,
günün her saatinde yürürlükte olan tek hâilim
dalı turizmdir.
Her teşebbüs, her hamle turizmi için bir
başlangıçtır. Turizme kendini adayan
şahıs
ve kuruluşlar daimî bir arayış içinde olmalı
dırlar. En sadeyi, en gerekli olanı gün ışığına
çıkarmak ve hizmete amade bir hale getirmek;
işte turizmin altın yolu. Turizme inananların
biricik gayesi budur, bu olmalıdır.
Turizm ekonomi gerçeğini nakış nakış bezeyen ve bütün insanlığın ilgisini üzerinde top
layan değişik renk, üslup ve muhteva isteyen
bir hizmet dalıdır.
Plânlı dönemde yurdumuza gelen turist sa
yısı, turizm gelirleri ve konaklama tesisilerd
kapasitesindeki gelişmeler, maalesef Plân he
deflerinin altında kalmıştır. 1971 yılında Yu
goslavya'ya gelen yabancı turist sayısı Türki
ye'nin 20 katıdır. Komşularımız Yunanistan'a
ve Bulgaristan'a bizden iki üç misli daha fazla
turist gelmektedir. Bir turisti fazlasıyle meş
gul edecek tabiî, tarihî bunca zenginliklerimizle
ve imkânlarımıza rağmen, komşularımızdan
geri kalışımızın baş sebebi, konaklama tesis
lerimizin kapasitesinin turistik talebe cevap ve
rememesi ve bu tesislerin kifayetsizliğidir.
Turist genellikle belirli mesafedeki ülkelere
gezisini özel arabasıyle yapar. Günübirlikçiler
hariç Türkiye'mize gelen toplam turist sayısı
nın % 70'ine yakın bir kısmını gönderen Avru
pa ve komşu Orta - Doğu ülkelerinden gelen
turistlerin yarısından fazlası karayolu ile gelımelktedir. 1971 yılında memleketimize gelen
toplam turist sayısının % 44'ü karayolu ile Tür
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kiye'ye gelmişlerdir. Gümrük giriş kapıların
da muameleleri son iki yıldır sürdürülen çaba
larla ne kadar çabuklaştırsak da, turizm bilin
cine erişmiş farz •ettiğimiz gümrük muayene
memurları işlerini ne derece kusursuz ve anın
da yapsalar da, karayolu ile yurdumuza gelen
turistler alabildiğine at koşturan bir trafik dü
zensizliğinden bir daha yurdumuza gelmemeye
âdeta andiçerler.
Turizm, önce yol demektir. Yolsuzluğun
trafik sayıldığı ve trafiğe uygulandığı eli kolu
bağlı bir ortamda turizme, turizm sevgisine,
turizm adına katedilen kilometrelere nasıl ye
şil ışık yakılabilir. Her yıl uğruna binlerce
kurban verilen bu fecî durum sona ermeden yol
turizminden söz etmek yersizdir. Sınırlarımı
za kadar binlerce kilometreyi normal zamanın
da allan bir arabalı turistin Edirne'den İstan
bul'a, İstanbul'daın Sakarya yol ayrımına, ka
dar olan mesafeyi katedebilmesi için tam tabi
riyle «Anasından emdiği süt burnundan gelir».
Avrupa'da sigorta şirketleri Türkiye'ye gide
cek arabaları sigortaya yanaşmaz, yanaşanlar
da ekstra prim talep ederler. Trafik konu
sunda, ehliyet verme konusunda, ehliyetlin sü
resi ve geçerliliği konusunda yepyeni bir anla
yışla yepyeni bir sisteme ve kesin bir tatbi
kata geçmek zorunluğundayız.
Turist gezisini, gezmek, görmek eğlenmek
için yapar. Aradığı şey emniyet, huzur ve ko
laylıktır. Özel arabasiyle yurdumuza gelen bir
turistin araba vapurunda iki sa;at beklemesinin
sesebini makûl olarak kendisine izah edemezsi
niz. Trafik tıkanıklığı denen nesne bir yaban
cı turist için o kadar anlamsızdır. Trafik ku
rallarına uymamak ise cinayet işlemenin ta
kendisidir.
Avrupa'nın oto yolları gibi İstanbul - An
kara ekspres yolunun tamamının veya bir kıs
mının hız yolu olarak parailı trafiğe açılması
günün konusu halinde. Turizmimiz için bun
dan daha faydalı bir hizmet düşünemiyoruz. Ne
var ki, dün bu kürsüden Bayındırlık Bakanı
Sayın Mukadder Öztekin'in konuşmasını dinle
dik. Gezbe ile İzmit arası ekspres yolu 40 km.
lik kısmının 1 milyar liranın üstünde bir mas
raf karşılığı ancak Üçüncü Plân dönemi sonun
da bitecek olması bütün ümiltlerimizi söndürdü.
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Bütün dünyada olduğu gibi charter uçak se
ferlerinin son yıllarda önem kazanması ile yur
dumuza gelen turistlerin sayısında da büyük
artışlar olmuştur. 1972 yılının ilk 10 ayında bu
rakam 1971 yılma göre artış göstererek 40ı bin
470'e yükseldi.
Turistlerin yurdumuzda havayoluyle ilk
uğrak yerleri Yeşilköy Hava Meydanıdır. Ha
va meydanlarının ve iç, dış uçak seferlerimin
gayet muntazam, ahenkli, kusursuz bir şekil
de işlemesi gerekir. Henüz bu konuda da tu
ristleri memnun edecek bir başarıya ulaşmış
sayılanlayız. Havayoluyle yurdumuza
gelen
turistlere genellikle sıcak bir ilgi göstermekte
olduğumuzu kimse iddia edemez. Daha gezinin
ilk adımında turist üzerinde soğuk bir duş te
sir] yaratmanın Türkiye turizmi için ne derece
zararlı olduğunu bilmem söylemeye lüzum var
mı?
Kitle turizmi, gerek ulaşım gerek konak
lama gerek yeme, içme, gezip, görme ve eğlen
me bakımından organize turlarla gezi masraf
larının hem çok ucuz olması hem önceden bi
linip orta halli kimselerin aylar öncesi bütçele
rini ayarlayabilmeleri bütün dünyada büyük
önem kazanmaktadır.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedefleri
nin turizmle ilgili ilke ve tedbirlerinin birinci
maddesinde: «Yatırımların, tanıtma faaliyet
lerinin sektörün tüm organizasyonun ve ka
mu denetiminim kitle turizmi esaslarına uy
gunluğu sağlanacaktır» kesin hükmü yer al
maktadır. Bütün milletler kitle turizmine uy
gun, üstelik akla hayale gelmez rekabetlerle
dünya ülkelerine çeşitli turlar düzenlemekle
meşguldürler. Turizmin mevsimi 12 aydır, gü
nü 24 saattir. Turizmde boş saat değil boşa
gecen saniye dahi yoktur. Günümüzde uyku
bile turizm kodeksine göre değerlendirilmekte
dir.
17 Aralık 1972 tarihinde, yani 45 gün ka
dar önce Kopenhang'tan Rodos'a, Rodos'un tu
ristik otellerinde kalmak şartiyle, bir turist ve
iki çocuğunun charter uçağı ile geliş - dönüş
yol ücreti, yeme, içme, otel ve gezi turları da
hil, 15 günlük toplam masrafları 2 600 Türk
lirasıdır. SPİES seyahat acentası Türkiye'ye
aynı program çerçevesinde turlar tertip etmek
istemiş; daha ilk denemelerde otel ve yemek
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fiyatlarının yüksek olması sebebiyle bu turları
iptal etmek mecburiyetinde kalmıştır.
Dünyanın turizmden gelir sağlayan turis
tik önemi haiz ülkelerinin belirli, diğer ülke
lerle ayarlı rekabet kabul eden bir fiyat poli
tikaları vardır. Hemen burnumuzun dibindeki
Rodos adasının bile kendine has, bir defa gö
reni bir daha görmeye mecbur bırakan bir tu
rizm politikası, bir turizm varlığı, günlük tu
rizm yaşantısı vardır.
Deniz ulaştırmasının turizm açısından öne
mi büyüktür. Denizyolunu tercih eden turist
ler için Bodrum, Kuşadası yat limanlarının
hizmete girmesi kadar, kitle turizmi bakımın
dan feribot seferlerinin artırılması ve G-üney Batı sahil şeridinde feribot iskelelerinin yapıl
ması turizm gelirlerimizi fazlasıyle etkileyecek
mutlu hamleler olarak kabul edilecektir.
Yurdumuzda 1971 yılında belgeli 31 bin ya
tağı bulan konaklama tesisleri 1972 yılında 72
bin yatağı bulmuştur. İkinci Plân döneminde
öngörülen 191 bin yatak kapasitesine göre ger
çekleşme oranı % 37 gibi çok küçük bir seviye
de kalmıştır. Konaklama tesislerimiz, yatak
sayısı bakımından Yunanistan'dan beş defa da
ha az, keyfiyet ve hizmet bakımından da ki
fayetli değildir.
Yurdumuza gelen turist sayısı bakımından
konaklama tesislerimizin talebe cevap vereme
yecek bir sayıda ve seviyede olması, turizm
geliri bakımından çok büyük kayıplarla bizi
karşı karşıya bırakmaktadır. Konaklama tesis
lerinin finansmanı içim kullanılacak kaynakları
artırmaya, sektörün daha fazla teşviki için ge
rekli imkânları sağlamaya mecburuz.
Yurdumuzun en önemli turizm zenginliği
tarihî ve arkeolojik eserleridir. Birkaç yıl ön
ce yurdumuza gelen turistler arasında yapılan
bir ankette, ülkemizi ziyaret sebebi olarak so
r u sorulan turistlerin % 80'i; «Tarihî ©serleri
nizi görmek sebebi ile diye» cevap, vermişlerdir.
Türkiye tarihi ile Türk tarihi toprak altı ve
toprak üstü eserleri ile Türkiye turizminin en
büyük teminatıdır.
Mevcut tarihî eserlerimiz yanında
dünya
çapında büyük yankılara sebep olan tarihî ka
zıların önemine değinmek isterim. Bu kazıla
rın bilimsel değerlendirilişinin yanında turistik
tanıtımında Bakanlığın Kültür
Müsteşarlığı
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ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) —
ile birilikte çalışmaları, broşür ve sair yayın r
Sarfınazar 'ettim.
lar için işbirliği yapmaları gayet faydalı olur.
BAŞKAN — Sarfınazar ettiler.
1972 yılında Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde
Yeniden söz isteyen kimse olursa, teklif geTürk ilim adamlarınca 40 kazı, yabancı ilim
I
rekçesini
kaybedecek demektir.
adamlarınca 24 kazı ve müştereken de 2 kazı
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Soruyu küryapılmış bulunmaktadır. Bu kazıların Türki
ye'ye tarihî bakımdan yurt turizmine büyük I süden sormak istiyorum.
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkanım,
katkıları olacaktır.
I Bakanın konuşmasına göre benim de soru hak
Turizm için reklâm ve propagandanın, yani
kım doğarsa baki mi?
tanıtma hizmetlerinin önemini kimse inkâr ede
BASİLİN — Soru soracaksınız tabiî efen
mez.
dim.
Her çeşit konaklama ve eğlence tesisleri
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Kürsüye gel
tam oilan bir ülke, elbette kapasitesine uygun
mek
sureti ile soracağım. Kısa bir konuşmam
-bir tanıtma hizmetine çeşitli yollarla girmeye
var.
mecburdur. En güzel reklâmı turistin kendisi
BAŞKAN — Ben sizi kaydedeyim Saym
yapar. «BİT turist bin turist getirir» sözü akıl I
İsmen.
O söz oluyor.
dan çıkarılmamalıdır. Yurdumuz için bu öl
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) —
çüler dâhilinde bir reklâm ve tanıtma hizmeti
Biz
de sarfınazar ettik.
nin belirli bir kıstas içinde yürürlükte olmasın
dan yanayız.
BAŞKAN — Ben bu bahsi Sayın Genel Ku
BAŞKAN — Sayın Halıcı, bir dakikanızı
rica edeyim. Özür dilerim.
Saat 19,00. Bununla ilgili bir takrir var,
okutuyorum efendim.
Yüksek Başkanlığa
Turizm Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupla
rın konuşması bitmiş bulunmaktadır. Şahısla
rı adına sırada bir üye mevcut olduğundan ve
Sayın Bakanın da mutatları veçhile kısa konu
şacakları nazara alınarak bu Bakanlık Bütçe
sinin bitimine kadar birleşime devam olunmaisını arz ve teklif ederim.
Ankara
Yiğit Köker
BAŞKAN — Şahısları adına
Kınaytürk...

Sayın Faruk

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Bir soru sor
mak istiyorum, efendim Sayın Bakana.
BAŞKAN — Soru soracaksınız.
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Oral
Karaosmanoğlu benlim cetvelde kayıtlı görülü
yor.
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU
(Afyon
Karahisar) — Sayın Başkanım, son sözü isti
yorum.
BAŞKAN — Size son sözü verelim.
Sayın Oral Karaosmanoğlu 1 ?.

rulun tenevvürü içjin açmış oldum. Şimdi böy
lece oylayacağım.
Takrir okundu. Takriri oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. Devam ediyoruz.
Sayın Halıcı, buyurunuz.
A. P. GRUBU ADINA FEYZİ HALICI (De
vamla) — Üçüncü Plân döneminde millî park
lara tamamlayıcı yatırımlar için de büyük önem
verilmektedir. 1973 yılında Pamukkale, Göre
me ve Telmessus, Yalova millî partları için çe
şitli yatırımlar yapılacaktır.
Şu noktayı belirtmeliyim. Mevcut millî
parkları yöneten yöneticiler, bugün için tu
rizm anlayışından yoksun, parkları ziyaret
eden yerli ve yabancı turistlere para ile bilet
kesmekten başka bir iş yaptıkları yok. Kızıl
cahamam'da millî parka geçen ilk baharda gi
denler, temiz bir tuvalet, akan bir musluk,
gereken alâkayı asla göremediler. Hemen An
kara'nın dibinde Karagöze, o virajlı dar ve
korkunç yolu ine ine gidenler; ne büfe, ne otturacalk bir yer, ne tuvalet, ne de düzgün bir
park yeri bulamadan araba başına 5 lira öde
meye mecbur bırakıldılar.
Aynı soğuk davranışı geçtiğimiz Temmuzda
Selçuk'ta da görebilirdiniz.
Falanca şehrin profesyonel 3'ncü lig futbol
I takımı menfaatine yabancı turistlere teberru
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makbuzu kesildiğini duymuştum; ama Selçuk
Belediyesinin Selçuk Müzesini ziyaret etmeye
gelen arabalı turistlerden teberru istemesinin
hoş karşılanmadığını belirtmeliyim Turizm her
şeyden önce eğitim demektir. Bu eğitim, sa
dece turisti memnun edecek kaliteli turizm per
soneli yetiştirmekle başarıya ulaşmış sayıla
maz. Turizm gelirine umudunu bağlayan mem
leketimizde 7'den 70'e her sınıf vatandaşın tu
rizm sevgisine, turizm düşüncesine ısınması
ve bu konuda bilinçlenmesi gerekir. Okulda
ders olarak okutulan; sokakta, çarşıda, kamp
ta eğlence yerinde uygulanan, daha çok bece
riye dönük bir eğitimden yanayız.
Turistlerle sık teması bulunan
şoförlerin,
turistik eşya satıcılarının, dükkân ve pansi
yon sahiplerinin, otel, lokanta ve eğlence yerle
rinde çalışanların eğitilmeleri; gerekirse turis
te en iyi şekilde muamele eden turistlerle ilgili
.kimselerin, değer ölçüleri içinde mükâfatlandırılmalarını gerekli buluyoruz.
Bakanlığın 1972 yılında eil sanatlarının, ha
tıra eşya yapımının ve folklor değerlerimizin
'korunması ve teşvik edilmesi amacı ile düzenle
diği çeşitli yarışmaları gönülden destekliyor,
ilgilileri tebrik ediyoruz.
Döner Sermaye Müdürlüğünün olumlu ça
lışmalarını yakından izliyor, gurur duyuyoruz.
Her bölgenin özelliğime uygun el sanatları
ürünlerinin teşviki, kredi ile korunması ya
nında kurslar açmak sureti ile vatandaşa hedi
yelik hatıra eşya yapma konusunda Bakanlığın
yardımcı olması lüzumuna inanmaktayız.
İstanbul'da Cumhuriyetimizin 50 ne'i Yıldö
nümü dolayısiyle ilki bu yıl yapılacak ve her
yıl devam edecek olan İstanbul Festivali hazır
lıkları iki yıldır devam ediyor. 1971 yılından
itibaren Bakanlıkça, çalışmaları yürüten Kül
tür ve Sanat Vakfına 4 milyon liralık bir yar
dım fonu ayrılmış bulunuyor. Bakanlığın 1972
yılı önraporunda; «Festival programının ulus
lararası nitelikte olması, dünyaca tanınmış sa
natkârları tarihî dekorlar arasında bir arada
görebilme imkânını sağlayacak, dünyanın tanın
mış kültür çevrelerinin ilgilerini bu festivale
çekmek sureti ile sanat hayranlarının da ülke
mizle gelmeleri sağlanacak» denilmektedir.
Festivalin ve Vakfın kurucularından Sayın
Nejat Eczacıbaşı'nm gerek televizyonda, gerek
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bir gazetede bu konuda yaptığı uzun (konuş
mayı dinledim, pek tatmin olmadım. İstan
bul'da sadece İstanbul'un tarihî sanat ve kül
tür ihtişamını tarih sayfalarından alıp yerli ve
yabancı ziyaretçilere bir program dahilinde
sunmak dünya çapında başlı başına bir olay
dır. Bu festivali program olarak İstanbul öl
çüsünde tutsaydık çok daha iyi olurdu. Arthur
Haulant'un dediklerini hatırlıyorum. «Zengin
turizm imkânlarınız içinde Batıyı asla taklit et
meyin. Tarih, sanat ve kültür varlığınızı ol
duğu gibi yapmacıksız, sade bir şekilde turis
te sunmayı bilin.»
Bu yıl büyük Türk Mutasavvıfı ve Şairi
Mevlâna Celâleddin'in 700 ncü Vuslat yıldönü
mü. UNESCO, dünyaca Mevlâna'nm anılması
konusunda bir çalışma programı hazırlayıp bu
nu uygulamaya geçmiş bulunuyor. İran ve Af
ganistanlılar anma törenlerinin kendi ülkelerin
de yapılması konusunda, aylar öncesi UNESCO'ya başvurmuş bulunuyorlar. Avrupa'da fotoğ
raf ve yayımlama imkânı bizden, Realite gibi
dergilerde Mevlâna'nm bir İran şairi olarak
takdimi yapılıyor.
Bu yıl yurdumuza bir milyon civarında tu
rist geldi. Bu yıl M e v l â n a k n sevgisini, sana
tını, duyarlığını 700 binin üstünde insan ziya
ret etti. 700 ncü Vuslat Yıldönümü ile ilgili
-olarak Bakanlığın 1973 yılı Bütçe raporunda
ve teklifinde bir satıra tesadüf edemedim. Mil
lî tarih şuuru içinde var oluşumuzu, sanatı
mızı kültürümüzü ve turizmimizi gün ışığına
çıkaran ve bütün dünyaya sunan Mevlâna gibi
bir büyüğümüzün 700 ncü Vuslat yıldönümü tö
renleri konusunda elbette Bakanlığın bir hazır
lık çalışması vardır ve olmalıdır. Sayın Ba
kandan bunları öğrenmek bizleri1 memnun ede
cektir.
Bakanlık Bütçesi hakkımda dilek ve temen
nilerimi zaman miktarmca dile getirmiş bulu
nuyorum. Bütçenin memleketimiz ve Milleti
miz için hayırlı, uğurlu olmasını diler; çalış
kan Bakanımız Sayın Erol Yılmaz Akçal'a, Ba
kanlık mensubu arkadaşlarıma başarı dilekleri
mi sunr, benia dinlemek zahmetinde bulunan
siz arkadaşlarımı saygılarımla selâmlarım.
BxYŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye
var mı efendim'?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir.
Kişisel görüşlerini sunmak için Sayın Kınaytürk, buyurunuz.
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ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur)
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri, kıymetli Bakan, güzide Bakanlık erkânı;
Benden evvel konuşan değerli arkadaşla
rım, Turizm Bakanlığımın pek çok konularına
temas ettiler. Bendeniz, yalnız birkaç nokta
üzerine temas ederek huzurunuzdan ayrılaca
ğım.
Bugün dünyanın üzerinde durduğu turizm
kaynaklarından en mühimlerinden birisi mağa
ralara verilen önıemdir. Ne yazık k i ; bizde he
nüz bu kaynağa eğilinmemdştir. Meselâ Mer
sin'in Silifke kazasında Cennet Cehennem ma
ğaraları ile Dilek mağarası, Alanya'da Damla
taş, Burdur'da' Türkiyenin en büyük ve dünya
nın 2 nci mağarası olan İnsuyu mağarası var
dır. Bu mağaraların pek çoğu ilgisizlik yüzün
den bakımsız haldedir. Çoğunda ışıklandırma
tertibatı yoktur. Türkiyelimizin en büyük 'ma
ğarası olan însuyu mağarası üzerinde biraz
durmak isterim.
İnsuyu mağarası Burdur - Antalya asfaltı
üzerinde Burdur'un 13 kilometre Doğusunda,
900 metrelik bir irtibat yolu ile asfalta bağlıdır.
Etrafı kır olan membadan iki insan gövdesi ka
lınlığında su akmaktadır. Mağaradan içeriye
girildiğinde labirent şekilde birçok yeraltı gol
lerinin,'' dikey ve sarkıtların bulunduğu çok
(enteresan bir tabiat harikasıdır. Mağaranın
uzunluğu 597 metredir. 2 kilometreye kadar
açılabileceği bilim adamları tarafından söylen
mektedir. İçerisinde muhtelif
büyüklükte 7
göl vardır. Bir tanesi etrafında yetersiz bir
sandalla gezilmektedir. Ayrıca en önemli olan
husus binlerce yıllık büyüklü küçüklü sarkıt
ve dikitlerdir. Türkiye'de turizm yönünden
dik hizmete açılan mağara budur. Her an bin
lerce yerli ve yabancı turistler bu mağarayı
geçmekte ve bu muhteşem tabiat harikası kar
şısında hayranlıklarını ifade etmektedirler. 1965
senesinde jeolog doktor Timuçin Aygen mağa
ra içerisinde gerekli araştırmayı yapmış ve dün
ya mağaraları arasında 2 nci olduğunu, Türkiye^de de birinci olduğunu beyan etmiştir. 13
Mayıs 1967'de Sayın Cumhurbaşkanımız Burdur'a teşriflerimde mağarayı gördükten sonra
buraya önem verilmesine emir buyurdukları
halde bir sonuç alınmamıştır.
Birinci Nihat Erim Hükümeti
zamanında
-Sayın Sadi Koçaş Beye Bakanlıkta durumu an— 685
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lattığım zaman, kıymetli Bakan arkadaşımız
Erol Yılmaz Akçal'a 'gidip 'bir görmeTermı 'söy
lemiş olmalarına rağmen ve şahsen de bir iki
defa Sayın Bakana kendim söylenmeme rağmen
henüz birlikte gitmek nasip olmamıştır. İnşal
lah bütçe sonunda bu gitmeyi sağlayabileceği
mizi ummaktayım.
Diğer önemli bir tarafı da ismine has olan
mağara içinde akmakta olan suyun şifalı olma
sıdır. «.Su, oligometalik ve az gazlı kalsiyum
bikarbonatlı, soğuk bir sudur. Litresinde 374
miligram serbest (C02)
vardır. Hafif asit
reaksiyonu gösterir» denmektedir. İçimi de ma
den suyu tadındadır. Ankara Numune Hasta
nelinin yaptırdığı inceleme ve raporda suyun
şifalı maden suyu olduğu tespit edilmiştir.
Bu kadar önemli servet kaynağı olarak ya
tan İnsuyu mağarasına Turizm Bakanlığının
önem vermesini beklemekteyiz.
Mağara bakımsızdır. 1967'de kurulan Bur
dur Turizm Derneği 1967'de 150 bin liralık dar
bütçesi ile biraz bir şeyler yapmıştır;
fakat
yetersizdir. Elektrik tesisatı muntazam de
ğildir. Açılan yollar turistleri tatmin edecek
güzellikte yapılmamıştır. 1966 yılında faaliye
te geçen Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Burdur
Bürosu Şefliği imkânsızlıklar nedeni ile fayda
lı olamamıştır. Orman Genel Müdürlüğünün
Millî Parklar Müdürlüğünce bir mağara ağzı
teslisleri plânı yapılmıştır. Bunun gerçekleşme
lini çok sevdiğim kıymetli genç Bakan arkada
şımdan beklemekteyim. İnşallah bu işi lütfede
ceklerine eminim.
Değerli senatörler, elime geçirdiğim Tür
kiye yayınlarına ait bir fotokopi dolayısiyle
mühim ikinci bir noktaya da temas etmek isti
yorum. The Change Hotel Project for the
Anatolien tour. Bunu isteyen arkadaşlarıma
takdim edebilirim. Burada turistlerin Anado
lu turunda takip edecekleri güzergâhı ve ka
lacakları yerler gösterilmektedir. Burada mü
him olan nokta vaktiyle yapılan bir hatanın ye
niden bîr benzerinin tekrarı görülmektedir.
Malûmunuz olduğu mere turizm va tınınlan m n büyük kısımları Marmara sahillerine ya
pılmıştı." Çoğu seneler yalnız iki ay kadar de
niz mevsimi olan bu bölgeye yapılan yatırımlar
rantabl olmamış ve bu nedenle Türkiye turizm
yönünden çok şey kaybetmiştir. Avrupa'dan
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turistik tesisler için yatırım yapmaya gelen fir
maların hiçbiri Marmara Bölgesine bir kuruş
bile yatırım yapamayacaklarını, çünkü daha
güzel, 7 - 8 aya kadar yakın deniz mevsimi
olan sahiller varken Marmara'ya yatırım yapıl
masının büyük bir ekonomik hata olacağını or
taya koymaları üzerine, bu defa Ege ve Antal
ya'ya yöneliıımiştir. Bu yerinde bir hareket
tir.
Yalnız Anadolu turunu gösteren bu fotoko
pide, turistlerin en çok görmeyi arzu ettikleri
yerlerin tur harici bırakıldığı üzüntü ile görül
mektedir. Antalya'ya gelen turistler, İçel hu
dudu yakınma kadar Aspendos, Side, Manav
gat, Alanya gibi yerleri görmeleri için gidip dönme 400 kilometre bir mesafeyi katetmeye
mecburdurlar. Halbuki gidişten sonra dönme
yapmadan İçel üzerinden Konya'ya tur devam
ettirilirse mesafe artmayacağı gibi burada Sadııt
Paul'ün evini, Kleopatra ile Antaine'm buluş
tuğu ve evvelce iki milyon nüfuslu bir şehir
olan ve ilk dünya üniversitesinin kurulmuş ol
duğu Tarsu.rta görülecektir. Dünyanın en eiizel dağları olan Toroslardan da geçilecektir.
Burada Kayak Federasyonunun tespit ettiği
kayak yeri ile sahil arasındaki mesafe de bir
saattir.
Dünyanın neresinde senenin 7 - 8 ayında de
niz mevsimi olan, her türlü altyapıları hazır, en
muazzam tabiat güzellikleri, cennet gibi koy
ları, muz, narenciye ve tropikal ağaçlariyle be
zenmiş ve muazzam tarihî eserleriyle her bölge
den daha ilgi çekici bir sahile rastlanabilir?
Anadolu turu düşünülürse, nasıl buralar ha
riç bırakılır izahı mümkün değildir.
Erdemli - Silifke sahillerinde Aralık ayı ve
Mart ayları sonlarında denize giren turistleri
görüyoruz. Buraların program harici kalması,
kanaatimizce turizm anlayışımızla bağdaşmaz.
Diğer taraftan Orta - Şark. Ankara, Konya
ve Antalya üzerinden üç asfaltla Avrupa'ya
bağlanan Türkiye'nin en güzel standart yol
ları buradan geçer.
Deniz ve kayak yeri arası bir saattir. Bir
taraftan kar, öbür taraftan deniz; deniz ve
kara avcılığı gibi turistin aradığı her şey bura
da vardır. Yalnız turist acentaları, buralarda
turisti barındıracak konut olmadığından turne
ye dâhil edemediklerinin şikâyeti içindedirler.
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Buralarda kifayetsiz 20 yataklı birkaç motelden
başka bir şey yoktur. Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı buraların masfter plâna dâhil olmadığı
nedeniyle hiçbir yardım ve teşvik teşebbüsün
de bulunamamaktadır. Halbuki, altyapı hiz
metleri tam olduğundan buraları Devlette bir
külfet yüklemez. Buralara yapıllacak küçük
yardımlar dahi kısa zamanda bu bölge turiz
mini geliştirir ve büyük turizm gelirlerini sağ
lar.
Buraları görmeyen bir turist Türkiye'yi gör
müş sayılmaz. Aynı zamanda asfalt yollarla ve
denizle de Yakın - Şark'a bağlı olan buralar,
Yakın ve Orta - Şark turistlerini daha fazla
çeker.
Turizmde gaye para kazanmak ve memleke
ti tanıtmak olduğuna göre, bu bölgeye Bakan
lığın biran önce alâka göstermesini istirham
ediyoruz.
Sözlerimi bitirirken bir istirhamda daha bu
lunacağım. Turistik tesislerde turizm eğitimi'
görmüş ve lisan bilen personelin imkânlar nicbetinde vazifelendirilmesinin zarurî olduğunu
belirtmek isterim.
Muhterem senatörler; beni dinlemek lütfunda bulunduğunuzdan Yüce Heyetinize teşekkür
ederken, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçe
sinin aziz Mileltimize ve memleketimize, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına hayırlı ve uğurlu
olmasını diler, Yüce Heyete saygılar sunarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın İsmen, buyurunuz.
FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler;
Ben aslında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
Bütçesi üzerinde bir konuşma yapmayı hiç dü
şünmüyordum. Yalnız bir konu üzerinde soru
yöneltmek istiyorum. Bunun için de birkaç cüm
le ile bâzı ufak tefek şeylere dokunmak istiyo
rum.
Türkiye kıyılarının dünyanın en güzel kı
yılan olduğnu söylemeye bilmem lüzum var
mı? Burada bir mübalağa da etmeden bunu ra
hatlıkla söyleyebiliriz; okuyanlar ve görenler
bunu doğrudan doğruya teslim ederler, hiç dü
şünmezler. Hele Marmara gibi dünyanın en gü
zel kıyılarına sahip bir memlekete sahibiz ve bu
nunla ne kadar gurur duysak azdır. Ancak
Marmara kıyılarındaki tesisler, sözümona turis-
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tik tesisler namı altında, şahısların yaptıkları
salaşlardan ibarettir. Bunlarda en ilkel şekilde
işletmecilik vardır, en pis şekilde kullanılırlar
ve bir de, gayet korkunç derecede fiyatları yük
sek ve insanları kaçırtıcıdır.
Oysaki, benim bildiğim kadarıyle Marmara,
sayın üyelerde herhalde takdir edecekler, dün
yanın en güzel iklimine sahip bir deniz kıyı
şıdır. Maaleseif biz yıllar boyunca bu güzelim ve
ri değerlendirmekten aciz kalmışız demektir;
evet aciziz.
Ben bu yüzden evvelâ büyük teessürümü be
yan etmek istiyorum ve bunlara bir türlü el atı
lıp ciddî bir şekilde değerlendirmeye gidilme
diği için de üzülüyorum.
Vakit vakit, «Kıyılarımız artık böyle şahıs
ların ellerinden kurtulacak, Devlet bunlara el
koyacak», şöyle olacak, böyle olacak, böyle ola
cak giibi lâflar oluyor; ama ucundan tutulduğu
nu da görmüyoruz.
Yalnız iyi bir cihet var ki, hiç değilse he
nüz el atılmamış güney kıyılarımızda, özel şa
hısların da olsa, 'bâzı iyi tesislere rastlamakla bi
raz teselli buluyoruz. Meselâ, tatil köyleri gibi
tesisler bir parça insana teselli veriyor. Başka
teselli olacak tarafımız yoktur.
Benim burada asıl önemle Bakana söylemek
istediğim, sormak istediğim bir husus var. Son
günlerde gazetelerden de, kendi beyanlarından
ela duydum; güneyde Almanlarla işbirliği yapa
rak 60 milyon lira (yanılmıyorsam) değerinde
olacak bir tesis kurulması düşünülüyor. Alman
larla birlikte 60 milyon liralık tesis kurmak
bana o kadar acayip geliyor ki.. Türkiye'de
kendi gücümüzle yahut da Devletin kendisi yahutta Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kendisi
60 milyon lirayı ibir yere yatırarak tertemiz,
sapasağlam bir tesisi kurmaktan aciz mi de Al
manlarla müşterek kuruyor? müşterek tesis kur
manın acaba benim hilemeyeceğim başka bir ge
rekçesi mi var? Yani, -.onların işletmeciliğinden
yarar mı sağlayacağız; bilmiyorum.. Bunun açık
lanmasını istirham ediyorum.
'Biz biliyoruz ki Türkiye'de birçok tesisler
montaj sanayii, ufak tefek gazoz sanayii, kolon
ya sanayii gibi tesisler hep yabancılarla müş
terek olarak kurulmuştur ve % 70 onlarındır,
% 30 bilmem kimindir. Böylece dövizler dışa
rıya akar, durur. Bu turistik tesis eğer yapıl
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dıktan sonra iyi bir kâr sağlayacaksa; ki sağ
layacak mutlaka, sağlamamasına imkân yok;
buradan elde edilen kazançların büyük bir kıs
mı dışarıya akacaktır.
Neden 60 milyon liralık bir tesisi kendimiz
yapmıyoruz? Eğer bir kâr sağlanacaksa neden
bu kârı kendimiz sağlamıyoruz da, Almanlarla
müşterek tesis yapmak suretiyle, onları da bu
kâra ortak ediyoruz? Buna benim aklım yat
mıyor ve çok da üzücü olarak buluyorum. Saym
Bakandan bunun gerekçesinin inandırıcı bir şe
kilde burada izahını istirham ediyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN —• Söz isteyen saym üye?... Yok.
Son söz Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun olmak
kaydiyle sayın Bakana söz veriyorum.
Buyurun saym Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL
YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — Yüce
Senatonun saym üyeleri;
Fikirleriyle Bakanlığımız bütçesine ilgi gös
teren saym üyelere teşekkür ederim. Mâruzâ
tını 15 dakika devam edecektir. Arkadaşlarımı
zın daha başka sualleri varsa, tabiatiyle her za
man için emrinizdeyim.
Geçen sene Bakanlık bütçesinin görüşülmesi
sırasında, 1972 yılını «Bir milyon turist ve 1Û0'
milyon dolar» yılı olarak ilân etmiştim. Haliha
zırdaki kesin rakamlar, 1 milyon turist adetini
ve 100 milyon doları geçtiğimizi göstermekte
dir. Turizm gelirleri 127 milyon dolara ulaşmış
vaziyettedir. % 36 bir artış vardır. Ödemeler'
dengesi bakımından da fark çok daha lehtedir.
Sayın senatörler; turizmdeki gelişmeyi di
ğer ülkelerle mukayese eden arkadaşlarımız
oldu. Ancak bu mukayeselerini sadece gelen
turist adedi bakımından yaptılar. Mühim olan
konu, zannediyorum gelen turist adediyle be
raber, turizm sahasına yapılan yatırımların da
beraberce mütalâası idi.
Şunu huzurunuzda açıklamak istiyorum;
1973 yılında turizm sahasına verilecek kredi
yekûnu 230 milyon Türk lirası civarında ola
caktır. Bu rakam 1955 ve 1970 yılları arasında
ki toplam rakama yaklaşıktır. 1955 yılından
1970 yılma kadar her türlü kuruluşun turizm sahasına vermiş olduğu kredi miktarı, toplam
253 milyon Türk lirasından ibarettir. Sadece

— 687 —

O. Senatosu

B : 26

1973 yılı içerisinde Turizm Bankası eliyle veri
lecek kredi miktarı 230 milyon Türk lirasıdır.
Sayın senatörler; müsaade ederseniz sayın
grup sözcülerinin bahsettikleri .meselelere kısa
ca cevaplarımı arz etmek istiyorum.
Millî G-üven Partisinin Sayın Sözcüsü Pırıltı,
fiziksel plânlama konusundan bahsettiler. Fi
ziksel plânlama konusu Bakanlığın en fazla
üzerinde durduğu konulardan biridir, İmar ve
îskân Bakanlığıyle işbirliğinin gerekli şekilde
sağlanamadığını söylediler. Zannediyorum bir
malûmat hatası vardır, imar ve İskân Bakan
lığıyle işbirliği için ayrıca Bakanlar seviye
sinde protokol imzalanmıştır.
Sayın Mehmet Pırıltı, halka açık bir şirke
tin, Antalya. Turizm Endüstrisi Anonim Şirke
tinin Lâra Plajında kurmak istediği tesisin Ba
kanlıkta çok uzun zaman beklediğini söylediler.
Uzun zaman beklemesinin sebebi fiziksel plân
meselesidir. Türkiye turizm sahasında gelişmek
istiyor, muhakkak; ancak fiziksel plânlara uy
gun olarak gelişmek istiyor.
Şunu açıkça ifade edeyim, firmanın ilgilileri
(Firma dediğim zaman bir tek şahıs veyahut
bir aile şirketi şeklinde telâkki edilmesin, hal
ka açık çok geniş bir teşebbüs) Bakanlığa da
vet edilmiştir, kendileriyle görüşülmüştür. İmar
plânının tasdikinden sonra biz bunu yapalım
demişlerdir, bu şekilde jnesele kalmaktadır.
Sayın Pırıltı İzmir ve Antalya'da
kongre
turizminden ve kongre sarayı yapılmasından
bahsettiler. Bakanlık meselenin üzerinde dur
maktadır. 1973 yılı içerisinde İzmir'de kongre
sarayı olarak kullanılabilecek bir inşaat başla
yacaktır. Üniversiteye bağlı olarak yapılmakta
dır.
Antalya'da da bir iki ay kadar sonra temeli
atılacak olan otel ile bu mesele de halledilmiş
olacaktır.
Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan Sa
yın Lûtfi Bilgen arkadaşımız 12 209 sayılı Ka
rarnamenin realist bir kararname olmadığı hu
susu üzerinde durdular. Evvelâ bir nokta üze
rinde mutabık kalmamız lâzımdır. Turizm; önce
lik bölgeleri ve turizm öncelik merkezleri tespi
tine ihtiyaç var mıdır, yok onudur"? Zannediyo
rum, bu nokta üzerinde beraber olmamak için
hiç bir sebep yoktur. Her memleket böyle yap
mıştır. İspanya dediğimiz zaman da İspanya
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bütün ülkeyi bir anda turizme açmamıştır. Bir
fiziksel plân içerisinde yapılması lâzımdır. Ro
manya dediğimiz zaman, Romanya'nın 245 ki
lometrelik sahilinde 45 kilometresi turizme tah
sis edilmiştir. Dolayısıyle bir fiziksel plâna ih
tiyaç vardır.
Şimdi, fiziksel plân için elimizdeki araçlar
nelerdir? 12 209 sayılı Kararname turizm saha
sını Antalya. - Mersin il hududunda bitiriyor;
onu biraz daha ileriye geliştirmek lâzım mıdır,
değil midir? Biz fiziksel plân yapıyoruz. Muğla
yöresinde fiziksel plân yapılıyor, Antalya için
bir master plân var. Dolayısıyle fiziksel plân
lama çalışmaları bizim nereye ne miktarda, ne
ölçüde gitmemiz lâzım geldiğini gösterecektir.
Ayrıca, fiziksel plânlardan ayrı olarak da turis
tik yöreler tespiti vardır. Yüksek huzurlarını
za inşallah gelecek, Meclise sevk etmiş bulun
duğumuz Kıyılar ve Turistik Yöreler Kanunu
bu meselelerin halline yardımcı olacaktır. Çok
yakında Resmî Gazetede meselâ Kapadokya
bölgesini, Ürgüp - Göreme bölgesini turistik yö
re ilân eden bir Kararnameye rastlayacaksınız.
Bu da tahmin ediyorum, bu meseleyi arkadaş
larımıza daha iyi gösterecektir.
Ortalama geceleme istatistiklerinden bahset
tiler; 5 gün 5,5 gün olduğunu söylediler. Sayın
Bilgen'in rakamlarında bâzı maddî hatalar var
dır. Öyle bir rakam söylediler ki, «440 bin Türk
turist yurt dışına gidiyor» dediler ve bundan
en az 100 milyon dolar götürüyorlar ve geliş
memiş memleketlerin yurt dışına turist gön
derme eğilimleri fazla, gidenler fazla harcıyor,
Türkiye'nin gönderdiği turistlerden bunu anla
yabiliriz, dolayısıyle Güneyden gelen turistlere
daha fazla önem vermek lâzımdır şeklinde bir
neticeye Türkiye'nin rakamlarından hareket
ederek ulaştılar.
440 bin rakamına işçiler dahildir efendim.
LÜTFİ BİLGEN (İçel) _ Değildir efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL
YF.MAZ AKÇAL (Devamla) — Bizim bildiği
mize göre. Elimizdeki malûmatı aynen okuyo
rum. Yurt dışına çıkan vatandaş sayısı 1971
yılında Devlet İstatistik Enstitüsü kayıtlarına
göre 559 786 kişi olmuştur. Bunun 421 896'sınm işçi olduğu 1971 istatistik bülteninde kayıt
lıdır.
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Burada hariç ol
madığını yazıyor, bilmiyorum artık.
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TURİZM YE TANITMA BAKANI EROL
YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Bana, Devlet
memurlarının verdiği resmî malûmat
budur.
Buradan zannediyorum daha iyi anlayacağız.
(«Dış memleketlere giden vatandaşların se
yahat sebeplerine göre dağılışı; yabancı mües
seselerde çalışmak için (Yani işçiler) 421 bin
896.) (Turizm istatistikleri 1971. Devlet İsta
tistik Enstitüsü.) Mehaz da bu.
Bu hususta icabederse kendileriyle görüşü
rüz. Mehaz üzerinde mutabık olmamak için hiç
bir şey yok; fakat bir noktadan hareket etmek
suretiyle bunun devamı olarak yanlış bir neti
ceye ulaşmaktan korkarım.
!

Saym Feyzi Halıcı arkadaşımız, tanıtma me
selesinden bahsettiler. Kendileriyle % 100 be
raberim. Muhakkak ki, Mevlâne ihtifali için
doğru dürüst bir kongre sarayına ihtiyaç var
dır. 1973 yılı içerisinde bu çalışmalara muhak
kak başlanacaktır. Bunu da kendilerine temin
edebilirim ve derin vukufu ile katkılarından
dolayı kendilerine teşekkür etmek isterim.
(Sayın Kmaytürk, turizmlin başka bir kolu
na değindiler. Mağaralara önem verilmesini söy
lediler.
Sayın senatörler; yapılması gerekli olan
araştırma, bir turistin niçin başka bir memleke
te gittiğinin araştırmasıdır. Bâzı yerler için bu
araştırma yapılmıştır. Ancak, gerek şifalı su
dan, gerek mağaradan bahsederken biraz dik
katli olmak ve tüm plânlama ilkelerini gözden
kaçırmamak lâzımdır. Şu tarzda ifade etmek
isterim; Türkiye'de 1 000 küsur şifalı su var
dır. Hepsini birden ele aldığınız takdirde, hiç
birini yapamamış duruma düşersiniz. Dolayısıyle fiziksel plânlama çalışmaları hakkında vakti
nizi alıp, çok geniş izahat vermek istemiyorum.
Bütün bunlar nazarı dikkate alınmıştır.
iSaym Kmaytürk, Anadolu turu için İngiliz
ce bir yayından bahsettiler. Benim anladığıma
göre; zincirleme otel yapmak isteyen bir müte
şebbisin yaptığı fizibilite etüdü mahiyetini gös
teriyor. Bakanlıkla hiç bir alâkası yok. Bakan
lık tarafından yapılmış değildir, bir özel firma
tarafından yapılmıştır. Burada karşıma çıktığı
için ne dereceye kadar doğrudur, değildir, şek
linde şahsî fikrimi de söyleyebilecek durumda
değilim.
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Sayın Fatma İsmen hanımefendi Marmara
kıyılarının muntazam bir şekilde gelişmemiş ol
duğundan bahsettiler. Bu, fiziksel , plânlama
meselesidir efendim. Fiziksel plânlamayı çok
süratle bitirmek ve çok geniş bir şekilde yap
mak lâzımdır. Eğer süratli bir şekilde yapar
sak, bu şekildeki kötü gelişmelere meydan ver
memiş oluruz.
Güneyde 60 milyonluk bir tesisin temelinin
atıldığından bahsettiler. Kararnameye göre 95
milyondur. «Niçin yabancı sermayeye ihtiyaç
vardır » dediler. Pazarlama bakımından ihtiyaç
vardır yabancı sermayeye, işletme bakımından
ihtiyaç vardır yabancı sermayeye. Turizm saha
sında yabancı sermaye zannediyorum Türkiye'
de hiç kimse tarafından tenkid edilemeyecek
olan bir konudur. Çünkü dünyannı hiç. bir mem
leketinde yabancı sermaye turizm sahasına gir
diği zaman tenkid edilemiyor. Bugün Yugoslav
ya'ya yatırım yapılıyor, Rusya'ya turizm sahası
na yabancı sermaye yatırım yapıyor, Romanya'
da İntercontinentalle hotellerini görüyorsunuz.
Birçok bakımlardan muhtacız, hiç olmazsa pa
zarlama bakımından muhtacız. Gelen yabancı
yatırımcı müşterisiyle beraber geliyor.
Bu vesile ile sizlere bir tek rakam vermek
istiyorum. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
çıktığından bugüne kadar Türkiye'ye yabancı
sermaye olarak turizm sahasına gelen miktar
8 milyon Türk lirasından ibarettir. Dolayısıyle
Türk turizm sahasına yabancı sermaye çok bü
yük bir şekilde gelmiş değildir.
Sayın senatörler, vaktinizi aldım, sizleri hay
li işgal ettim. Bütçeme gösterilen alâka dolayı
sıyle şükranlarımı arz eder hepinizi saygı ile
selâmlarını efendim (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bilgen
zannediyorum soru soracak.
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Bakanım,
mehaz meselesi üzerinde durmayacağım, 676 ncı
sayfada yazılıdır. 12209 sayılı Kararnamenin
değiştirilip değiştirilmemesi hakkında niye bir
şey söylemediniz, «zamana bağlı» dediniz? Yal
nız yatırımların ve teşviklerin esasını diğer ba
kanlıklar da biz şöyle görüyoruz.
Bir yere yatırılacak parayı nerede ne verim
li ise oraya yatırıyorsunuz. Bu normaldir. Buna
Türkiye'nin ihticaı var. Ben diyorum ki, Akde
niz sahili İskenderun'dan Ege ucuna kadar ay-
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nı vasıfta, aynı verimlilikte olan yerlerdir. Tu
rizm bakımından senenin 10 - 12 ayı açık bu
lunur, müşteri bulunur. Bakanlık olarak sizin
en verimli olan bu yere yatırını yapmaktansa
daha yukarıya kaydırılmasını
anlayamadık.
Oralara 5 liraya yapılacak şeyin burada 3 lira
ya yapılması mümkün olacaktır. Bu hususta
Bakanlık olarak sizin bir gayretiniz olacak mı
dır? Geç de olsa bir teşebbüse geçecek misiniz?
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında ko
nuşan Devlet Bakanının bu kürsüde verdiği söz
havada mı kalacaktır? Bunu rica ediyorum.
TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL
YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Cevabım şu
dur; elinizde muayyen bir miktar vardır. Bu
muayyen miktarı en rantabl bir şekilde kullan
mak durumundasınız. Zannediyorum bu husus
ta Sayın Bilgen ile aramızda hiç ihtilâç yok
tur.
Bunun için turistik potansiyel araştırmaları,
fiziksel plânlama çalışmaları ile beraberde yü
rümektedir. Dolayısıyle esasen yatırımcıların
(Yeni bir uygulamadır) arzuları birinci plâna
alınmıştır. Bundan şunu kastetmek istiyorum;
Turizm Bankası yabancı yatırımcılarla ortaklık
kurmak istemektedir. Böyle bir büyük pro,i<e çı
karsa bunu da düşünebiliriz. Ancak, halihazır
da bunu meydana çıkartacak olan husus, karar
name üzerindeki çalışmaların fiziksel plânlama
ile birlikte yürüdüğünü nazarı dikkate almak
tır. «12209 sayılı Kararname % 100 realist bir
Kararname midir?»' şeklinde bir sual tevcih
ederseniz, «Hayır» cevabını kesin olarak vere
bilirim. Ancak, ne şekilde değiştirilmelidir su
alinize cevap verebilmek için araştırmalarımız
henüz bitmemiştir.
Benim sualinize verebileceğim
cevap bu
dur efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergeneli.
M. NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Sayın
Başkan, Turizm Bankası 1955 yılından 1972 yılı
sonuna kadar turizm tesisleri için 250 .milyon
lira kredi verecektir. Bu Bankanın, yalnız 19'73
yılında 250 milyon lira kredi tahsis edebilece
ğini ifade buyurdular. Bu sevindirici bir izahtır.
Ancak, 1973'de vereceği 250 milyon liranın kay
nağını belirtmiyorlar. Kaynak sermaye tezyidi
suretiyle mi sağlanacaktır? Eğer böyle ise his
sedarlar taahhütlerini yerine
getirilebilecek
midir ?
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BAŞKAN — Buyurun efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL
YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Evvelâ Birin
ci noktayı düzelteyim. 1955 yılından 1970 yılı
na kadar Turizm Bankasının 253 milyon lira
kredi verdiğini söylemedim. 1955. yılından 1970
yılma kadar turizm sahasına verilen bütün ku
ruluşlarca, .ezcümle Vakıflar Bankasınca, İller
Bankasınca ve Turizm Bankasınca verilen kre
dilerin toplam miktarının 253 milyon Türk lira
sı olduğunu söyledim. Turizm Bankasının kuru
luşundan bugüne kadar verdiği kredi miktarı
104 milyon 900 bin Türk lirasından ibarettir.
1973 yılında vereceği kredi yekûnu 230 mil
yon Türk lirasıdır. Turizm Bankası çeşitli an
laşmalara girmiştir ve bu miktarı verebilecek
durumdadır. Merak etmesinler, Turizm Banka
sı da 1972 yılında zannediyorum başabaş veya
küçük kârla bilançosunu kapatacaktır. 1973
yılı için, bana verilen rakamlara göre Turizm
Bankası 4 milyonun üzerinde bir miktar da kâra
geçmiş olacaktır.
Daha spesifik vereyim isterseniz. Bütçe ola
nakları dolayısıyle 152 milyon lira kredi vere
cektir. Kasa mevcudu 50 milyon liradır. Kredi
geri dönüşlerinden 40 milyon vardır; yekûn 242
milyondur. Bunun 230 milyonunu kredi olarak
verecektir, 12 milyon da kendi yatırımı içerisin
dedir. Tabiî ayrıca Avrupa Yatırım Bankası
ile Turizm Bankasının bir prensip mutabakatı
vardır. Avrupa Yatırım Bankasından da kredi
alacaktır. Bunun dışında bankanın gelişmele
rinin fevkalâde olumlu olduğunu söylemek is
terim.
Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, 5 daki
ka için son sözü istemişsiniz, buyurun.
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım ;
Turizm Bakanlığı hakkında Sayın Vekilimi
zin son konuşmasından sonra bendeniz de «!Son
söz milletvekinindir» esprisine inanarak beş
dakika içerisinde kısaca mâruzâtta bulunaca
ğım.
Hiç şüphe yok ki, Sayın Vekilimiz muhta
sar ve selis ifadeleriyle turizmin temel konuları
hakkında geniş ve detaylı malûmat verime im
kânını buldular ve zannederim ki Yüce Heyeti
niz bu hususta aydınlandı.
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Turizm, milletlerin sosyal, ekonomik ve kül
türel hayatında bilhassa Batı demokrasilerin
de yeri çok önceden tespit edilmek suretiyle
lâzım gelen ehemmiyeti kazanmış olan bir mü
essesedir, bir hizmet sektörüdür. Çok yakın ma
zide Türkiye'de de Türk toplumunun sosyal
ekonomik, kültürel yapısı içerisinde bu mevzu
lâyıkı veçhile değerlendirilmek üzere ele alın
mış ve gittikçe artan hizmetler ve değerler öl
çüsünde Türk turizmi bugün Plânın öngördü
ğü hedefleri aşacak şekilde bir imkâna sahibolmuştur, büyük bir gelişme imkânına sahibolnıuştur.
Aslında Türkiye'nin kalkınması için birta
kım unsurlar yanyana gelmiş, mevcut. Turizm
de de aynı şeyler aşağı yukarı altyapı ve üst
yapı tesisleriyle, kredi imkânlarıyle, harice açı
lan birtakım münasebetlerle bu saydığım fayda
lı unsurların yanyana gelmesini sağlayacak ni
telikte artık oluşmaya başlamıştır.
Bilhassa son yıllarda alınmış olan tedbirler
le, .Sayın Bakan cidden turizme hayatiyet vere
cek dinamik görüşleriyle, bürokrasinin katı iş
leyen makanizmasmı bir yana bırakarak, Tu
rizm Bakanlığına dinamik mânada bir gelişme,
hamleci bir istikamet verişiyle turizm gelirleri
miz bugün 127 milyon dolara ulaşmış ve tah
min ederim ki 68 milyon dolar civarında da net
bir gelir sağlamış bulunmaktadır.
Ancak, turizmi sadece milletlerin ekonomile
rine gelir getiren bir unsur olarak kabul etmek
yanlış ve hatalıdır. Turizm her şeyden evvel
»milletlerin beynelmilel dünyaya açılan kapıları
dır. 'Sosyal ve kültür yapıda esaslı değişiklik
lere sahne olan, vesile olan hadiselerin başlan
gıcıdır; yani bu münasebetlerin anayoludur.
Bu itibarla bence millî ekonomimize, dış ticaret
dengemize getireceği kazançların ötesinde sos
yal ve kültürel bakımdan büyük kazançlar te
min ettiğini ifade etmek lâzımdır ve meseleye
bu yönü ile eğilmek ve bunu bu mânada da de
ğerlendirmek icabeder. Bu itibarla turizm her
şeyden evvel eğitimdir; turizm her şeyden evvel
altyapı tesisi, ulaşım tesisi ve bunun ötesinde
de finansman kaynaklarını, iç ve dış finansmanı
harekete geçirmek suretiyle geniş ve güçlü hiz
metlerin tümü demektir.
Binaenaleyh, bugün Üçüncü Beş Yıllık Plân
da 4,5 milyar lira şeklinde kabul edilen turizm
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yatırımlarının 1,5 milyar lirası altyapı tesisleri-.
ne, 3 milyar lirası da konut tesislerine tahsisi
öngörülmüş bulunmaktadır. Ancak 1973 Bütçe
sinde tüm yatırımların hatırımda kaldığına gö
re miktarı 759 milyon lira civarındadır. Bunları
yanyana koyarsanız 5 sene içerisinde yapılacak
tatbikatı, 4,5 milyarlık yatırımı tutup tutma
yacağımız endişesi de bizde haliyle belirecektir.
Evet artan hizmetler var, hedefler aşılıyor; ama
yatırımların malî kaynaklarını da aşılacak olan
hedefleri daima güçlü halde, istenen noktaya
ulaştırmasını temin edecek seviyede temini za
rureti vardır. Bu itibarla tahmin ederim ki, ileriki yıllarda malî bakımdan daha büyük yatı
rımları temin etmek veya o istikamette lâzım
gelen malî değeri gelecek bütçelerde vermek za
rureti doğacaktır. Çünkü, bu sene verilmiş olan
değer 759 milyon liradır.
Muhterem arkadaşlar ben sözümü uzatma
yacağım. Sözlerimi burada bağlıyorum. Turizm
Bakanlığı, bütçesinin Bakanlığı ve Millete ha
yırlı uğurlu olmasını diler, hepinizi saygı ile se
lâmlarım.
Hürmetler. (Alkışlar)
BAŞKAN — Bölümlerin okunup oylanması
na geçiyoruz.
C)
Bölüm
(Prog.)

TURİZM

VE TANITMA
BÜTÇESİ

BAKANLIĞI

Lira

101 Genel yönetim
4 613 492
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
102 Destek hizmetleri
5 581 273
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Ülke turizminin geliştirilme
si hizmetleri
119 849 682
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
112 Ülkenin yurt içi ve yurt dışın
da tanıtılması hizmetleri 79 546 019
BAŞKAN — Kabul edenler...
,
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

— 691 —
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lanmak suretiyle kabul edilmiştir. Zahmetiniz
için teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı
Bütçe kanunu tasarısı açık oylamasnıa 113 sa
yın üye iştirak etmiş 112 kabul, bir ret, oyuyle tasarı Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miştir.
Saat şimdi 19,50. Birbuçuk saat sonra 21,20'
de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum.

Lira

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
1 746 600
BAŞKAN — Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
'Sayın Bakan, bütçemiz
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Kapansa Saati ı 19,50

görüşülmüş ve oy-

tm

»•

DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma sati : 21,20
BAŞKAN — Baskanvekili Macit Zeren
KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (onya), Azmi Erdoğan (Diyarbakır
B AŞK AN — 26 ncı Birleşimin Dördüncü otu
rumunu acıyorum.
D) ULAŞTİRMA
BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/737; Cumhuriyet Sneatosu 1/135) (S. Sa
ym : 179) (1)
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın
Halil (koralin yerine Hüseyin Atmaca, Millî Gü
ven Partisi Grubu adına Abdülkerim Saraçoğlu,
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Eteni Erdinç
ve Millî Birlik Grubu adına Saym Haydar Tunçkanat 'konuşacaklardır.
Şahısları adına da Sayın Cemal Tarlan, Sa
yın Hüseyin Kalpaklıoğlu, Sayın Şevket Akyürek ve Saym Kâzını Karaağaçlıoğlu söz talep et
mişlerdir.
Sayın Atmaca, buyurun efendim.
C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN AT
MACA (Denizli) — Saym Başkan, değerli arka
daşlarım, Ulaştırma Bakanlığının saygıdeğer il
gilileri ;
(1) 179 S. Sayılı lasmayazı 30 . 1 . 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına ehlidir.

Cumhuriyet Halk Paıltisi Grubu adına Ulaş
tırma Bakanlığının 1973 yılı 'bütçesi vesilesiyle,
bu Bakanlığın çalışmaları hakkında görüşümüzü
ar:; edeceğim.
Tüıkiyemizin, sağlamı millî güvenliğe ve güçlü
ekonomiye kavuşmasında ulaştırma sisteminin bü
yük katkısı vardır. Ulaştırma altyapılarını kal
kınmamızın gerekti rd iği seviyeye getirmedikçe
ekonomi ve sanayimizin kuruluş ve işleyişini ve
rimli olanağa kavuşturmak mümkün olamaz.
Ulaştırma Bakanlığı, Anayasamızın Tüık va
tandaşlarına bahşettiği seyahat, haberleşme ve
hattâ basın hürriyetinin iyi işlemesinde büyük ro
lü olan bir kuruluştur. Bu sosyal, ekonomik ve
siyasî ağırlığı dolayı siyle Ulaştırma Bakanlığına,
genel seçimlerden evvel tarafsız bir Bakanın
atanmasını Anayasamız öngörmüştür.
JJeriiz, kar:... sivil hava sektörlerinde ve ha
berleşmenin yaygın kesiminde memleket ihtiyacı
na cevap verebilecek altyapı ve cihazların yapım
ve 'temini ile bu hizmetlerin görülmesinde yıllık
(bütçelerin önemi büyüktür. Bununla beraber,
bunları işletecek becerikli insan gücünün yetişti
rilmesine de ağırlık verilmesi gerekm ektedir.
Ulaştırma Bakanlığının uğraşıları içinde olan
bütün sektörle,r (teknik gelişmeleri günü gününe
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tafcibederek, çağımızın gerektirdiği iler1! teknolo
jiden yararlanmadıkça, Türk ulusuna yararlı hiz
met yapabilmesi mümkün değildir. Hayatî önem
taşıyan kamu hizmetlerinin kusursuz ve verimli
lik esasına götürüleibilmesi için Bakanlık mev
zuatının değişmesi, iyi bir örgütlenmeye geçilme
si ihtiyaç haline gelmiştir. Ulaştırma Bakanlığı
nın reorganizasyonunun yapılacağı yıllardan be
ri söylenir; ama bu, bugüne kadar tahakkuk saf
hasına girememiştir. Kara, deniz, demiryolu, ha
va ulaştırma sistemlerinin birbiriyle intibaltlı ça
lışması, can ve mal güvenliği yönünden bu araç
ları 'kullananların 'ehil olmalarının sağlanması,
millî güvenlik, «osyol ve ekonomik ihtiyaçlarımıza
cevap verebilecek hale getirilmesi bilimsel bir
araştırma ve yeni bir örgütlenmeyle gerçekleş'eibiMr.
Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde görevli
personel ağır koşullar içinde çalışmaktadırlar.
Personelin büyük çoğunluğu mesai saatine tabi ol
madan, gece - gündüz, bayram ve taltil günlerinde
dahi kamu hizmeti yapmaktadırlar. Hava, deniz,
kara ulaştırması ve haberleşme görevleri kesinti
siz devamlılık ister. Bu .kesimlerde ağır şartlarla
çalışan perac'nelin ayrı bir baremle değerlendiril
mesi gerekmektedir. Personel Kanununun dar
kalıpları içinde, 'böylesine ağır ve sorumluluk is
teyen .işlerde çalışan personeli maddî ve manevî
•taifemin 'ötme imkânı olmadığı 'kanısındayız. Ulaş
tırma Bakanlığı ünitelerinde çalışan personelin
hizmetleri aksatmadan yürüteıbilmesini sağlamak
için ölçülü ve hizmetle orantılı bir ücret sistemi
kurulmalıdır. Ulaştırma Bakanlığı, yurt sat
hında yaygın hizmet alanı ve büyük yekûn tu
tan pesroneli ile Devlet bünyesi içinde aldığı
yerin ağırlığı ölçüsünde değerlendirilmemiştir.
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Üçüncü koşul; yasalarımız içinde gizliliğe ve
mahrumiyete önem vermektir. Kişisel görüş ve
kanıların üstünde yasalar esas alınmalıdır.
Temizlik, müşteriye iyi davranış, rahat yol
culuk imkânlarının sağlanması gibi uygar ya
şantının doğal gereği olan hizmetlere önem ver
mek bir diğer özelliktir.
Ulaştırma Bakanlığı hizmetlerinden zaman
zaman yapılan şikâyetler, bu hassas hizmet özel
liklerinden ileri gelmektedir. Ulaştırma Bakan
lığı, bu memleket hizmetlerinin koordine çalış
masını sağlayıcı tedbirleri almak, denetlemek ve
gözetlemekle görevlidir. Millî güvenliğimiz ve
uygar yaşantımızla ilgili bu kuruluşlarımızın
hizmetlerinde zaman zaman meydana gelen ak
saklıkların üzerine eğilmek âcil bir ihtiyaç hali
ne gelmiştir.
Ulaştırma Bakanlığına bağlı bu işletmelerin
bir kısmı Kamu İktisadî Teşekkülü olarak ça
lışır. Bunlarda kâr ve kamu hizmetini beraber
yürütmek zorunluğu vardır. Birini diğerinin
önünde tutmak yanlış bir uygulama olur.
Bu millî kuruluşlarımızın sıkıntılarından bir
diğeri de, modern işletmecilik esasına göre dü
zenlenmesini sağlayacak mevzuat noksanlığı ve
yeterli yetişmiş personel sıkıntısıdır. Bir kısım
işletmelerde hâlâ Cumhuriyetten evvelki mevzu
atın uygulanmasını hoşgörürlükle karşılamak
mümkün değildir. Devir değişmiş, teknoloji çağ
atlamış, yönetimde yeni anlayış olagelmiş, buna
rağmen bu sektörlerin bir kısmının hâlâ klâ
sik işletmeciliğe bağlı kalması bir yandan hiz
metlerin aksamasına diğer yandan devamlı zarar
etmesine sebep olmaktadır.

(Bunlardan birincisi, idarenin ve personelin
hizmetleri tarafsızlık içinde yapmasıdır. Tarafsız
olmayan bir haherleşme ve ulaştırma sistemi
Devlete güveni sarsar. G-eçmişte bunun olumsuz
örnekleri kimseye yarar getirmemiştir.

E n önemli konulardan birisi de, bu millî ku
ruluşlarımızın yeteri kadar sermayeye sahip ol
mamasıdır. Daima değişen, ilerleyen tekniğin
yeni modern araçlarından yararlanabilmek için
süreli yeni tesislerin kurulmasına yeni araçlaihtiyaç vardır. Bütün bu hizmetler de yeni har
camalara yol açmaktadır. İşletmelerin teknik
araç ve cihazlarla donatılamamasmdan doğan
şikâyetlere, yönetim aksaklıkları eklenince hal
kın memnuniyetsizliğine ilâveten Devlet büt
çesine de yükleri de her sene fazlalaşmaktadır.

İkincisi, bu hizmetlerde sürat ve emniyet
esastır. İhmal ve teknik nedenlerle gecikmeler
önlenmelidir. Bazen bir saatlik bir gecikme bi
le büyük mağduriyetlere sebep olmaktadır.

Ulaştırma Bakanlığına bağlı bu sektörler, bir
kısmını dile getirdiğimiz bu noksanlık ve aksak
lıkları gidermedikçe; memleketimizin millî gü
venliği ve sosyo - ekonomik kalkmmasıyle ilgili

-Değerli arkadaşlar; ulaştırma ve haberleş
me hizmetlerinde Milletçe aradığımız ve arzula
dığımız birtakım özellikler vardır:

— ©93 —

O. Senatosu

B : 26

ağır görevleri istenen ölçüde yapamaz. Hattâ,
can ve mal güvenliğini sağlayıcı yeterli tedbir
leri alamaz.
'Bu görevlerin yerine gelmesine yeterli malî
güç kadar, yüksek görev sorumluluğu anlayışı
da önemlidir. Çağımızın koşullarına uygun bi
limsel ve teknolojik kapasite yaratmak suretiy
le başarıya ulaşılabilir. Bugün, ulaştırma konu
su ulusların uygarlığının ve ileriliğinin ölçüsü
haline gelmiştir. Uzay çağma girmiş olan insan
lık, yakın gelecekte daha ileri aşamalara ulaşa
caktır. Milletçe bu hızlı akışın gerisinde kalma
manın yollarını aramak katî bir zaruret haline
gelmiştir.
Değerli arkadaşlar, karayolu taşımacılığı,
özellikle yük taşımada tam düzenli yürütülememektedir. Aşırı-rekabet, kapasite üstünde yük
taşıma kontrolsuz hale gelmiştir. Bu kontrolsüz
lük, taşıma ve ulaştırma hizmetlerinin büyük
ölçüde denizyolu ve demiryolundan karayoluna
kaymasına sebep olmuştur. Bu dönüşümde, de
niz ve demiryollarının yetersizliğinin ve bu iş
letmelerdeki formalitelerin çokluğunun da rolü
olduğu bir gerçektir. Ulaştırma hizmetleri millî
bir politika içinde organize edilmemiş, uzun va
deli geçerli bir plâna bağlanmamıştır. Yapılan
lar plânların da gerisinde kalınmıştır.
Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânlarda Öngö
rülen tavsiye ve tedbirler yerine getirilmiş olsa
idi, deniz ve demiryolları ve P. T. T. teşkilâtı
mızın bugün daha çok gelişmiş hale geleceği mu
hakkaktı. Bu da gösteriyor ki, plân yapmak kâ
fi değil, yapılan plânın gerçekçi olması ve tam
uygulanması esastır.
Uzun vadeli bir ulaştırma plânı ve politika
sına ihtiyaç vardır. Yapılacak plânda, ödenek,
maliyet düşürücü tedbirler, teknik, yönetim, iş
letme, teşkilât, araştırma ve geliştirmelerin na
sıl yapılacağı ve ulaşılmak istenen hedefin ne
olacağı saptanmalıdır. Bu hedef tespit edilirken,
nüfus artışı, nüfus hareketleri, sanayi ve ticaret
bölgeleri ve diğer etkili faktörler dikkate alın
malıdır.
Deniz, kara ve havayolu ağlarının genişletil
mesi, hava meydanlarının ve limanlarının yapı
mında sadece bugünün ihtiyaçları dikkate alın
mamalıdır. Geleceğin teknik gelişmeleri, kısa za
manda yapılan tesisleri ihtiyaca cevap veremez
hale getirebilmektedir. Diğer yandan yapılacak
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tesislerin gereğinde savunmamızla ilgili hizmet
lerde de kullanılması gözden uzak tutulmaması
gereken bir husustur.
Ulaştırma Bakanlığı ile bugün için fazla bir
ilgisi görülmemekle beraber önemli bir memle
ket sorunu olan karayolu ulaştırmasmdaki keş
mekeş tutuma kısaca değinmek istiyorum. So
rumsuzluk, başıboşluk, kontrolsüzlük karayolu
ulaştırmacılığımızda her yıl, hattâ her gün ola
ğanüstü mal ve can kaybına uğramamıza ve yol
ların tahrip olmasına, millî servetlerimizin yok
olmasına sebep olmaktadır. Millî bir felâket
haline dönüşmekte olan karayolu ulaştırmasının
disipline edilmesi âcil ve kaçınılmaz bir zorunluk haline gelmiştir.
Değerli arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı
na bağlı kurumların bâzıları anonim ortaklık,
bâzıları Kamu İktisadî Teşekkülü veya Devlet
kadro kuruluşudur. Bu yüzden personel rejim
leri ayrı ayrıdır. Bunun meydana getirdiği yö
netim zorlukları koordine çalışmayı engellemek
tedir. Diğer taraftan bu kuruluşların yönetim
kurullarına tayin edilenlerin bir kısmının ulaş
tırma konusuyle uzaktan yakından ilgili olma
ması bozukluğun, aksaklığın üst kademeden
başlamasının nedenlerinden biridir.
Bu genel değerlendirmeden sonra, Bakanlık
kuruluşlarının durumlarına genel çizgilerle kı
saca değineceğim.
Bu genel değerlendirmeden sonra, Bakan
lık kuruluşlarının durumlarına genel çizgiler
le kısaca değineceğim.
Devlet. Demiryolları Genel Müdürlüğü :
3 milyarı aşkın sermayeli bu Kamu İktisa
dî Teşekkülümüz maalesef her yıl zarar etmek
tedir. 1971 yılı zararı 786 milyon lirayı bulmuş
tur. Günde iki milyonun üstünde zarar. 8 200
kilometre demiryolumuz olduğuna g^öre, kilo
metre başına 958 bin lira düşer. Bunun anla
mı her kilometreyi her yıl yeniden yapmakta
yız. Demiryolu işletmeciliğinden vazgeçmemiz
çeşitli yönleriyle mümkün olmadığına göre tek
çıkar yol ve üzerinde durulması gereken bu
işletmemizi kâra geçirmenin, hiç olmazsa za
rardan kurtarılmasının yolunu bulmaktır. Za
rar etmenin nedenleri bilimsel bir araştırma
ya tabi tutulursa kışa zamanda zarardan kur
tulacağımızı ümit ederiz. Bu şekilde bir araş
tırmanın yapılıp yapılmadığını
bilmiyoruz.
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Bildiğimiz her yıl bütçesinde Devlet Demiryol
larının zarar ettiği bu kürsülerden söylenir, Sa
yın Bakanlar da gerekli tedbirlerin alınaca
ğını vaat ederler. Bu sözler zabıtlara geçer;
ama Devlet Demiryolları zarara devam eder.
'Karayolu rekabetini normal hale getirme ya
nında, asıl alınacak tedbir, aydın dünyanın
bugün ulaştığı ileri teknolojinin bu sisteme
uygulanmasını sağlayıcı yolları bulmaktır. De
miryolu ile yolculuk güvenlidir. Ancak, hat
ların eksikliği, cer makinelerinin güçsüzlüğü
nedeniyle yeterli sürat yapılmaması, demiryol
larında rötarın olağan, alışılan hale gelmesine
sebep klâsik Devlet memuru anlayışiyle işle
rin yürütülmesi, konfor ve temizlik işlerme ye
terince önem verilmemesi talebi azaltmakta,
masrafı çoğaltmaktadır. Yolların ıslâhı, buhar
lı lokomotifler yerine dizel ve elektrik gücüy
le işleyen makinelere dönüşülmedi, rasyonel
işletmeciliğin kurulması, formalitelerin basit
leştirilmesi ve şişkin personel kadrosunun ger
çek ihtiyaçlara göre ayarlanması ilk ele alına
cak işlerdendir.
Devlet Demiryolları restoranlarında fiyat
lar çok yüksektir. Bu katar restoranlarında
yerli meyve suyu ve tekel birası bulmak müm
kün değildir. Bunların yerine diğer özel te
şebbüse ait içkilerin pepsi, koka - kola gibi
meşrubatın bulunmasının * anlamını çözeme
dik.
Şurasını da belirtmek gerekirin; demiryol
culuk meşakkatli ve feragat isteyen bir hiz
mettir. Demiryolcularımız güç şartlan; fera
gatle çalışmak suretiyle yenebilmektedirler.
Her türlü imkânsızlıkları yenerek güçlü bir ça
lışma arzusu içinde olan deırdry ollarımıza te*
şekklirlerimizi sunarız.
Değerli arkadaşlar, denizyollarına gelince;
7 000 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridi
mizde ve dış ülkeler arasında yolcu ve yük ula
şımını yapan deniz işletmelerinin imkânları da
ihtiyacımıza yeterli değildir. Tersane ve gemi
inşa faaliyetlerimizin olumlu çalışması memnu
niyet vericidir. Ancak, bu tempo ile diğer ül
keler seviyesine ulaşmak olanağına daha uzun
yıllar kavuşamayacağız.
Deniz Ticaret Filomuz ithal ve ihraç mal
larımızın henüz % 50'sini bile taşıma gücüne
sahip değildri. ikinci Beş Yıllık Plânda, ithal
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ve ihraç mallarımızın % 50'sinin taşıyabilecek
deniz filosuna sahibolma öngörüldüğü halde,
Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemine geçtiğimiz
1973 yılında bu hedefe ulaşamadık. Bu gösteri
yor ki, esas olan plân yapmak değil, plânı ger
çekçi yapmak ve ciddiyetle uygulamaktır.
Deniz Ticaret Filomuzu, yarısı yaşlı ve de
mode olmuş gemiler teşkil ettiği için işletilme
maliyeti de normal normları aşmaktadır. De
niz filomuzun güçsüzlüğü yüzünden her yıl
100 milyon dolar civarında navlun ödemekte
yiz. Deniz yollarımız da zarar eden kuruluşla
rımızdan birisidir. Yönetim ve işletmecilikte
ki eksiklikler, personel şişkinliği, israf politi
kası, iç ve dış borçların faizleri, bugünün tek
nolojisinin istediği teknelere sahip olmayışımız
gibi nedenler zararı her yıl artırmaktadır.
Denizcilik işletmemizin esas görevi iç ve dış
hatlarda ulaştırma işlerini yürütmektir. Bu
işletmemizin geniş iş hacmi ve güç koşulları
vardır. Bunlara ilâveten lokanta ve kaplıca
işletmeciliği yapmaktadır. Bu son uğraşıları
nın çeşitli söylentilerden kurtarılması lüzu
muna işaret etmek isteriz.
Denizcilik işletmesinde disiplinin önemi bü
yüktür. Bu hayatî öneme rağmen işletmede
disiplinin zayıf olduğunu . olaylar göstermiş
tir.
Denizcilik işletmesiyle ilgili müesseselerimi
zin ağır koşullarının
giderilmesini temenni
ederken, güç koşullar altında çalışan bu iş
letmelerimizin değerli personeline de teşek
kür etmeyi ve başarı dilemeyi görev sayanız.
•Türk Hava Yolları ve Meydanları :
Türk Hava Yolları ve Meydanları işletme
leri birbirini tamamlayan kuruluşlardır. Bu ku
ruluşların koodone çalışması zaruridir. Eoordone çalışma, hizmetlerin kusursuz yapılma
sını, can ve mal emniyetini sağlayacak ve mas
rafları azaltacaktır. Hava ulaştırmamızın hızlı
gelişmesini sevinçle karşılıyoruz. Mevcut uçak
larımıza yenilerinin ilâvesiyle iç ve dış •hatla
rın yeniden genişletilmesini temenni ediyoruz.
Memleketimizin turistik gelişmesinde ve dış
tan turist çekmekte havacılığımıza büyük gö
revler düşmektedir. Bir kısım hava alanları
mız kış aylarında çalışamamaktadır. Bunların
her mevsimde çalışır hale gelmesi program
lanmalıdır. Meydanların her mevsimde ve her

— 695 —

O. Senatosu

B : 26

türlü uçağın inip kalkabileceği hale getirmek
ulaşmak istediğimiz bir amaçtır.
Turistik önem taşıyan ve bölgesel niteliği
olan illerimizde yeni havaalanları yapılmasını
ve böylece hava ağımızın genişletilmesini te
menni ediyoruz.
Hava yollarımızın jet filosu haline getirilme
si b.u yılın sevindirici haberlerinden biridir.
Bütün temennimiz bu jetlere yenilerinin ilâ
vesi suretiyle modern bir hava işletmeciliğinin
kurulmasıdır.
Değerli arkadaşlar,
Dış ülkelerdeki işçilerimizin ve Türk hacı
larının muayyen mevsime gelen yurtdan çıkış
ve dönşlerini Türk uçaklariyle yapılmasının
sağlanması acilen ele alınması gereken işler
den birisidir. Türk işçilerinin günlerce hava
meydanlarında hekletilmesi üzücü olaylara seıbebolmuştur.
Deniz ve demiryollarındaki kalifiye tek
nik personel sıkıntısına benzer sıkıntı - hava
yollarımızda da çekilmektedir. Hava yolları
mızda kalifiye teknik personel sıkıntısı çe
kilirken, diğer personel şişkinliği dikkati çek
mektedir. Sayın Bakanın, Ulaştırma Bakanlı
ğına bağlı bu kuruluşlardaki personel şişkin
liğine ve kayırma söylentilerine bizzat el ata
rak gerçekçi bir personel politikası kurulma
sının sağlanmasını rica ederiz.
PTT idaresine gelince :
Dünyada haberleşme sosyal, ekonomik ve
kültürel yaşantı bakımından bir uygarlık öl
çüsüdür. Haberleşme kişilerin ve toplumların
günlük yaşantılarında önemli yer işgal eder.
PTT Genel Müdürlüğümüzün güç koşullara
ve malî sıkıntısı giderilmemiş olmasına rağ
men, iyi bir çalışma temposu tutturduğunu
görmekteyiz.
Haberleşme hizmetlerimizde bugün en çok
sıkıntısı çekilen ve aksayan işlerimizden biri
si, telefondur. Telefon Türkiye çapında çö
züme kısa zamanda gidilmesi gereken bir prob
lem haline gelmşitir. Telefon şebekemiz ye
tersizdir. Mevcut tesisler sık sık arıza yap
makta, şehir içinde dahi uzun müddet konuş
ma olanağı sağlanamamaktadır. Bunun nede
ninin feragatle çalışan personelden olmadığı
kanısındayız.
PTT örgütünde çalışanların,, güç şartları
ve ağır hizmetleri bilinmektedir. PTT perso— 696
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nelinin günün her saatinde, tatil bayram de
meden görevleri başında bulunmaları ekono
mik, sosyal ve kültürel hayatımızın normal
işleyişini sağlamaktadır. Aksaklıkların daha
çok modern araç ve cihazlardan yoksun olu
şumuzdan ileri geldiği kanaatindeyiz.
Telefon medenî bir ihtiyaçtır. Özellikle; şe
hirlerimizde telefon sıkıntısı had safhaya
gelmiştir. Telefon karaborsacılığının yaygın ha
le geldiği söylentileri kulaklarımıza kadar gel
mektedir. 5 ilâ 6 sene telefon sırası bekleyen
ler umutsuzluğa düşmektedirler. Zaman za
man telgraf ve mektupların zamanında ulaştırılmamasmdaki aksaklıklar üzerinde durul
malıdır. PTT Genel Müdürlüğünün televizyo
nun Ankara dışındaki illere yayılmasmdaki de
ğerli hizmetlerini takdirle karşılıyoruz.
PTT Genel Müdürlüğünün ve bağlı kuru
luşlarının maddî ve manevî sorumluluğu çok
ağırdır. Bu Genel Müdürlüğümüzün ödenek
sıkıntısından kurtarılarak,
teknolojinin
ge
rektirdiği yeni araçlarla donatılması gereği
ne inanıyoruz.
PTT örgütünde çalışan personelin, özellik
le dağıtıcıların ücretleri çok düşüktür. Her tür
lü hava şartlarının etkisine göğüs gererek çalı
şan, görev yapan bu personeli, maddî sıkıntı
dan kurtarmanın yolları acilen aranmalıdır.
Fazla mesai, iş riski gibi yan ödemeler esirgen
meden, bu feragâtkâr kamu görevlerine gecik
tirilmeden verilmelidir.
Sözlerime son vermeden, kamu oyunda gü
nün konusu olan ve söylentilere yol açan, PTT
pul ihalesi için Sayın Bakanın açıklama yap
ması yararlı olacaktır.
Bir kurumumuz tarafından PTT İdaresini
itham eden bir broşür neşredilmiştir. Bu bro
şürde iddia edilen hususlar doğru mudur, de
ğil midir! Sayın Bakanın kamu oyu ve Yüce
Senatonun aydmlantılmasını sağlamak için bu
sorunun cevabını burada vermesini rica edi
yorum.
Ulaştırma Bakanlığı için, bu yıl 1973 büt
çesinden ayrılan ödeneklerin, Ulaştırma Ba
kanlığına bağlı kuruluşların büyük hamle yap
masına yeterli olmadığı kanısındayız. Ancak,
bütçe imkânlarının ayırabildiği bu ödenekler
le, iyi bir işletmecilik kurulursa, halkımıza,
milletimize daha büyük hizmetler yapılacağı
inancındayız.
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Ulaştırma Bakanlığının ve bağlı kuruluş
larının 1973 bütçesinin Millete ve Ulaştırma
Bakanlığı mensuplarına hayırlı olmasını diler
ken, başarı dileklerimizle C. H. P. Grubunun
iyi niyet ve takdir duygularını sunmayı va
zife biliriz.
Hepinizi saygılarla .selâmlarım. ('Alkıışlar)
BAŞKAN — Sayın Saraçoğlu?.. Yoklar.
Sayın î. Ethem Erdinç A. P. Grubu adına,
buyurun.
A. P. GRUBU ADINA t. ETHEM EiEDTNÇ
(Kütahya) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri, Ulaştırma Bakan
lığının değerli mensupları meslekdaşlarıma A.
P. Cumhuriyet Senatosu ve şahsım adına say
gılar sunarım;
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ve Ulaştırma
Bakanlığına bağlı müesseselerin çalışmaları
üzeninde parti grupuııuıı görüş ve temennile
rini arz edeceğim.
Ulaştırma Bakanlığı 1939 yılında 3813 s a 
yılı Kanunla kural muştur. Bakanlığın Kuru
luş Kanunu eskimiş ve bugünün teknik ve
ekonomik, sosyal ve güvenlik icaplarını kar
şılamaktan uzaktır. Bugünün şartlarına uy
gun olarak yeniden düzenlenmiş ve Meclise
sunulmuş bulunan Ulaştırma Bakanlığının Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki kanun tasa
rısının tezden çıkarılması lâzımdır. Senelerdir
yeni bir teşkilât kanununun çıkarılması te
menni edilmişse de, bir türlü çıkartılamamış
tır.
Ulaştırma Bakanlığı; kara, deniz, hava ulaştırmasiyle, haberleşme iş ve hizmetlerini, tek
nik, ekonomik ve sosyal icaplara ve güvenlik
esas ve icaplarına göre kurup geliştirmek ve
koordinasyonu sağlamak, ihtiyaçları tespit
ve plânlamak, ulaştırma ve haberleşme işle
rinde kamu yararına can ve mal emniyetini
sağlayıcı tedbirleri almak ve aldırtmak, yaban
cı memleketlerle ulaştırma ve haberleşme işle
rini düzenlemek ve Bakanlığa bağlı Devlet
Hava Meydanları; işletmesi, Yüksek Deniz
cilik Okulu, Devlet Demiryolları, PTT, Deniz
cilik Bankası, Denizcilik Bankası Deniz Nak
liyatı ve Türk Havayollarını kanunlarına gö
re idare ve murakabe etmek; yerli ve yabancı
gerçek kişilerin hizmetlerini düzenlemek ve
bunları takip ve murakabe etmek vazifesiyle
yükümlüdür.
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Bakanlığa bağlı iktisadî Devlet Teşek
küllerinin faaliyetleri esas olarak, Kamu ikti
sadî Teşebbüsleri Karma Komisyonunda in
celendikten sonra, meclislere getirilmekte ol
duğundan, bu kuruluşların faaliyetleri hak
kında derinliğine bir eleştiride bulunmayaca
ğım.
Yıllardır Ulaştırma Bakanlığında yapılma
sını istediğimiz reorganizasyon
çalışmalarına
başlanılmış bulunmaktadır. Bu teşkilâtlanma
da kurulmakta olan umum müdürlüklerde, ye
ni personel alma cihetine gitmeyip, mevcut
umum müdürlükteki kabarık personelden fay
dalanma yoluna gidilmeli ve cari masrafı artırmamalıdır. 1973 yılında 1972 yılıma naza
ran personel kadrosundaki 71 artış, cari mas
raflarda artma temayülünde bulunduğunu gös
termektedir.
Bakanlık
bütçesi 1972 yılına nazaran
87 869 0O0 lira fazlasiyle 586 388 000 liradır.
Bu artışlar, Denizcilik Okulunun geliştirilme
si, Devlet Demiryolları yol yenileme ve bakı
mı karşılığıdır.
Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluşların
1972 yatırımları gerçekleşmesi, raporda bulu
nan cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı veç
hile çok düşüktür.
Ulaştırma Bakanlığı esas olarak, bir ya
tırım Bakanlığı olmamakla beraber, Bakan
lığa bağlı kuruluşların büyük yatırımları var
dır. Bu kuruluşların 1973 yılındaki yatırım
ları yekûnu 2 486 292 000 T.L.'dir.
Yüksek Denizcilik Okulu:
Okul 1909 yılında Kaptan Hamdd Naci ta
rafından özel bir yüksek okul olarak kurul
muş, 1928 yılında devletleştirilmiştir. 1946 yı
lında 4915 sayılı Kanunla Yüksek Denizcilik
Okulu olarak yeniden
teşkilatlandırılmıştır.
Türk Deniz Ticaret Filosuna kaptan, güver
te zabiti ve gemi makineleri işletme mühen
disleri yetiştirmektedir. 1973 yılında okula ye
terli ödenek tefrik edilmiş, binanın restore
ve tamiriyle, öğrencilerin daha iyi yetiştiril
meleri için bir yüzme havuzu yaptırılması
için de ödenek ayrılmış bulunmaktadır. Okul
bir türlü Devlet denizcilik akademisi haline
getirilememiştir.
Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı
müesseselerin rantabl çalışabilmeleri ve işle-
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rin emniyetle yürütülmesi için yeni birtakım
kanunların çıkartılması zarureti vardır. Çı
karılması zarurî olan kanunlardan Ulaştır
ma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki kanun tasarısı, Bütçe Plân Komisyonun
da 23 . 10 . 1971 tarihinden beri beklemekte
ve her nedense gündeme alınmamaktadır.
Yüksek Denizcilik Okulunun Devlet Denizci
lik Akademisi haline getirilmesi için hazır
lanan kanun tasarısı da uzun zamandır Bütçe
Plân Komisyonundadır. 5584 sayılı Posta Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı da 13 . 3 . 1972'den be
ri Millet Meclisindedir. Van G-ölü işletmesinin
Devlet Demiryoluna Devri hakkındaki ka
nun tasarısı da 23 . 10 . 1971 'den beri Bütçe
Plân Komisyonundadır. Telsiz kanun tasarısı
1 . 12 . 1969 tarihinden beri Millet Meclisinde
dir. Posta
Biriktirme kanun
tasarlısı da
20 . 3 . 1970 tarihinde Millet Meclisine veril
miştir. Devlet Demiryolları işletmesi Kururuluş kanun tasarısı 27 . 4 . 1971 tarihinden
beri Meclistedir. Türk Denizyolları İşletmesi
kanun tasarısı 12 . 5 . 1971 tarihinde Millet
Meclisine sunulmuştur. PTT Kuruluş kanun
tasarısı 12 . 6 . 1970 tarihinde Meclise veril
miş, Bütçe Plân Komisyonunda olduğu öğrenil
miştir. Kanun tasarı ve tekliflerinin komis
yonlarda kalma müddeti mahduttur. Müddet
tahdit edildiğine göre, bu kanun tasarıları il
gili Bakanlıkça takibedilip, Umumî Heyet gün
demine aldırılabilirdi.
Kanun tasarısını Meclise sevk etmekle, Ba
kanlığın vazifesini yapmış olduğu kabul edi
lemez. Hazırlanarak Başbakanlığa sunulmuş
olan Devlet Limanları işletmesi kanun tasa
rısı, 29 . 5 . 1971, Devlet Gemi inşa Kurumu
kanun tasarısı 3 . 9 . 1971 tarihinden beri Baş
bakanlıkta beklemektedir. Ayrıca, her sene
çıkartılması teklif ve temenni edilen, Kara
yolu Taşıma kanunu tasarısı, Karayolu Tra
fik kanunu tasarısı, Karayolu Ulaştırması ve
Trafik Genel Müdürlüğü Kuruluş kanunu ta
sarısı, Demiryolu Nakliyat kanunu tasarısı,
Denizde Can ve ve Mal Koruma kanunu tasa
rısı, Hava Seyrüsefer kanun tasarısı, Hava
Alanlarının Emniyet Sınırınım Tespitine Dair
kanun tasarısı, Kıyı Emniyeti Teşkilâtı kanun
tasarısı gibi; can ve mal emniyetiyle ilgili ta
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sarılar da bir türlü hazırlanıp Meclise verile
memiştir.
Geçen sene ulaştırma kamu kuruluşları per
sonelinin fiilî hizmet zammından yararlandüırılması hususunun sağlanması temenni edil
mişti. 5434 sayılı Türkiye Cumihuriyeti Emek
li Sandığı Kanununda yapılacak değişikli
ğin, Bakanlığın iştigal konusu dışında kal
dığı beyan edilmektedir. Bu kanunu Emekli
Sandığı mı teklif eder? Bakanlık kendisine
bağlı kuruluşlardaki personelin haklarını ko
rumaya mecburdur. Ulaştırma Bakanlığı ku
ruluşlarında çalışan personelin
çoğunun me
saisi, fiilî hizmet zammı alan birçok kuruluş
lardaki personelin mesaisinden daha ağır
dır.
Yine geçen sene yapılan temennilerden, PTT,
Devlet Demiryolları gibi teşekküllerin küçük
dereceli personel istihdamı zorunluğu, bun
lara verilecek aylığın ise, aynı seviyedeki iş
çi ücretinin çok dununda kalması nedeniyle,
657 sayılı Kanunla tespit edilen asgarî ücret
lerin yeniden düzenlenmesi konusunun da, Ba
kanlığın iştigal sahası dışında kalması şaya
nı hayrettir. Maliye ve bu iş ilgilileriyle per
sonel kendisi mi temas etmelidir!
Muhterem senatörler; Cumhuriyetin 50 ııci
yılma * yetiştirileceği programlanan Boğaziçi
Köprüsü ve çevre yollarından geçiş ücretinin
daha evvelden tespit ve ilânı faydalı olacak
tır. Ayrıca, köprü başlarında yığmak olma
ması için, şimdiden tedbir düşünülmelidir.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü;
Devlete ait olup kendisine verilen sivil
hava meydan ve limanlarını ve bunlara ait her
türlü tesisleri işletmek, Türk havalarında
yerli - yabancı, asker ve sivil bütün uçakları
yerden kontrol suretiyle, hava güvenliği ve
düzeni sağlamak, kendisine mevdu bulunan
tesislerin bakım ve tamirlerini yapmakla yü
kümlü olan katma bütçeli bir teşekküldür.
Hava Meydanları Genel Müdürlüğü halen,
ikisi beynelmilel tarifeli, üçü tarifesiz olmak
üzere 14 havameydanı işletmektedir. Bugün
Türkiye'den ve Türkiye'ye THY ve 33 tarifeli,
67 tarifesiz yabancı havayolu işletmesi tara
fından hava seferleri yapılmaktadır.
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Uçuş emniyeti, çok süratli ve kusursuz mu
habere imkânlarının varlığına ihtiyaç göster
diğinden, havameydanları iki beynelmilel mu
habere merkezi, 1 millî muhabere merkezi, 13
muhabere istasyonu işletmektedir. Genel Mü
dürlük, seyrüsefer yardımcı sistemlerinin pe
riyodik kontrollarının mevcut 2 adet eski tip
ve ömürlerini doldurmuş uçak vasıtasiyle
yapmaktadır. Bu uçakların yedek parçaları
dahi bulunmamaktadır. Bu yüzden yüksek ir
tifada uçabilen uçak alınması zaruridir. Umum
Müdürlük kendisine mevdu vazifeleri 2 240
personelle y a p m a kt a di r.
İşletme yabancı dil bilmeyi gerektirmek
tedir ve uzman personele ihtiyaç gösterilmek
tedir. Yeterli nitelikte personel olmadıkça
uçuş emniyeti azalır. Can ve mal kaybına sebebolur. İşletme personeli kendisi yetiştirmek
te ve meslek formasyonuna saihip personel
2 - 3 senede yetiştirileıbilmektedir. Bu persone
lin İngilizce bilmesi de gerektiğinden lise ve
benzeri tahsilli olan bu personelin 657 sayılı
Personel Kanunu şartları içinde işletmede mu
hafaza etmek müşkülâtı vardır. Bu persone
lin tutabilmek ve her zaman el altında bulun
durabilmek zarureti karşısında meydanlar ci
varında lojmanlar yapmak lâzımdır. Kendileri
ne bâzı avantajlar sağlanmadığı takdirde faz
la ücretlerle başka müesseselere geçecekleri
muhakkaktır. Nitekim 19'65 - 1:971 yılları ara
sında 450 civarında eleman maaş ve ücretleri
nin azlığından ayrılmışlardır.
Hizmetin özelliği ve muasır ülkeler hava
cılık teşekküllerindeki uygulama, nazara alı
narak ayrı bir ücret rejimi uygulanmalıdır.
Muayyen ihtisas branşmdaki personele tanın
mış olan yan ödemenin bünyede huzursuzluk
lara yol açtığı öğrenilmiştir. Yan ödemelerle
ilgili kararnamenin tadilinde Devlet Havamey
danları İşletmesi için öngörülen son teklifin
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı personeli
için son uygulamada olduğu gibi müstakil bir
kararname çıkarılması zorunludur.
Hizmetin özelliği ve aksaklıkların önüne ge
çilmesi için işletmede sözleşmeli personel is
tihdamına imkân verilmelidir. İşletme gelir
lerini kira bedellerinden, konma konaklama,
handling, hizmetlerinden lokanta, kantin ve
benzeri yerlerden, çeşitli işletmelerden, bağış-
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lardan sağlanmaktadır. İşletmenin gelirleri
1966 yılında 11 083 000 lira iken, 1971'de
47 443 000 liraya yükselmiştir. Genel Müdür
lük meydanlarımıza inmeden hava ülkemizden
geçen uçaklardan 1 . 4 . 1972 tarihinden itiba
ren her geçişten 42 dolarlık bir transit uçuş
ücreti almaya başlamıştır ki, gelir artışında
faydalı olacaktır.
Avrupa havameydanlarmda uçaktan termi
nale, terminalden uçağa otobüsle yolcu nak
ledilerek gelir sağlanmaktadır. Bizde de bu
nakliyatın havameydanı işletmesince yapılma
sı gelir sağlayacaktır.
Havameydanları) işletmesine senede 15 ilâ
20 milyon lira gelir sağlayacağı hesaplanan
827 sayılı Rıhtım Resmi Kanunu tadilinin de
biran evvel çıkartılması şayanı temennidir.
İşletmenin Birinci ve İiknci Beş Yıllık Plân
devrelerinde yatırım gerçekleşmesi çok dü
şüktür. Meselâ, 1969 yılmde 18 713 000 lira
ödenek verilmiş, 12 250 000 lira sarfedilmiş.
1971'de 22 000 000 lira ödenek verilmiş,
13 000 000 lira sarfedilmiştir. Bu gerçekleşme
nin düşük olmasının sebeplerden biri olarak
kotaların takvim yılma göre Ocak ve Tem
muz aylarında, bütçenin ise Mart'ta çıkartıl
ması' gösterilmektedir. Ayrıca 1050, 2490, 53>83,
6246 sayılı kanunların işleri geciktirdiği, yurt
dışından kritik bir malzemenin alınma süre
sinin 6 ilâ 20 ay arasında uzadığı, böyle bir
durumun havacılığın gerektirdiği emniyet ve
süratle bağdaşamayacağı aşikârdır. Bu ba
kımdan mezkûr kanunların günün şart ve icap
larına uygun olarak tadilleri ve işletmeye güm
rük muafiyetlerinin tanınması gereklidir.
Genel Müdürlüğün gelirlerini
artırmak
maksadıyle yaptığı bu çalışmalar memnuniyeti
muciptir. Ayrıca yurt dışına giden yolcular
dan alman yolcu hizmet ücretinin 15 liradan 30
liraya çıkartılması şayanı tavsiyedir.
Memleketimizde iç hatlar seferlerinin jet
uçaklarıyle yapılması neticesi iki şehir arasın
daki uçuş yolculuğu çok kısalmıştır. Buna kar
şılık meydanlardan şehir e gelişler uzun zaman
almaktadır. Meselâ, İstanibul - Ankara arası 35
dakika olduğu halde Eseniboğa - Ankara oto'büs
yolculuğu 45 dakikadan fazladır. Bu arada za
manın kısaltılması için başka bir
güzergâh
tespiti uygun olur.
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Hava. meydanları civarında uçuşemniyetiııi
tehlikeye düşüren inşaat yapılmakta ve buna
mani olunamamaktadır. Bu yüzden hava liman
ve meydanlarında uçuş emniyet sahalarını tah
dit ve tehdit eden çeştii inşaat faaliyetlerinin
menine ve sımriandırlmasma dair Mania Kanu
nunun bir an evvel çıkartılması lâzımdır. Bu
Kanunun çıkarılmasındaki gecikmeler, istimlâk
ler dolayısiyle Devlete daha çok masraf açacak
tır.
İsletmenin 1956 yılında çıkartılmış olan Teş
kilât Kanunu havacılık tekniğinin gelişme ve
prensiplerine uygun değildi]-. Yeni bir teşkilât
kanunu çıkartılması gereklidir.
Devlet Demiryolları 8 milyar lira serma
yeli, amme hizmeti gören bir İktisadî Devlet
Teşekkülüdür. Ödenmemiş sermayesi 1971 yılı
sonu itibariyle 5 milyar liradır. Teşekkülün yıl
lık yatırım programı uyarınca gerekli finans
man. ihtiyacı genel bütçeye konulan ödeneklerle
karşılanmakta ve ödenmemiş sermayesine mah
sup edilmektedir.
Devlet Demiryolları Devletçe kendisine veri
len dcmiryolanuı işletmek, demiryollarına bağ
lı liman, rıhtım ve iskelelerden hükümetçe ken
disine verilenleri işletmek, demiryolları ve li
manların tesislerini işletmek ve bunların bakım,
ıslah ve tevsii ile vazifelendirilmiştir. Ayrıca
denizyolu nakliyatını tamamlayıcı mahiyette
her türlü nakil işlerini yapmak, ambar, antrepo,
depo, sundurma, silo, akaryakıt depoları ile
benzeri tesisleri, umumi mağazalar kurup işlet
mek. emanet odaları, otel, gazino, lokanta, bü
fe. büvet ve benzeri gibi yolcu ihtiyaçlarım kar
şılayan tesis ve servisler kurmak,
işletmek;
yurt içinde ve dışında acentelikler ve temsilci
likler kurmakla yetkilidir. Eskiden 11 işletme
müdürlüğü ile idare edilirken, yapılan reorganizasyonlarla bugün 0 işletme, 3 müessese ve
bir fabrika müdürlüğü ile idare edilmektedir.
J9G8 yılında GG 891 olan personeli. 1972'de
57 942'ye düşürülmüştür. Her sene zararı git
tikçe artan ve 1972'de 790 milyon liraya çıkan
TCDD'dan bir tasarruf yoluna gidilmektedir.
Memurlara sembolik olarak ayda 10 TL. olan
çocuk zammı TCDD işçileri için 25 liraya çıkar
tılmıştır. Yapılan toplu sözleşmeyle TCDD'na
yaklaşık olarak 225 milyon lira malî külfet
tahmil edilmiştir. Devlet Demiryollarına ıııali-
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yet altı nakliyat yaptırılması ve tarifelerini
ayarlamamakta olması zararını mucip olmakta
dır. Malzeme fiyatlarının artması da zararın
sebeplerindendir.
Halen memleketimizde carî hat 8194 km.
109 km'si elektrikli, istasyon hatları 120 km,
talî hatlar da 152G km, toplam 9780 km'dir. Bu
nun, nispeti % 42'yi bulan 3372 km'si teknik
ömrünü doldurmuş durumdadır. Ray tebdiline
ehemmiyet vermek lâzımdır. Ray tebdilinde ih
mal büyük kazalara sebep olabilir. Diğer taşıt
dallarına nazaran eşit olmayan taşıma ve reka
bet şartlarına rağmen TCDD yurt kalkınmasına,
iktisadî gelişmeleri destekleyici bir şekilde ça
lışma içindedir. Gerek yük, gerek yolcu nakli
yatı, yıldan yıla artmaktadır. Bu nakliyatı daha
çok artırmak için işletme araçlarının moderni
zasyonu, cer sisteminde buharlının terkedilip,
elektrikli ve} dizel işletmeye ;geçilmesi; hızın ar
tırılması, direkt yük trenlerinin hizmete konul
ması, hukukî bünyede değişiklik yapılarak ti
carî sisteme yönelinmesi ve ücret tarifelerinde
kilometrelik eşitliğin bırakılıp, maliyet ve reka
bet koşullarına uygun tarifelerin tespit olun
ması lâzımdır. Gerek yolcu ve gerekse yükün
Devlet Demiryollarından kaçmaması için tren
süratlerinin artırılması, gecikmelerinin kabul
edilebilir hadde indirilmesi, konfor ve temizlik
konularına daha fazla önem verilmesi lâzım
dır. Demiryollarının bâzı vergilerden muaf tu
tulması da zararı azaltıcı olacaktır ve diğer te
şekküllerle eşitlik sağlanacaktır.
İstanbul ve Haydarpaşa banliyölerinden
sonra, 27 . 10 . 1972 tarihinde Sincan - Ankara
-Kayaş banliyösünde de elektrikli işletmeye ge
çiş memnuniyeti mucip olmuştur. Plâna göre
dizel lokomotiflerin Eskişehir'de imali prog
ramlanmıştı. İthâli cihetine' gidilmeyecekti.
Program niçin aksamıştır? Pakistan tarafından
sipariş edilen vagonların ihracı ne durumdadır?
Türkiye'yi İran'a birleştirmiş olan Yan - Kotur
vlemiryolu ne zaman muntazam ve düzenli ça
lışmaya başlıyabilecektir? Açıklığı 27 . 9 . 1971
tarihinden beri yol kaç gün işlemiş ve kaç adet
yolcu ve yük treni yapılmıştır ve nakledilen
yolcu ve yük miktarı nedir?
Demiryolculuk ağır bir meslektir. Mesaile
rini diğer devlet daireleri ile kıyaslamak müm
kün değildir. Bu bakımdan mesailerini değer70 J —
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•lendirmek için bir tedbir alınması zorunludur.
Halk ile ilişkileri olan personelini daha uygun
bir hizmet anlayışı içinde çalışmalarını temin
için eğitimlerine ve bu gibi işlerde vazife ala
cakların seçimine itina gösterilmelidir.
Doğu'ya tahsis edilen vagonlar eski, tamir
görmemiş, kir - pas içindedirler. Lâmbası yan
mayan vagona her zaman rastlamak mümkün
dür. Tren tehirleri de t »Mî bir hal almıştır. İşin
ilgililerce yakmeıı takibi lâzımdır.
PTT işletmesi Genel Müdürlüğü 1 milyar
lira sermayeli bir İktisadî Devlet Teşekkülüdür.
Bir amme hizmeti gören PTT, hizmetlerini köy
lerdeki vatandaşlarımızın ayağına götürmek
suretiyle gelişmede önemli bir katkıda bulun
maktadır.
Birinci Beş Yıllık Planın uygulanmaya baş
landığı 1963 yılında 1394 PTT işyeri varken,
1972 yılı sonunda işyeri sayısı 3240'a çıkmış
tır. 1973 yılında 275 iş yeri daha açılması programlaşmıştır. PTT kendisine mevdu vazifeleri,
1972 yıl sonu itibariyle, 37 180 personelle ifa
etmektedir. Birleşmiş Miletler özel fonundan
sağlanan yardımla kurulan modern eğitim mer
kezi PTT için çok faydalı olacaktır. PTT ida
resi 1954 ve 197ü yılları hariç, her yıl devamlı
kâr etmiştir. 1971 de 124 milyon, 1972 de 261
milyon lira kâr sağlamıştır. 1973'de de 273 mil
yon lira kâr sağlayacağı tahmin edilmiştir.
1968 yılında 74 olan otomatik telefon sant
ral adedi, 1972'de 86'ya çıkartılmış, otomatik
santral kapasitesi de 386 100'e yükseltilmiştir.
1973'de bir santral ilâvesiyle kapasitenin 462 700'
e çıkartılması planlanmıştır.
PTT telefon taleplerini karşılayamamakta
dır. 100 binlerce kişi telefon beklemektedir. İs
tanbul'da telefon 10 bin liraya kadar satılmak
tadır. Telefon talep edenlerden peşin para al
mak suretiyle şebeke tesisi mümkün olabilir.
Şehirlerarası konuşmada müşkülât çekilmek
tedir. Şebekenin müsait olduğu bölgelerde şe
hirlerarası telefon konuşmalarının otomatik ha
le getirilmesi hususunun Üçüncü Beş Yıllık plan
döneminde ele alınarak 5 büyük şehirde otoma
tik konuşmaya geçilmesi memnuniyeti mucip
tir. Ancak halen konuşma isteklerinin bekleme
müddetini azaltacak tedbirlerin alınması lâzım
dır. Köylerde olacak yangın, zelzele, sel gibi
herhangi bir âfete, hastalık ve yaralanmaya tez
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den müdahale ve yardım edebilmek imkânını
sağlamak için bir plan ve program dahilinde
köy telefonları konusunu ele almak lâzımdır.
Karadeniz, Doğu ve. Güneydoğu illerimizin
televizyon yayınlarından istifade etme imkânı
nı sağlayacak olan radyolink sisteminin 1973
Programına alınması memnuniyeti muciptir, te
sisin bir an evvel hizmete açılması - şayanı te
mennidir.
Ümraniye'de kurulan PTT' nin telefon ve te
lefon santralı fabrikasıyle NET
fabrikasının
imalâtı memleket irtiyaçlarını karşıladığına gö
re, muhtelif tip telefon ithaline müsacle edilme
melidir.
Posta hatlarının 1.972'de 1226'ya çıkartılma
sı, 1973'de de 37 adet artırılacağı memnuniyeti
mucipse de mektuplar şehir içinde dahi iki gün
de gidiyor.
Posta çeklerinin iyi netler verdiği öğrenil
miştir. Dış ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın
1972 yılında posta ile gönderdikleri havalelerin 1
milyar 843 bin adede ve kıymetlerinin de
2 695 092 000, liraya baliğ olması ve 1973 yılın
da da 3 milyar 198 milyon liralık döviz getirece
ği memnuniyeti muciptir.
Telgraf hizmetinde sürat, emniyet ve intizam
sağlanmışsa da, telgrafın, vatandaşın eline ulaş
ması gecikmektedir. İki nokta arasında direkt
muhabereyi sağlayan teleks sistemleri de rağbet
görmüştür. 1963'de 170 teleks abonesi varken
1972'de 1150'ye yükselmiştir. Görülen rağbet
karşısında her sene bir adet telem cihazı alın
masının programlanması yerinde bir karardır.
Dnizcilik Bankası Anonim Ortaklığı Genel
Müdürlüğü 1 milyar 500 milyon lira sermayeli
bir Kamu İktisadî teşekkülüdür. Denizcilik Ban
kasına şu hizmetler verilmiştir.
Bankacılık, Türk ve yabancı sularda yük ve
yolcu nakliyatı yapmak, Türkiye kıyılarında
kendisine verilen liman, iskele, rıhtımları işlet
mek Van gölü işletmesi, Boğazlar, Haliç, Mar
mara Denizi İzmir Körfezinde yük yolcu ve ara
ba vapurları işletmek, gemi inşa, tamir, havuz
lama işlerini yapmak. Yalova Kaplıcalarını iş
letmek, denizde can ve mal emniyeti ve kıyı
emniyeti ve gemi kurtarma yardım işlerini yap
mak.
Bankanın ödenmiş sermayesi 1 milyar 249
bin 635 liradır. Bu ödenmiş sermayenin büyük
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bir kısmı nakit dışı varlıklarla karşılandığın
dan, -banka yıllık faaliyetini yürütmek için na
kit sıkıntısı çekmektedir. Banka her sene zarar
etmektedir. 1972 yılında 160 milyon lira zarar
etmiştir. 1973 yılında da 172 milyon lira zarar
edeceği hesaplanmıştır.
Zararı mucip olan şeyler şunlardır. Mevcut
filonun bugünün ihtiyaçlarına uymayan misk ge
milerden terekküp etmesi ve aynı zamanda ge
milerin yaşlı ve süratlerinin düşük olması. Ka'botaj hatlarında çalıştırılan gemilerin zararı ise
kara nakliyatın inkişaf ve rekabetinden dış hat
larda çalışanlarmki ise idaresizlikten, emniyet
sizlikten ileri gelmektedir.
BAŞKAN — Sayın Erdinç bir dakikanız var
efendim. Halbuki notlarınız da çok...
A. P. GRUBU ADİNA İBRAHİM ETEM ER
DİNÇ (Devamla) — Sayın Başkan, lütfen ikinci
15 dakika konuşmama müsaade edilirse?..
BAŞKAN — ıSaym Erdinç 15 dakikalık ikin
ci görüşme hakkınız var. Ancak, birinci kez bü
tün sayın üyeler yarımşar saat konuştuktan son
ra mümkün olacak.
ıSaym Haydar Tunçkanat 15 dakika bekle
mek lütfunda bulunurlarsa bu imkân doğuyor.
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) —
Hay hay efendim.
(BAŞKAN — Buyurun 15 dakikalık ikinci
konuşma hakkınız vardır.
A ' P . GRUBU ADINA İBRAHİM ETEM ER
DİNÇ (Devamla) — Zarar; idaresizlikten, toplu
sözleşmelerle gemi adamlarına yapılan nakdî
ödemelerden, şişkin personel kadrosu bulunma
sından ve mevcut personelden istifade edilme
yip, yeni personel alınmasından, satılan gemile
rin yerine yenileri ikame edilmediği için iş gör
meyen ihtiyaçtan fazla personel bulunmasından
ileri gelmektedir. Zarar sebepleri bilindiği halde
işe eğilinip bir türlü zarardan kurtarılamamış
tır. İstihdamda iş ile personel arasında bir iliş
ki yoktur. Norm kadro tahakkuk ettirilememiş
tir. Denizcilik Bankası organizasyona muhtaçtır.
Bankanın 743 milyon lira iç ve 30 milyon 709
bin lira dış borcu vardır. Denizyollarının iç ve
dış hatlardaki yolcu taşımasında mühim bir de
ğişiklik yoksa da, iş hatlarda yük nakli; 1965
yılında 126 bin 465 ton iken 1971 yılında yarıya
yakın bir azalış göstererek 69 bin tona düşmüş
tür. Dış hatlarda durum daha kötüdür. 1965'de
— 702
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102 bin ton olan nakliyat, 1971'de 40 bin tona
düşmüştür.
Denizcilik Bankasında daimî ve muvakkat
18 015 personel çalışmaktadır. 'Müessesenin işlet
tiği Şehir Hatları İşletmesi, İzmir Körfezi va
purları, İstanbul Liman İşletin esi, İzmir, Trab
zon, Giresun limanları işletmeleri zarardadır.
Yine Denizcilik Bankasına bağlı olan Haliç, İstinye, Camialtı, Hasköy ve İzmir'de Alaybey ter
saneleri de toplam olarak zarar etmektedir.
1972 yılında 25 yıl süreyle Sağlık Bakanlı
ğından kiralanmış olan Yalova Kaplıcaları ise
zarar etmektedir. Bu kaplıcanın Denizcilik Ban
kasından alınması gerek Murakabe Kurulunca
ve gerekse Parlâmentoca her sene teklif edilme
sine rağmen bir işlem yapılmamaktadır.
Yan Gölü İşletmesinin de Devlet Demiryol
larına devri bir türlü yapılamamıştır.
Pendik Tersane inşaatı da gecikmiştir. İn
şaat halen ne safhadadır? 1972 yılı Programına
50 milyon lira konulmasına rağmen mühim bir
harcama yapılmamıştır.
Denizcilik Bankasındaki sabotajlar memle
keti milyonlarca lira zarara sokmuştur. Banka
ilgilileri geç de olsa herhalde bunlardan bir
ders olarak işi sıkı tutmaya başlamışlardır.
Denizcilik Bankası Bankacılık Faaliyetleri :
Bankanın merkez şubesi dahil, halen 36 şu
besi vardır. Toplam mevduatı 276 milyon lira
dır.
Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Türk
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü :
Denizcilik Bankası Kuruluş Kanununa isti
naden 18 . 6 . 1955 tarihinde kurulmuş olan
müessesenin sermayesi 500 milyon liradan 750
milyon liraya çıkarılmıştır. Sabit kıymetler tu
tarı 2 milyar .300 milyon liraya çıkacağına göre
sermayesinin de sabit kıymetlere orantılı bir se
viyeye çıkartılması uygun olur.
Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı iç ve dış
sularda her türlü yük, hayvan ve feran yolcu
nakliyatı yapmak, acentelik işleriyle uğraşmak,
eski ve yeni gemi alım ve satımı yapmak, gemi
kiralama ve kiraya vermek ve her türlü navlun
mukaveleleri yapmakla yükümlüdür. Müessese
de daimî ve muvakkat 2 464 kişi çalışmakta
dır. 1968 - 1973 yılları arasındaki 6 yıllık dö
nemde kara personelinde 94, deniz personelinde
966 artış olmuştur.
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Denizcilik Bankasında fazla personel olduğu
halde arada koordinasyon sağlanmadığından
müesseseye yeniden 1 060 kişi alınmıştır. Mües
sese, 1972 yılında 8 milyon 700 bin lira zarar
etmiştir. 1973 yılında 54 milyon lira kâr edece
ği hesaplanmıştır. Müessesenin taşıma kapasite
si 1968 yılında 278 bin DWT iken 1972'de 487
bin DWT olmuş. 1973'de de '693 bin D ¥ T ' a çı
kartılması programlanmıştır. Müessese filoyu
yenilemek için büyük bir gayret içindedir ve
filonun üçte biri yenilenmiştir. Müessese, ithal
mallarımızın ancak % 30'unu taşıyabilmekte bu
yüzden 100 milyon doların üstünde döviz kaybı
olmaktadır.
Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatmca son
günlerde bâzı gazetelerde D. B. Deniz Nakli
yatı hakkında neşriyata rastlanmaktadır.
Meselâ bir komisyoncuya vekâletname verile
rek bu komisyoncunun 1 milyon lira civarında
bir parayı zimmetine geçirdiği ve 18 aydır bu
alacağının takip ve tahsil edilmediği.
Hasta bir şahsın, hasta olduğu bilindiği hal
de, sırf meslektaşlık veya vefa duygusuyle işe
alındığı, hastalığının tedavisi için Amerika'ya
gönderildiği ve Şirketin 179 bin lira gibi bir za
rara uğratıldığı.
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I fon, telsiz telefon, telsiz telgraf tesisatı ve tc-çhizatryle enerji tesisleri ve muhabere hatları kurI mak ve işletmek.
T. H. Y. Anonim Ortaklığının sermayesi 400
I milyon ve 'sermayenin % l'i eşhasa, % 98,95'i
I Devlete aittir. T. H. Y. kendisine mevdu bu va
zifeleri 3696 personelle yapmaktadır. 1969 yılıuI da 2 349 personeli yardı. Bu 1 252 artısın 514'ü
büro, satış, trafik memuru; 525:i hizmetli ve 'anI cak 94 adedi uçucu personeldir, ki Bakanlığa
I bağlı ibu müesseseye de haddinden fazla personel
'alınmıştı,*.
I
Ortaklığın mukaveleye bağladığı 3 adet DCI 10 uçağı satmalına projesinin kredi faizleri ha
riç malî portesi yuvarlak bir rakam olarak 900
I milyon T. L. civarındadır. Diğer kredi borçları
I tutarı 390 milyonla borç 1 milyar 295 milyon liI raya baliğ olmaktadır. F - 28'lerin satınaİmmasıy'le hu miktar 1 milyar 626 milyon lira olacak
tır. Ortaklığın 'borçlarının itibarî sermayeyi geç
memesi lâzımdır. Bu, Bakanlar Kurulu kararıyI le 2 misli artırılabildiğine göre, borçlanma tcplaI mı dört mislini aşmış bulunmaktadır. Gerek kaj nunî zorunluğu yerine getirmek, 'gerekse ortaklık
'likidite imkân mı ferahlatmak için sermayesinin
I kanunî seviyeye getirilmesi lâzımdır.

Dış Seyahat Harcırah Yergisine mukabil özel
Yine Şirket Genel Müdür ve yöneticilerinin I
19'71'de imzalanan toplu sözleşmeden yararlan I fondan yapılacak iadeler zamanında yapılmamak
tadır. Halen alacak olarak tahakkuk eden 78 mil
dıkları, toplu sözleşmeleri hazırlama, kabul et
yon 817 bin T, L.'na mukabil 40 milyon lira ve
me ve yönetme durumunda olanların sözleşme
rilmiştir. Bu da likidite silkintisini mucip o'lmakden yararlanamayacakları gibi... Bu neşriyat
t aldı A
doğru mudur, doğru ise ne işlem yapılmıştır.
Sayın Bakanın tavzih etmesini istirham ederiz.
Ortaklık 1968 yılında 11 milyon lira zarar
ederken, 1969'de 10 milyon 712 bin lira kâr etT. II. Y. Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü
I mistir. 1972 yılında da kârı 36 milyon 455 bin
hava işletmeciliği yapmak üzere 20 . 2 . 1956 ta
lira olmuştur. 1973 yılında 65 milyon lira kâr
rihinde kurulmuştur. Tüıkiye dahilinde ve ha
I sağlayacağı hesaplanmıştır. Ortaklık, 1969'da 53,
ricinde yolcu, posta, hayvan ve her türlü eşyaya
1970te 85, 1971'de 240, 1972'de de 364 milyon
müteallik hava nakliyatı yapmak, ortaklık ve di
I T. L. döviz sağlamak suretiyle yurt ekonomisine
ğer hava yolları ve nakliye işleriyle iştigal eden
I katkıda bulunmuştur. 1973 yılında ise 750 milsair hakikî ve hükmî şahıslara ait uçaklarla di
I yon lira döviz sağlayacağı hesaplanmıştır.
ğer nalkil vasıtaları için bilet ve hamule senedi sat
Hava yollarımızda iç hatlar devamlı olarak zamak, ıb'iİGt 'satış mahalleri ve 'depolar tesis etmek; I
uçak (teçhizatı ve hava nakliyatıyle alâkalı her I rar, dış hatlar ise 1969'dan itibaren kâr etmeye
türlü teçhizat ve 'malzemeyi imal etmek, tamir I artmaktadır. Dünyada yolcu artışı % 16,5 ol©timek, hangarlar, depolar, tamirhaneler tesis et I masına karşılık bizde 1968 yılında artış % 48 olmek ve işletmek; hava nakliyatıyle alâkalı yolcu I muş, 1971-de -'5'i bulmuştur. Almanya'da çalıların, poytanın, hayvanların ve eşyanın nakli için I şan işçilerimizin bunda büyük katkısı vardır. Haher nevi otclbüs, otomobil ve 'kamyon işletmek; I vayollarmm bu gelişmesi memnuniyet, vericidir.
kendisine mevdu bu görevler1! ifa maksadıyle tele- I Taibiî hadiselerden dolayı olanlar hariç, tehirlerin
703 —
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önlenmesi hımışımda, alınacak tedbirler de mem î temi kullananların yapılan harcamalara belirli
ölçüde katılmaları sağlanamamıştır.
Çağdaş
nuniyeti muciptir. 1972 yılı programına göre alı
ulaştırmacılıkta büyük önemi olan alt sistem
nacak uçaklara karşılık üç adet DC - 10 uçağı 959
ler arasındaki koordinasyon etken bir düzeye
milyon 597 bin liraya satmalınmıştır.
çıkarılamamıştır.
Bunların yamsıra işletme,
Türk Kava Yolları. Anonim Ortaklığı 'bünye
idare, plânlama ve araştırma konularının plân
sinde bir Oharter Şirketi kurulması ne safhada
da öngörüldüğü şekilde modemi esemem esi ve
dır? Yurtta ve dışarıda açılmış olan 'acentalıkların
yetenekli personel sayısının azlığı gibi dar bo
•ayrı ayrı gelir ve masrafları nedir? Zarar eden
ğazlar giderilememiştir. Taşıma ve buna ilişkin
acenteliklerin kapatılması düşünülmekte midir?
yan
hizmetler yine ve kamu ve özel kuruluşlar
Hava Y'ollarınm bir şirketi olan USAŞ'm duru
eliyle
yürütülmekte ve organizasyon sorunları
mundan da bilgi vermesini, derhal cevaplandırıl
ağırlıklarını duyurmaya devam etmektedir'.»
mayacak hususların ise yazılı olarak gruba gön
denilmektedir.
dermelerini Sayın Bakandan rica ederim.
Sayın Bakana ve Bakanlık mensubu değerli
Bizim yargılarımızı doğrulayan Üçüncü Beş
me.dekda.ş'arıma başarılar diler, bütçenin Bakan
Yıllık Kalkınma Plânında, kendisinden önceki
lığa. ve m il İçimize hayırlı ve uğurlu olmasını te plânlar gibi, bâzı ilke ve tedbirler getirilmiş,
menni eder-, saygılar sunarını. (A. P. sıraların
gerçekte bunlar Birinci Beş Yıllık Kalkınma
dan alkışlar.)
Plânında da yazılmıştır.
BAŞKAN' — Millî Birlik Grubu adına Sa
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında «Ulaş
yın Haydar Tımçkauat, buyurun.
tırma sektöründe sistemi kullananları, yapım
M B. GRUBU AD1XA HAYDAR Tl/NÇve bakım harcamalarına, amortisman, bakım ve
KAXAT (Tabii Üye) —• Sayın senatörler;
idame masraflarını karşılayacak ölçüde katıl
Geçen yılki konuşmamıza «Türkiye'nin bir
maları sağlanacaktır» ilkesi, Üçüncü Beş Yıllık
ulaştırma politikası var mıdır?» sorusuyle baş
Kalkınma Plânında terk edilmiş görülmektedir.
lamış, uygulama ve belgelerden örnekler vere
İlke terk edildiğine göre, sistemler arasında
rek, böyle bir politikanın mevcudolmadığını
ki haksız rekabet nasıl önlenecektir? Bu soru
ortaya koymuştuk. Bir ve İkinci Beş Yıllık Kal
ya inandırıcı bir cevap bulmak güçtür. Kara
kınma plânlarında kara, hava, demiryolu yol
yolu taşımacılığı, özellikle yük taşımasında bir
cu ve yük taşımacılığını düzenlemek için alın
düzensizlik içindedir. Aşırı rekabet, taşıma üc
ması öngörülen tedbirlerden hemen hiç birisi
retlerinin normalin çok altına düşmesine ve done uyulmamış, kanunlar çıkarılmamış, gerekli
layısıyle de aşırı yükleme yapılmasına neden
düzenleme ve reorganizasyon yapılamamıştır.
olmaktadır. Son zamanlarda, karayolları tartı
istasyonlarında yapılan kontrollar bu aşırı yük
Aradan geçen 10 yıl içinde ise, yük ve yol
lemeyi kısmen önleyebiliyorsa da, kontrol dışı
cu trafiği "plân tahminlerini de aşan bir geliş
kalan büyük çoğunluk karayollarının bozulması
me göstermiş, sistemler içi düzensizliği ve sisna sebebolmaktadır. Asıl neden olan aşırı reka
temlerarası haksız rekabeti de artırarak sistem
bet ortadan kaldırılmadıkça, ağırlık kontrolü
lerdeki maliyeti de ters yönden etkilemiştir.
nün istenen sonucu sağlaması mümkün değildir.
Karayolları taşıt parklıdaki âtıl kapasite,
kara ve demiryollarının kapasitelerinin altında
Bakanlıklar arasındaki bakan değiştirme re
ki taşımaları da yatırımların verilsiz olması so
korunu elinde tutan Ulaştırma Bakanlığı, geçen
nucunu doğurmaktadır.
10 yıllık iki plân döneminde, plânlarda belirtilen
ilke ve tedbirlerin alınması ve uygulanmasında
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının altın
başarı sağlayamamıştır. Üçüncü Plân dönemine,
cı bölümünde konu ile ilgili olarak; «Alt ve
birinci plân dönemindeki sorunlar daha derin
üstyapı kapasitesinde elde edilen gelişmelere
leşmiş, yoğunlaşmış ve çözümlenmeleri daha zor
karşılık her iki plân ve yıllık programlarda, sö
laşmış olarak girilmektedir. Plân hedeflerini gerzü edilen kesimin kendisine özgü işletme ve kul
çekleştirilememe nedenleri olarak bütçe raporun
lanmaya ilişkin bâzı sorunları devam etmekte
da; ulaştırma ve haberleşme sistem ve araçların
dir. Örneğin her alt kesimin benzer koşullar al
da uluslararası alanda vâki gelişmelere uyumlutımla rekabet etmesi olanağı yaratılamamış, sis704 —
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hığu sağlayacak bir organizasyon düzeyine bu
güne kadar ulaşılamamış olması, bütün ulaştır
ma ve haberleşme sistem \c faaliyetlerini tanzim
ve murakabe etmekle görevli bulunan Bakanlı
ğa görevi ile orantılı hukukî, malî ve idarî yet
kinin verilmemiş olması, Bakanlığa kuruluş ka
nunu ve diğer çeşitli mevzuatla verilmiş olan gö
revlerin dahi yerine getirilebilmesi için gerekli
bütçe, teşkilât, kadro ve personel gücünün sağ
lanamamış olması, ulaştırma sektörü ile ilgili
tüm görev, yetki ve sorumlulukların tek örgütte
toplanmayıp çeşitli bakanlık ve kuruluşlara da
ğılmış olması nedeniyle diğer sektörlerle ulaştır
ma sektörleri arasında, ulaştırma sistemleri ara
sında ve ulaştırma sistemlerinin kendi yapımcı
ve işletmeci kuruluşları arasındaki koordinasyo
nun sağlanmasının güçlüğü veya imkânsızlığı gi
bi nedenler gösterilmiştir.
Bakanlığı bugünkü yetkisiz ve sorumsuz du
rumundan kurtaracak ve bünyesinde gerekli reorganizasyon ve düzenleme yapılmasını sağlaya
cak olan Teşkilât kanunu tasarısı 29 . 6 . 1971
tarihinde Millet Meclisine verildiği halde, ara
dan geçen 1,5 yıl içerisinde ancak Bütçe ve Plân
Komisyonuna kadar gidebilmiştir. Eğer gelecek
ekim ayında seçim yapılacaksa, bu tasarı bu yıl
da kanunlaşmadan kadük olacaktır. Buradan
mevcut durumun 1973 mlî yılında da sürüp gi
deceği sonucunu çıkarmak bir kehanet olmasa
gerek.
Sayın Cumhurbaşkanının Başkanlığında par
ti ve grup başkanlarının katılmasıyle yapılan
toplantıda, seçimden önce çıkarılması öngörülen
kanun tasarıları arasında, Ulaştırma Bakanlığı
nın sevk etmiş olduğu kanun tasarılarından hiç
birisi yoktur. Bu nedenle ulaştırma ve haberleş
meyi düzene koyacak kanunlarla, plânın ilke ve
tedbirleri 1973 programı döneminde de uygulana
mayacaktır.
1971 programı koordinasyon kararma göre;
«1973 yılında ulaştırma sektöründe yapılacak
yatırımlarda daha çok devam eden işlere ağır
lık verilmiş ve bunların programlanan süre için
de tamamlanmaları hedef alınmıştır» denilmek
suretiyle, İkinci Beş Yıllık Plân döneminde ger
çekleştirilemeyen yatırımların tamamlanmaları
yoluna gidilmiş olduğu anlaşılıyor.
1973 yılı içinde ulaştırma sektörüne yapıla
cak yatırınım, 1972 fiyatlarıyle, kamu ve özel
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sektör toplamı olarak 7 milyar 640 milyon lira
civarında olacağı öngörülmüş ve bunun büyük
bir kısmı da İstanbul boğaz- köprüsü ve çevre
yolları yapımımı harcanacak. Bu da gösteriyor
ki, ulaştırma ve haberleşme sistemlerimizdeki
düzensizlik, aşırı rekabet, ulusal ekonomi ve kal
kınmamıza olumsuz etkisi, mal ve can güvensiz
likleri artarak 1973'te de sürüp gidecektir.
Yine aynı rapora göre, Bakanlık merkez
strüktüründe değişiklikler yapılmış, Araştırma
ve Geliştirme Kurulu, Plânlama Kurulu Başkan
lığı, Ulaştırma Koordinasyon İdaresi Başkanlığı,
Kara, Demir, Hava Ulaştırma Genel müdürlük
leri kurulmuştur. Teşkilâttaki bu yeniden dü
zenlemeyi olumlu karşılamakla beraber, «Teşki
lâtın verimli ve etkin çalışmasını sağlayacak, ve
rilen sorumluluk
ve yetkileri günün ve
gelişen teknolojinin koşullarına göre uygulayıp
geliştirebilecek kadar personel bulunabilmiş mi
dir?» sorusu bizi kaygılandırmaktadır.
Görüşümüzü açıklığa kavuşturmak için bir
örnek verelim.
Hava Ulaştırma Genel Müdürlüğünün birçok
görevleri arasında, Türk sivil hava gemilerinin
uçuşa elverişliliklerini tayin ve belgelerini dü
zenlemek ve Türk Hava gemilerinde vazife ala
cak uçuş personelinin nitelik ve yeterliliklerini
tayin ve tespit işleri de vardır. Kısacası bütün
yük, yolcu, ilaçlama ve diğer ticarî sivil uçakla
rın uçuşa elverişli olup olmadığını bu genel mü
dürlüğün bu işten anlayan teknik elemanları
kontrol edip, «Uçabilir» veya «Uçamaz» kararını
verecektir. Ayrıca bu uçakları uçuran bütün pi
lotların da nitelik ve yeterlilikleri bizzat uçuşta
ve yerde her yıl yapılacak sınavlarla tespit edi
lerek, uçuşa devam edebileceği veya uçuştan
meneclileceği hakkındaki son ve katî kararı yine
bu Genel Müdürlük verecektir. Uluslararası Si
vil Havacılık Anlaşmaları, bu kontrolün bu ge
nel müdürlükçe yapılmasını emreder ve biz bu
anlaşmaları taahhüdetmiş bulunuyoruz; fakat
bugüne kadar bunları yapabilecek ne eleman ve
ne de araca sahibolamayan bu genel müdürlük
bu görevini yapamamakta, asıl kontrol edilmesi
gerekli olan Türk Hava Yolları ve Türk Hava
Kurumu gibi kuruluşlar, bu görevi sözde bu da
ire adına yapmakta, kısacası kendi kendilerini
başkaları adına kontrol edip, uçak ve pilotların
uçuşa elverişli olup olmadıklarına kendileri ka705 ~-
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rar yermek gibi anormal bir durum yaratılmış I getrilmiş olmasına rağmen, gerekli para verilme
diği için, zaten yıpranmış ve eskimiş olan altya
olmaktadır ki, bu, haya ulaştırmasmdaki güven
pı tesislerinin üzerinde ömrünü doldurmuş bu
lik açısından olumsuz sonuçlar doğurmakta ve
harlı lokomotifler, yük ve yolcu vagonları de
anlaşmalara da aykırı bulunmaktadır.
miryollarındaki yolcu ve yük taşıma güvenliğini
Genel Müdürlük mevcut Personel Kanunu
geniş ölçüde etkilemektedir.
içerisinde bu kontrolları yapabilecek uzmanları
toplayıp barındırabilecek midir? Yoksa daha ge
Üyesi olmakla övündüğümüz Avrupa Toplu
niş kadrolarla, kifayetsiz personelle «Dostlar
luğu, dizel lokomotiflerinden elektrik lokomo
alışverişte görsünler» gibi aslî görevlerini başka
tiflerine geçmiştir. Önümüzdeki yıllarda da saat
larına devreden genel müdürlükler olarak bitki
te 300 kilometrelik hız yapabilecek trenleri se
sel yaşamlarını sürdürecekler midir? Sayın Ba
fere koymayı plânlarken, biz halen ihtiyaç duy
kan bu konuda bizi elbet aydınlatacaklardır.
duğumuz 450 dizel lokomotifini yılda. 45 adet
üretimle 10 yılda tamamlayacağız. Gerçekte
Devlet Demiryollarına geçiyorum.
ulaştırma ve haberleşme sistemleri ne kadar ulu
Raporda, demiryolları imalât sanayiinin yılda
sal olurlarsa olsunlar, tatbikatlarının gereği,
45 dizel elektrik lokomotifi, 100 yolcu vagonu,
I uluslararası kullanılmaya açıktırlar ve onların
100 yük vagonu yapabilecek bir kapasiteye ulaş
I standartlarına uymak, ihtiyaçlarını karşılamak
tığı bildiriliyor. Anahat dizel yapımında yerli
zorundadırlar. Avrupa ulusları ulaşımda büyük
imalât c/c 9 dolaylarında çok düşük bir oran
bir hızla ileri giderken, üç kıtayı birbirine bağ
gösteriyor. 1965'te başlanan bu imalâtın ilkel bir
layan Türkiye'nin coğrafî durumunun kendisine
montajdan ileri götürü]ememiş olmasını üzün
hediye ettiği bu özel durumu gereği gibi değertü ile karşılamamak mümkün değildir. Yerli
I lendirebilmesi için, ulaştırma ve haberleşme sisc
imalâtın en kısa sürede /c 75 ilâ 85'e çıkarılma
( temlerinde, geleceği karşılayacak ve bizi modern
sı için gerekli tedbirler süratle alınmalıdır. Es
< teknoloji düzeyine ulaştıracak dev projelerin
kişehir'de sekiz yıldan beri Dizel Lokomotif
I hazırlanarak iç ve dış finansmanlarının karşıla
Fabrikası adı altında kurulmaya çalışılan tesi
nıp süratle yürürlüğe konması zorunludur.
sin. bu uzun süre içerisinde montajdan öteye geçirilcmemesinin de nedenleri ve sorumluları belli I
Millî savunma yönünden de bu görüş bir o
edilmelidir.
kadar haklıdır. Elektronik haberleşme araçları
Devlet Demiryolları fabrikalarının düşük
saniyede 300 bin kilometre, hava ulaşım araçları
kapasite ile çalışmaları ve üretimde kullanılan
saatte 2 bin kilometre, kara taşıt araçları saat
bâzı malzemenin dışardan sağlanmasında karşı
te 300 kilometre hızla dünyamızı birbirine bağla
laşılan güçlükler nedeniyle maliyetin yükseldiği
yıp küçültürken, biz saatte ortalama 50 kilomet
geçen yıla kadar bir şikâyet konusu olmuştu. Bu
re hızla ve şehir içi - şehir dışı haberleşmelerde
yıl bundan söz edilmediğine göre, şimdi fabrika
bu gelişmeleri umursamadan, haber ve ulaştır
lar tam kapasite1 ile ve dıştan gelecek malzeme
ma trafiğini engellemekte ne kadar direnebiliriz
nin gecikmesi söz konusu.edilmeden sürekli ola I bilemem. Eğer biz sistemlerimizi süratle çağımı
rak çalışabiliyorlar mı?
zın gereklerine uyduramazsak, coğrafyanın bize
vermiş olduğu avantaj da çok kısa zamanda eliPakistan için sipariş edilmiş olan vagonlar
I mizden gidecektir. Çünkü, diğer ülkeler sistemdan kaçı ne zaman teslim edilebildi? Bunların
I lerini bizden daha süratli geliştirerek bu yolcu
maliyetleriyle satış fiyatları arasındaki fark ne
ve yük nakliyatının kendi ülkeleri üzerinden ya
dir? Bunların da açıklanmasını Sayın Bakandan
pılması için durmadan çalışmaktadırlar.
rica ediyoruz.
Demiryollarındaki personel sayısındaki azal
Demiryolları altyapısının geliştirilmesi için I
maya rağmen, İşletmenin 1972'deki zararı 790
10 yıllık bir plân hazırlanmış ve finansmanı için
milyon ve 1973'teki zararı da 749 milyon lira cide Dünya Bankasıyle bir anlaşmaya varılmak
I
varında
olacaktır. Mevcut 9 780 kilometrelik
üzere olduğunu öğreniyoruz. Bir ve İkinci Beş
Yıllık Kalkınma plânlarında, demiryollarının I hattın % 42'si teknik ömrünü doldurmuş dualtyapı, geometrik standartlar ve sinyalizasyon I rumda. İşletme malî zorluklar içinde; sermaye
geliştirilmesiyle ilgili birçok ilke ve tedbirler I artırımı, Devlet Yatırım Bankasına olan borçla706 —
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r m takside bağlanması gibi tedbirler de yeterli
olmamış. Eşit olmayan rekabet şartları artarak
sürmekte; diğer yönden, kamu ve özel sektör ya
tırım çalışmalarım dest ekleyip i yönde bir dizi
hizmet de yapıyor.
Bu arada önemli bir noktaya değinmek isti
yorum. Gerek özel sektör, gerek kamu kuruluş
ları fabrika ve tesislerini kurarken, karayolları
taşıyıcılığı ile pazarlık gücü kazanabilmek için,
İşletmeden, demiryolu bağlantısının fabrika ve
tesislere uzatılmasını istemekte ve bu istekleri
nin yerine getirilmesi için de İşletmeye ağır ku
ruluş ve bakım masrafları yüklemektedir. So
nunda, kurulan fabrika ve tesisler yük taşıma
sında demiryolunu, ya hiç kullanmamakta veya
pek az kullanmakta, nakliyatın büyük kısmını
kara veya deniz taşıtları ile yapmaktadırlar. De
miryolu İşletmesinin aleyhine işleyen bu demir
yolu bağlantılarının uzatılmış olduğu fabrika ve
tesisler, taşımalarının- belirli bir kısmım demiryo
lu ile yapmayı taahhüdetmelidirler. Taahhütle
rini yerine getirmeyenler ya tazminat ödemeli,
veyahut da kullanılmayan hatlar sökülerek baş
ka yerlerde kulanılmalıdır.
Fizikî ve geometrik standartları düşük yollar
üzerinde yıpranmış ve yetersiz çeken ve çekilen
araçların ekonomik ve ekonomik olmayan hatla
rın işletilmekte devam edilmesi nedeni ile devam
lı açık veren teşekkülün modern bir işletmecili
ğe kavuşturulması ve bu durumdan kurtarılması
için 10 yıllık bir ma ster plânın hazırlandığı ra
pordan anlaşılıyor.
1972 ilâ 1982 yıllarını kapsayacak bu plânın
gümrük resimleri hariç, 1971 fiyatları ile 12,5
milyar liraya çıkacağı tahmin edilmiş. Bunun
1982'ye kadar 20 milyar Türk lirasını da aşaca
ğından hiç kuşkumuz yok. Böyle büyük bir plâ
nın 10 yıl içinde bizim demiryolu ağımızı Avru
pa standartlarına ulaştırmasını İşletmemizi mo
dernleştirmesini içtenlikle bekleriz. Bu büyük
plânın gerçekleşmesi için, İşletmenin kendi ola
nak ve kapasitesinin geliştirilerek tam olarak
kullanılmasını ve yurt içi kaynaklarından en ge
niş ölçüde yararlanmasının önemine özellikle de
ğinmek isteriz. Sanayi toplumu haline gelmek is
tiyorsak, bu büyük yatırımlar için dışardan su
satmalmayalını. Bu yatırımların gerektireceği
sanayi mallarının yurt içinden en geniş ölçüde
sağlanması için, şimdiden gereken tedbir ve ha-
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zırlıklara girişmemizin gereğine işaret
isteriz.
Deniz imalât sanayii :

etmek

Bu plân döneminde gemi inşa sanayiinde 1,02
milyarlık bir yatırım öngörülmüştür. Halen bir
milyar DWT olan deniz ticaret filomuz Üçüncü
Beş Yıllık Plân dönemi sonunda 700 bin DWT
artırılacaktır. Deniz ulaştırması, liman yapımı
ve teçhizat için de 5 yılda 4,2 milyar lira yatırı
lacaktır. 1.971'cle Türkiye'de toplam gemi inşa
kapasitesinin 75 bin D\VT olduğu belirtilmiştir.
Tersanelerimizdeki son gelişme ve genişletmeler-*
le kapasitenin yıllık 100 bin DWT'e ulaştığı ka
bul edilebilir.
Pendik'teki tersane de plân döneminde çalış
maya geçerse, kapasite daha da artacaktır.
Üçüncü Plân döneminde yurt içi gemi inşa tah
minleri, 426 sayılı tabloda gösterildiğine göre,
300 ilâ 350 bin DWT'i aşamayacak ve gemilerin
yarıdan fazlası yurt dışından satınalınacaktır.
Tersanelerimizdeki tüm kapasitenin «yeni geli
şen teknolojilerin takibi çok sınırlıdır.» gerekçe
si ile kullanılamaması, gemi sanayiimizin geliş
mesini yavaşlatabileceği gibi yerli üretimin de
maliyetinin yükselmesine bir neden olacaktır. Sa
nayi toplumu olma amacı ile hazırlanan Üçüncü
Beş Yıllık Plânın da ruhuna aykırı düşecek bir
uygulama, istihdam sorununun çözümlenmesine
de olumsuz etki yapacaktır.
Gecen yıllarda tersanelirimiz kapasitelerinin
çok altında çalışarak, maliyetler yükselmiş ve
kızaktaki veya denize indirilen gemilerin dışarı
dan getirilmesi gerekli olan teçhizat ve makine
leri, ya döviz tahsis edilemediği veyahut da si
pariş işleminin uzaması nedeni ile teknelerin kı
zaklarda normalin üstünde bir süre kaldıkları
veya donatılması için yıllarca denizde bekledik
leri bilinen bir sorundur. Truva feribotunun bir
eşi olan İstanbul donatılma kiçin yıllardır Ha
liç'te beklemektedir.
Öğrendiğimize göre, bir geminin dışarıya si
pariş edilen makine ve teçhizatının hazırlık ve
teslimi iki yılı almaktadır. Bu, çok uzun bir sü
redir. Bu süre öncelikle kısaltılmalıdır ve sonra
da yurt içinde yapımı düşünülen gemiler için
plân ve projeler önceden yapılmalı ye siparişler
dışarıya zamanında verilerek her türlü gecikme
ler önlenmelidir.

— 707 —

O. Senatosu

B : 26

4 . 2 . 1973

O : 4

milyonlar sarf edilerek, rekabet imkânı olma
yan dış hatlarda kullanılmasına akıl erdirmek
zordur. İç, hatlarda da, karayollarının gelişmesi
karşısında, yolcu taşımasında rekabet olanağı
kalmamıştır. Kıyılarımıza paralel ve dikey uza
nan karayollarında ortalama 90 kilometre sürat
le yük ve yolcu taşıyan kara taşıtlarına, kıyı
ya paralel ve 14 - i fi mil hız yapan gemilerle,
hattâ daha hızlıları ile de ayak uydurmak, re
kabet etmek mümkün değildir.

Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü ve Denizbank Deniz Nakliyat Genel Müdürlüklerinin
kuruluş, işletme ve bünyelerinden ileri gelen ve
yıllardır süregelen bozukluklarının düzeltilme
miş olduğunu üzülerek görüyoruz.
Bundan önce yapmış olduğumuz konuşma
larda değinmiş olduğumuz hususlar, bütçe ra
porları, plân ve programlarda belirtilen eksik
likler, düzensizlikler artarak sürmektedir.
Bu iki kuruluşun zararları ve bunlara'karşı
yönetilen, eleştiri ve şikâyetler hep teşkilât dışı
birtakım nedenlere bağlanarak, asıl bünye için
de kanser haline gelen bozuklukların düzeltil
mesine gidilememektedir. Modern bir işletmeci
liğin gereklerini bünyesinde taşıyan, iç ve dış
rekabete dayanabilecek sağlam bünyeli kamu
kuruluşları haline getirilmeleri için köklü deği
şiklikler yapılması yolunda bir çalışma ve uy
gulama göremiyoruz. Bu kuruluşların bünyesin
de sorumlu makamlara getirilmiş işletmeci ve
iktisatçılar var mıdır? Eğer varsa, yıllardır bu
tersine gidişe neden bir müdahale yapılmıyor?
Türk gemilerinin gecikmeleri; kaptan ve mü
rettebatın, idarenin çıkarları yerine, kendi çı
karlarını düşünerek keyfî hareketlerinin sebebolduğu olayların içte ve dışta kötü yankıları
her gecen gün biraz daha artmaktadır. Bu Dev
let kuruluşları içinde kendilerine geniş olanak
lar tanınmış olanların, sanki tüm Devlete karşı
birleşmişler de, bindikleri dalı kesmekte ve ken
di çıkarları uğruna idarenin zararını artırmak
için gayret sarf etmektedirler. Günkü, «Devlet,
zararı nasıl olsa karşılar.» zihniyeti yaygınlaş
mıştır. Yıllardan beri bu, böyle gelmiş ve böyle
gidiyor.
Çorumlulardan hesap sorulmaması için de,
dikkatler ustalıkla başka yerlere çekiliyor.
Kendi bünyelerinden gelen bozukluklara neden
se el atılmamış. Bundan önce, bu Bakanlığın
bütçesinde yaptığımız bir konuşmada bu konu
ya daha ayrıntılı olarak, gemilerin sefer sürele
rine kadar değinmiştik.

Artık şu gerçek kaimi edilmelidir ki, şehir
hatlarında bile otobüs, dolmuş ve taksilerin kı
yılara paralel uzanan yollardaki rekabetine, şe
hir hatları vapurlarının daaynması olanağı kal
mamıştır.
Boğazda, Marmara'da ancak karşıdan karşı
ya geçişlerde kara taşıtları deniz taşıtları ile
rekabet edemez. Marmara ve Boğazda arabalı
yolcu vapurları şimdiki klâsik yolcu vapurları
nın yerini almalıdır. Karayollarına ve kıyılara
paralel seferler, şehir içi ve şehir dışı hatlardan
bir plân içerisinde kaldırılmalıdır.
PTT :
Malî durumu düzgün ve kâr sağlayan bu ka
mu kuruluşu İkinci Beş Yıllık Plân döneminde
plân hedeflerini aşmışsa da, ne bu alanda dün
yadaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabil
miş, ne de yurt ihtiyaçlarına cevap verebilmiş
tir.
Üçüncü Beş Yıllık Plânda telefon aboneleri
sayısının İkinci Plânda tahmin edilen oranda
artırılamadığı ve 1071 yılı sonu itibariyle de
350 lıin kişinin telefon almak için beklediği ya
zılı. Telefon abone istekleri otomatik santral
lerde (7( 11,5 gibi bir düzeye yükselmiş iken,
idarenin otomatik santrallerde sağladığı artış
c
/c 12,7 dolaylarındadır.

Gemilerin eski ve süratlerinin azlığından şi
kâyet ediliyor. Doğrudur; fakat bundan yıllarca
önce komşularımızın işlettiği yolcu gemileri 20
deniz milinin üstünde sürat yaparken, bizim ye
ni sipariş ettiğimiz gemilerin 15 - İG deniz mili
yapmaları isteniyordu. Sonra bu eski ve süratsiz
gemilerin «Modernize ediliyor.» gerekçesi ile
708

1973'te telefon abone sayısı ile telefon için
sıra bekleyenlerin sayıları eşit olacağına göre,
bu politika ile ihtiyaçların karşılanması müm
kün değildir. Mevcut abonelere en az 500' bin
abonelik bir ilâve sağlayabilecek ayrı bir plân
yapılarak, bunun iç ve dış finansmanı Hükü
metçe sağlanmalıdır.
Şehir içi ve şehirlerarası telefon konuşmala
rının durumunu tekrarlamak istemiyorum.
PTT hizmetlerinde gelişmeler vardır; fakat bun
lar ne yurt ihtiyaçlarına, ne de dünya standart
larına cevap verecek bir düzeydedir.
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Üçüncü plân döneminde haberleşme için 5,5
milyar, elektronik sanayii için de 1.5 milyar ol
mak üzere 7 milyar Türk lirası yatırılacaktır.
Buna, Silâhlı Kuvvetlerin yapacağı yatırımlar
da eklenirse miktarın daha da artacağı açıktır.
Büyük yatırım istmcyen hu sanayi dalım geliş
tirmek ve öncülük etmek üzere kurulması düşü
nülen Kamu İktisadî Teşebbüsünün oluşturul
masında PTT'nin büyük katkı ve etkisi olacak
tır. Bu konuda PTT öncülük etmelidir. Bu te
şebbüs süratlendirilirse, savunma ihtiyaçlarımı
zın haberleşme ve elektronik cihazlara olan ihti
yacının yurt içinde büyük oranda karşılanması
da mümkün olacaktır.
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü :
Hava ulaştırmacılığının çok süratle gelişme
si ve yurdumuzda Uzak Doğu, Güney Asya, Or
ta Doğu ve Avrupa'yı bağlayan en kısa yolların
düğümlediği bir özelliğe sahibolması, bu konu
nun önemini bir kat daha artırmaktadır. Yurdu
muzdaki hava meydan ve limanlarını veya hava
yollarını kullanacak yerli ve yabancı tüm uçak
ların isteği; uçuş güvenliği ve hizmetin sürat lendirilmcsidir.
Bunlar sağlanmadığı takdirde yurdumuza
gelecek veya göklerimizden geçen uçaklar daha
güvenli buldukları yol ve meydanları, uzak da
olsa tercih edeceklerdir. Bu nedenle uçuş gü
venliğini sağlayacak en son cihazlarla haber
leşme sistemlerinin kurulması zorunludur. Ha
len kullanılmakta olan cihazlar uçuş güvenliği
ni yeteri ölçüde sağlayacak nitelikte değildir.
Meydanlarımızın bakım, onarım ve geliştiril
mesi de ihtiyaçların çok gerisinde olup, zama
nında yapılamamaktadır.
Yolcu olduğu halde uçak seferlerinin yaılamaması nedenleri arasındaki meteorolojik şart
larla, meydanların fizik standartlarının etkileri,
ancak bu suretle asgariye indirilebilir. Meydan
lara iniş ve kalkış güvenliğini artıracak seyrü
sefer yardımcılarının yerleştirilmesi ve pistlerin
geliştirilmesi ile hava yollarının da bu yüzden
durdurulan seferleri azaltılabilir.
Genellikle, havacılıkta gelişmiş uluslarla ha
va liman ve meydanlarının hem sahibi ve hem
de sorumlusu bir tek otorite vardır. Hava şir
ketleri, belediye, vilâyet, gümrük, emniyet gibi
şirket ve idareler, sadece liman işletmesinde
yardımcı ve tamamlayıcı unsurlardır. Bizde bu
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isin isteklileri bir hayli kabarık olmakla bera
ber, bunlardan hiçbiri bu görevin gereklerini ye
rine getirebilecek ne iktidara ve ne de teşkilât
ve kuruluşlara sahiptirler. Türkiye'de bu işi
yapmak üzere kurulmuş Devlet Hava Meydan
larının dışında hiçbir idare ve kuruluş bu ağır
görevi yapamaz.
Bunu bir gerçek olarak ortaya koyduktan
sonra, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlü
ğünün otorite ve personel bakımından takviye
edilerek bugünkü karmakarışıklığa süratle son
verilmesinin büyük yararları olduğuna işaret
etmek isteriz. Herkes kendi yetki ve sorumlulu
ğuna düşen görevleri yerine getirecek yerde,
yapamayacağı işlere karışarak, hem kendi işle
rini ihmal ve hem de başkalarının işlerini karış
tırmaktadırlar.
Hava meydanlarının gelişen hava trafiğine
paralel olarak geliştirilememiş olması, bugünkü
sıkıntılarımızın başlıca nedenlerinden birisidir.
350 kişilik bir uçağın yolcuları 50'şer kişilik 7
otobüsle taşınabilir. Bagajlarının indirilip bin
dirilmesi veya şehre nakli için de hangi cinsten
kaç araç lâzım olduğunu düşünmek, sorunu
kavramak için yeter. 350 ilâ 700 kişi taşıyan
birkaç uçağın yolcularını barındıracak terminal
ler, bunların gümrük ve pasaport kontrolleri,
eşyaları ile kendilerinin taşınma ve dinlendirilmeleri ve diğer zarurî ihtiyaçlarını karşılama
nın güçlüğü açıktadır. Bu güçlüğü yenmek de
zorunlu olduğuna göre, her geçen gün biraz da, ha büyümekte olan uçaklarla gelişen hava tra
fiği, meydanlarımızı tıkayıp işlemez hale getir
meden, gerekli tedbirlerin zamanında ve süratle
alınması zorunluluğunu belirtmekte yarar görü
yorum.
194(5'da Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış olan Hava Anlaşmasının değiştirilmesi
için harcanan çabaların bir sonuç vermediği an
laşılmaktadır. Bağımsız ülkelerin hiçbiri arasın
da kalmayan bu tip anlaşmanın feshine gidil
mesi gerekir.
Türk Hava Yolları :
Türk Hava Yollarının jetleşmesini memnun
lukla karşılıyoruz. Çok geç kalınmış olan bu kooııu d a, son alman ve alınacaklarla birlikte 1973
yılında uçak filosu 7 pervaneli F - 27, 20'si de
jet olmak üzere, 27 uçaklık bir filoya sahibolacaktır. 1974'te bu filoya 2 adet DC 9 - 30 daha
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katılacaktır. Son alman DC 10 -10 uçakları ise,
benzerleri arasında en iyileridir. Avrupa hava
yolları içerisinde böyle yeni ve süratli bir uça
ğı, önce bizim hava yollarımızın kullanması
övünülecek bir husustur. Seçenleri biz de kut
larız.
Bu büyük ve oldukça modern filoyu en yük
sek derecede faal tutarak uçurabilmek, iyi ve
etkin bir bakım ve kontrol sistemi ile süratli bir
ikmal teşkilâtının kurulmasını zorunlu kılar.
Diğer taraftan, modern bir havayolu işlet
mesinin gerektirdiği etkin, serbest rekabet ku
ralları içinde yolculara hizmet, rezervasyon, ta
rifelerde ilân edilen saatlerde hareket ve varış
lar ıile memnun edecek ve onları kendine çeke
cek ve her türlü ihtiyaçları ile yakından ilgile
nebilecek ve onlara cevap verebilecek bir gay
retle çalışması gerekil'.
Türk Hava Yollarının şimdiye kadar tanık
okluğumuz ters tutum ve davranışlarının bu
güzel ve modern filoya yakışmayacağını belirt
mek isteriz.
Bütün şirketlerde «Müşteri her zaman hak
lıdır» parolası işletmelere yön verirken, bizde
«Yolcu her zaman haksız» parolası yıllardan be
ri sürüp gitmektedir. İç hatlarda hava yolcu ve
yük taşıma tekelini elinde bulunduran Türk
Hava Yollarının dış hatlardaki uçuşlarında, bu
tutum ve davranışları yüzünden, uçaklarda pas
ile bedava gidenler ve Devlet memurlarından
birkaçı dışında yolcu olmadığı için, uçakların
boş gidip geldiklerinin unutulmaması gerekir.
Anlaşmalara göre, Avrııpa'daki işçilerimizin
/c 50'sini taşımak hakkımızdır. Bu nedenle Av
rııpa'daki işçilerimizin hava trafiğimizdeki yol
cu sayısının artmasındaki büyük payını bir ke
nara bırakamayız. Çoğu memnun olmadıkları
halde, millî duyguların etkisi ile kendi uçakları
mızı seçiyorlar. Bu da Türk Hava Yollarına bü
yük bir avantaj sağlamaktadır. Bu durumun
ne kadar süreceği bilinmez. Bu nedenle Türk
Hava Yolları Batı'da Amerika'ya, Doğu'da Ja
ponya'ya kadar uzanmalı, her yönü ile kendisi
ni bu rekabet şartları içerisinde yetiştirmeli ve
tanıtmalıdır.
İç hatlardaki zararları, bilet ücretlerinin dü
şüklüğüne ve c/c 50 indirimli yolcuların çoğun
luğuna bağlamak yanlıştır. Türk Hava Yolları
yetkilileri bu fikirde iseler, önce indirimli Hac
(
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seferleri, pas dağıtımları ve emsallerinden ucu
za eharter taşımaları için uçak kullanmalarına
bir son vermelidirler.
Gerçekte, iç hatlarda da büyük bir yolcu
potansiyeli vardır. Vaktiyle «Altın üvgen» de
nilen İstanbul - Ankara - İzmir hatlarının dışın
da yolcu bulunamayacağı düşünülürdü. Aksine;
Adana, Dij-arbakır, Yan, Erzurum, Samsun,
Trabzon hatları açıldıktan sonra, yolcu istekle
rini Türk Hava Yolları uçakları karşılayamaz
olmuştur. Bu hatlara yeni uçaklar konulur, sey
rüsefer yardımcıları ve meydanlar geliştirilerek
meteorolojik şartlar dolayısıyle iptal edilen uçak
seferleri azaltılabilirse, dış hatlardaki artışa ya
kın bir yolcu artışının iç hatlarda da görülece
ğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.
Bu hatlarda işleyen uçaklarda yer ayırtma
nın ne kadar güç olduğunu da, Sayın Bakan ve
Genel Müdür gidip gelenlerden sorabilirler.
Dahası var; yer ayırtsamz bile uçağın kalkıp
kalkmayacağı veya gelecekse ne zaman gelece
ğini de meydan ve terminallerdeki yetkililerden
öğrenmek mümkün değildir. Bir yolcunun saat
lerce, kalkacağı ve ineceği belli olmayan bir uça
ğı meydanlarda beklemesinin ne olduğunu içi
nizde bilenler elbette vardır.
Ankara - Samsun taksiyle 5 saat, Ankara'dan
Adana'ya ise 6 saattir. Bu şartlar altında ikin
ci kez hangisini seçersiniz? Türk halkı zama
nın değerini anlamış, uçakla gidip işini bitirdik
ten sonra, akşama' yerine dönmek istemektedir.
Bir uçak biletinin Ankara'dan İstanbul'a gi
diş ve dönüşünün rezervasyonu G saatte yapıla
bilmektedir. Biraz fazla değil mi? Bilet rezer
vasyon işleri süratlendirilmeli ve uçaklardaki
boş koltukların değerlendirilmesi için de, ilgili
ler gereken gayreti göstermelidirler. Boş kol
tukların hesabı muhakkak sorulmalı ve neden
leri giderilmelidir. Her boş kalan koltukta, ter
minallerden «yer yok» diye çevrilen bir yolcu
nun ıstırabı ve sorumlu bir memurun ihmali
olup olmadığı araştırılmalıdır.
İç hatlarda Türk Hava Ylolarının davetini
ve nezaketini bekleyen büyük bir potansiyel
vardır. Halen taşman yolcu bunun çok az bir
bölümünü yansıtmaktadır. Bu potansiyelin ya
rısı dahi, Türk Hava Yollarının iç hatlardaki
zararını kâra çevirebilecek niceliktedir. Hava
Yolları, önce bu konudaki kusur ve düzensizlik710 —
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leriııi kabul .etmeli ve bunları süratle düzeltme
lidir.
Hazırlanan bütçe raporunda personel mas
raflarının ne oleikle arttığını göremedik. 1970
yılında personel sayısı 2769. personel giderleri
bir önceki yıla oranla 9e 41 artışla 92,1 milyon;
1971'cle ise personel sayısı 210 kişi artarak 2979
olmuş, personel masrafları da % 59 artarak
145,7 milyona ulaşmış. 1972'de de personel sayı
sında 700'den fazla artış olduğuna göre, perso
nel masraflarındaki artışın, önceki iki yılın or
talamasını 9c 50 artırırsak, 250 milyona yaklaş
mış olduğu kabul edilebilir.

iç ve dış olarak ayrılmış olsaydı, daha doğru bir
karşılaştırma yapmak mümkün olurdu.

Raporda; artan koltuk - kilometrenin c/c 27,5
buna karşılık personel sayısındaki oranın yüz
de 24,51a bunun altında olduğu belirtiliyor. Bu,
çok yanlış bir karşılaştırmadır ve doğru bir ka
rar verilmesini zorlaştırır. 1972'de personel sa
yısının ve bununla yüksek orantılı olarak per
sonel masraflarının da her yıl roket hızıyle orta
lama c/c 51 artışı muhakkak surette kontrol altı
na alınmalıdır.
Jet uçakları büyüdükçe hizmetleri, bakım ve
idame masraf hırı da elbette artacaktır. Yalnız,
340 yolcu alan 3 motorlu bir uçağın 103 kişi ta
şıyan ikişer motorlu 3 uçağın yerine geçtiği;
uçucu personelden 6 pilot yerine 2 pilot kullanı
lacağı için 4 pilot tasarruf edileceği, kabin ve
yer personeli bakımından da aleyhe değil, lehte
farklar olduğu ve hava işletmeciliğine tasarruf
lar sağladığı bir gerçektir. Bizim bu kuşkuları
mızı giderecek açıklamaları Sayın Bakandan
bekliyoruz.
Türk Hava Yollarının uçuş yönetmeliğinde,
iniş ve kalkış müsaadesi verilmesinde, yabancı
uçaklarda konulmuş olanlardan daha fazla bir
sınırlama konulmuş olduğunu zannediyoruz.
Meydanların iniş ve kalkışı açık olduğu yetkili
lerce açıklanır ve yabancı hava yollarına ait
uçaklar da inip kalkmaya devam eder ve bizim
uçaklarımız meydanda beklerse, bunun olumsuz
tepkileri elbette olacaktır. Bu yönetmeliğin gü
nün şartları ve standartlarına uydurulması için
gerekenler muhakkak surette yapılmalıdır.

Meydanlarda yerli ve yabancı uçaklara hiz
met ve ikram götürme işleri, yabancı ülkelerde
olduğu gibi bir elde toplanarak, Devlet Hava
Meydanlarının sorumluluğuna verilmelidir. Türk
Hava Yollarına verilmesinde; personel, araç ve
gereç sağlanması gibi konularda avantajlar var
sa da, sakıncalarının da olduğu meydanda. Bu
maksat için kendi kurmuş olduğu US AŞ'm da
hi üstesinden gelememiştir. Türk Hava Yolları
ve US AŞ hakkında Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonunca hazırlanan raporda, hakla
rında kovuşturma yapılması istenen kişiler hâlâ
yerlerinde oturuyorlar mı, yoksa işten el çek
tirilerek, haklarında düzenlenen dosyalarla bir
likte adalete teslim edilmişler midir? Bunun da
cevaplandırılmasını Sayın Bakandan istirham
ederiz.

Uçak tchirleriyle ilgili yabancı şirketlerle
yapılan karşılaştırma da pek doğru bir sonuç
vermiyor. Türk Hava Yollarının 1972'deki aylık
uçuşu 3 100 saat, ortalama aylık tehir saatleri
ise 522 saat olarak gösterilmiş. Tehir ve iptaller

Sermayesinin % 93,2'si Türk Hava Yollarına
aidolan US AŞ'm çalışmaları, bu şirketteki yol
suzluklar Senato Araştırmasına konu olmuştur.
Yerli ve yabancı uçaklara hizmet ve ikram için
kurulmuş olan bu şirket, görevlerini yapamamış
ve bu yoldan Hazinenin her yıl 30 - 40 milyon
lira kaybetmesine de sebebolmuştur. Türk Hava
Yolları, sahibi bulunduğu bu şirketi neden kon
trol edip, kuruluş amacına uygun bir çalışmaya
yöncltememiştir; bilinmez.

Son olarak sözlerimi bağlarken belirtmek is
terim ki, Türk Hava Yolları personeliyle Devlet
Hava Meydanlarında çalışan personel arasında
ücret bakımından, Devlet Hava Meydanlarında
çalışanların aleyhine olarak büyük bir fark ol
duğu; aynı teknik personelin, aynı yerlerde ça
lışan bu kimselerin Türk Hava Yollarındaki
yüksek ücrete doğru daima kaymak istemeleri
ve bu yüzden de, Devlet Hava Meydanlarının
teknik işlerinin ve araçlarının çalıştırılamadığı
bir gerçek. Buna bir çare bulunmadığı takdirde,
Devlet Hava Meydanlarının kifayetli bir şekil
de Türk Hava Yolları ve dünya hava yolları
uçakları için geçerli güvenliği sağlayamayacağı
bir gerçektir. Bunun da Sayın Bakandan bir hal
çaresine bağlanmasını istirham ediyoruz.
Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için
hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Tarlan, buyurun,
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CEMAL TAKLAN (Tekirdağ) — Muhterem
Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan ve
Bakanlığın değerli mensupları;
l.daştırma Bakanlığına ait hizmetlerin genel
görünümüyle, bu hizmeti enden birine ait aktüel
A'e hepimizi çok ilgilendiren bir konu üzerinde
kısaca bir .mâruzâtta bulunacağım.
Muhterem arkadaşlarımı, Türkiye'de yaşayan
vatandaşların hemen hepsi denecek derecede;
şehirde olsun, köyde olsun Ulaştırma Bakanlı
ğına ait hizmetlerle heım teması vardır ve hem
de bu hizmetler dolayısıyle ihtiyaçlarını karşıla
maktadırlar. Bu ihtiyaçlar, gün geçtikçe de art
maktadır. Nitekim, daha eski bir maziye sahip
olan Devlet Demiryolları, Deniz Yolları ve PTT
hariç, daha yeni bir tarihe sahip olan ve geliş
me safhasında bulunan Hava Yolları nakliyatı
bile. .memlekette yaşayan büyük bir çoğunlu
ğun istifade ettikleri ve hatla ısrarla aramaya
başladıkları bir ihtiyaç mahiyetini almıştır.
PTT hizmetlerine gelince; bilhassa telefon,
yalnız şehirlerde değil, köylerde yaşayan va
tandaşlarımızın da günlük hayalına girmiştir.
Hemen ifade etmek zorunda bulunduğum bir
nokta da, bu hizmetlerin ifa sekli ve tarzının
çok ağır, külfetli ve hele bu nüfus artışı karşı
sında imkânsız hale geldiği ve bunun neticesi
de birçok şikâyetlerin önlenemediğidir.
Meselâ, bizler dahi, bir uçak seferkideki ge
cikme karşısında derhal sinirleniyor; nedeninin.
evvelâ uçak adedinin mahdut, ihtiyacın karşıla
namadığı, maddî imkânsızlık yüzünden miktarı
nın artırılamadığı olduğunu bile bile, yapılan
şikâyetlere hiç olmazsa kulak veriyor, bazen de
katılıyoruz.
Biraz evvel Sayın Tunçkanat. eski bir ha
vacı olması sıfatıyk. burada Türk Hava Yolla
rına ait birtakım noksanları, rötarları; ki. se
nede 500 küsur saat 'diyorlar, dile getirdiler.
Bunun gibi Devlet Demiryollarında. Deniz
Yollarında, PTT'de gayet tabiî ki, birtakım ak
saklıklar var. Bunları sayı)) dökmeye hacet yok.
Yalnız bir nokta var. Bu aksaklıkların önleııememcsine. bu hizmetleri ifa eden Genel Mü
dürlüklerin aczinden ziyade, imkânsızlıkların
sebep olduğunu kabul ediyorum. Bu bakımdan
meseleyi insaf ile karşılamak lâzımdır.
Genel olarak bu görüşümü böylece hulâsa
ettikten sonra, simdi bir noktaya değineceğim
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ve bu aksaklık hepimizi çok yakından alâkadar
etmesine rağmen, «Neden devam ediyor?» diye
Sayın Bakandan soracağım ve izahını rica ede
ceğim.
Arkadaşlar, günlük hayalımızda hemen her
dakika elimizin altında telefon var. Bunun kar
şısında neler hissediyoruz, bazen ne hallere ge
liyoruz; hepimizin bilmesine rağmen, Sayın Ba
kan da, değerli PTT mensupları da bilir, bir ke
re daha halı rl alnı akta fayda görüyorum.
Acele bir telefon ihtiyacınız olur, ahizeyi
kaldırırsınız, düdük sesi gelmez. Ahizeyi yerine
koyarsınız, tekrar açarsınız...
Rehberde bir adresi, bir numarayı bulamaz
sınız; 0.1.'i, yani istihbaratı çevirirsiniz; ya meş
gul sesiyle karşılaşırsınız veya cevap alamazsı
nız. Bu. başımdan çok geçtiği için tekrar ediyo
rum. belki muhterem arkadaşlarımın da başın
dan çok geçmiştir.
Acele bir isiniz var, şehirlerarası bir konuş
ma yapacaksınız; O'Tü çevirirsiniz., İni da genel
likle ayın durumdadır.
Bir de 02. arıza servisi var. Yani telefonu
nuz bozulımuş haber vereceksiniz; cevap ala
mazsınız.
Muhterem arkadaşlarım, bu arızaların çoğu
nun. hatla?' meşgul, numaralar mahmul, meşgul
gibi birtakım sebepler dolayısıyle olduğu inan
cın d aydım ; ama bir tesadüf benim bu düşünce
lerimin tamamen ayrı bir zemine kaymasına se
bebiyet verdi. Şimdi onu arz edeceğim.
Çeçen ayın ilk haftası içerisinde, tarihî de
var: rehberde bulamadığım bir numara için
01'i çevirdim. Evvelâ meşgul çıktı ve uzun za
man cevap alamamama rağmen ısrarla bekle
dim; bir hayli zaman geçtikten sonra telefon
açıldı, memurenin sesi duyuldu. Şimdi yeni bir
usul ihdas edildiğini gördüm ve memnun ol
dum; memure hanımın bir numarası var, eski
den de varmış; onu bana tekrar elti ve buyurun
dedi. Aramızda şöyle i)ir muhavere geçti muh
terem arkadaşlarım. Kendisine: «Bu telefon 01'i
çevirdikten sonra, sizin kanatta benim bu nu
maramın çalması sizlere nasıl bir işaretle intikal
eder? dedim. Bu memure; «Efendim, derhal ışık
yanar biz de kaldırırız. Net ekim, şimdi, duru
yordum ışık yandı ve ben telefonu aldım» eledi.
«Ama ben '•) - 1 dakikadan beri arıyorum, tele
fon çalıyor, siz açmıyorsunuz.» dedim. «Hayır»
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dedi ve ilâveten, «Yalnız, affedersiniz bir şey
var, (Bunu bilhassa Sayın PTT Genel Müdürü
ne söylüyorum) bu arada malkinalanda arıza
•okuyor ve bu arızadan dolayı çalıyor çalıyor on
dan sonra ne zaman ışıık yanarsa o zaman açı
yoruz. İşte o zaman da sizinle karşı karsıya ka
lıyoruz. Siz çok beklemiş oluyorsunuz, ama biz
hemen acımış bulunuyoruz» dedi.
Benim buna aklım ermedi muhterem arka
daşlarıma. Bu durum vatandaşı, hepimizi çok si
nirlendiriyor. Gönül arzu ediyor ki, 01.'i, 02'yi,
'03'iı çevirdiğimiz zaman, derhal karşımızda hiz
met başında bulunan mcımuuı bulalım. Eğer
böyle bir arızadan dolayı gecikme oluyorsa, bu
nun ıslahı zannedersem, uzun boylu bir şey de
ğildir. Ama arızadan dolayı değilse, o zaman
memur lakayıttır, ihmali vardır.
Bunun önlenmesini Sayın Balkandan
rica
•ediyorum. Kendileri e^ki bir PTT mensubu
dur, gençtir ve bu işlere hassasiyetle eğildikle
rine kaniyim. Bu hususta bize izahat lütfeder ve
sebeplerini açıklar ve hele buradan bunun önle
nebileceğini söylerlerse, memnuniyetiımiz haki
katen hudutsuz olacaktır.
Beni dinlemeik 1 üt funda bulunduğunuz için
hepinize hürmetlerimi sunar ve Bakanlığın 1973
yılı Bütçesinin Milletimize hayırlı olması dileği
ile hepinizi saygtyle selâmlarım..
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) _
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar;
Vakit geçti, Sayın Bakanı da her halde ko
nuşmalara oldukça uzun bir eeva.p vermek mec
buriyetini duyacak, onun için bu geç saatte kı
saca bir iki hususa değineceğim.
Bunlardan biri Devlet Demiryollarının zara
rı meselesi.
Muhterem arkadaşlar, 1961'den beri bu
Umum Müdürlüğün bütçesine baktığımızda gö
rürüz ki, her sene büyük mikyasta, miktarda
ınruııtazaım olaralk zararı artmaktadır ve zanne
diyorum bu sene bu zarar 1 milyarı da aşmış
vaziyette. Görülüyor ki bu müessese, günde 3
milyon lira bir zararla mesaisini kapamaktadır.
Bu zarar muntazam, periyodik surette (Be
nim takip ettiğim senelere göre arz ediyorum.)
19611den beri, neden bu kadar büyük bir artış
la devam edip gitmekte ve neden önü alınamaımaikta?.. Evet, birçok İktisadî Devlet Teşekkül-
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lerimizin zarar ediyor ama, bu hepsini de aşkın
ve geçkin surette, nazarı dikkati celbederek de
vam etmekte Ve öyle görünüyor ki, bu gidiş
ileride daha da artacağa benzemekte. Çünkü bu
'.müessese, insanı tatmin edici bir davranışa ge
çememektedir.
Belki bunun ıslahı, düzeltilmesi söylenildiği
kadar kolay değil. Bunu kabul etmek lâzım;
ama oraya oturanlar, bu vazifeyi yapanlar da.
bu işleri bilen kimseler, çekirdekten yetişmiş
insanlar. Bu müessesenin neden zarar ettiğini,
nasıl zarar ettiğini hesap kitap edecek kariyer
de, kuvvet ve kudrette insanlardır. Böyle kabul
ediyoruz. O halde niçin bu zarar devam eder?..
Yani bu müessesenin zararı kendi üstlerinde
olan Hükümet ve Devletin b a sıkısından im ileri
gelmekte, yoksa bununla beraber kendi müterafık kusurları da inzimam etmekte midir? Ya
ni maliyetin altında bir yük ve insan taşımak
'mecburiyetinden mi doğmaktadır ve bu doğuş
Hükümetin emri ile mi"olmaktadır? Şayet böy
le ise, maliyetin altında taşman yolcu ve eşya
nın taşıma maliyetinin ucuzlaması, düşürülme
si, gereken tedbirin alınması mümlkün değil mi
dir? Bu, personelin çokluğundan mı oluyor?
Eğer böyle ise bu personel neden
çoğalıyor,
Eğer personelin çokluğundan oluyorsa, persone
li alan Müessesenin kendisidir. Eğer personelin
çokluğundan değil de, personelin yetersizliğin
den ise, neden, iyi yetiştirilmez? Bunları bilmi
yoruz; kâfi derecede izahat verilmeye muhtaç
olan bir durumdur.
Ydksa, personelden değil de, (Ki Sayın Ba
kanın kolay kolay «Personel çok değildir.» di
yeceğini de zannetmiyorum.) Tesislerin eskime
sinden. ve yenilenme imkânımın bulunmayışın
dan mıdır? Yani Hükümet, eskiyen bu tesisi ye
nilemek için kâfi para vermediği, veremediğin
den mi bu zarar husul bulmakta dır? Ynıksa yol
cu ve eşya nakli fiyatlarının beynelmilel fiyat
ların altında oluşu mu bu zarara tesir etmekte
dir? Avrupa ve diğer memleketlerde. Km/ton,
Mt/ton; ne ise bir ölçüsü var elbette, bunun üs
sünde bir fiyatla taşınııiken, Türkiyemizde bu
eşya. naklinin birçulk İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin eşyası oluşu; meselâ bir madenin taşmı
şı, bir pancarın nakli mi müessir kuvvet olu
yor? Yani Hükümetin emriyle beynelmilel fi
yatların altında bir nâkil mecburiyetinde kal-

O. Senatosu

B : 26

dığı için mi bu Müessese buradan zarar etmek
tedir?..
Muhterem arkadaşlar, eğer böyle iye ben size
<bir misal vereceğim: Bir zaman Karabük Demir
Çelik Fabrikasını gezerken «Niçin istihsal ettiği
niz demirin fiyatı Avrupa demir piyasasından da
ha yüksek?» devlim. Cevap; «Şundan yüksek, 'bun
dan yüksek; ama başta, nakliyeden yüksek.» de
diler. Eğer Devlet Demiryolları, -bu nakliyenin
düşük fiyatta oluşu iddiasında olacaksa, bu Mü
essesenin Umum Müdürünün de sözünü karşılık
olarak nakledeyim : «Avrupa'da sureti mutlakada „
'bu fiyatlara taşınmaz, ibımun çok altında taşınır.
Biz, domiı* cevherini yüksek bir fiyata Divriği
madeninden Karabük'e getirdiğimiz için, demirin
maliyeti 'artmaktadır. Eğer Avrupa nakil stan
dartları ele alınırsa, o zaman demir fiyatı elbet
te ki düşecektir.» dediler. Başka sebepler re söy
lediler; ama en başta bunu söylediler.
Mu'hterem arkadaşlarım, o halde görünüyor ki,
Devlet Demiryolları öyle kolay kolay, «Ben dün
ya fiyatları altında 'bir düşük fiyatla demir cev
herini fabrikasına naklediyorum, demek kudre
tini kendinde hangi ölçüde görebilecektir: Böyle
bir iddiaya sarılabilecek midir; ıbİlmiyoru'm.
Açıklanmasında fayda var; Sayın Vekil bunları
açıklarsa hakikati öğrenmiş oluruz.
Muhterem arkadaşlar, müessesenin bu sakatlık
ları, bu eksiklikleri bana göre kısaca bunlardan
ibarettir. Diğer movznlarma geçmiyorum. Bil
hassa mühim gördüğüm hususunu ele aldım. Bu
nun dışında, kendilerinin bâzı hizmetlerine teşek
kür borçluyuz. Biz, sadece tenkit için buraya çık
maktayız elbette; ögrdüğümüze göre iyi tarafla
rını da söylemek mecburiyetindeyiz. Zira, onları
da haklı oldukları yerde teşvik etmek, takdir et
mek bizim vazifemiz. Onları methetme-miz de,
ken'dileri için bir teşvik vesilesidir. Bunda da
'haklıdırlar".
Meselâ, dizel lokomotifinin son yıllarda artan
bir şekilde imali bizi sevindirmektedir. Bilgime
Kadar kömürle işleyen buharlı lokomotifler alan
Türk Devlet Demiryolları İdaresi, şu ibirkaç sene
dir kendi imal ettiği dizel lokomitiflerle çalışma
imkânını elde etmiştir. Yerli sanayinin geliştiği
ni ve bu müessesenin de bu sanayinin gelişmesin
de büyük hizımct gördüğünü takdirle yadetmek ve
onları tebrik etmek vazifemizdir.
Tabiî bundan daha evvel, yolcu ve yük va
gonlarını da gaye1! ustalıkla, kifayetle yapan bu
— 714
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müessese, zannediyorum şu son aylarda veya yıl
larda, yakın komşu memleketlere de satma im
kânını bulmuştur. Bundan dolayı da ayrıca sevinç duyuyoruz. Kendilerine, bu hizmetlerinden
dolayı teşekkül' ederiz.
Bu meseleyi bitirirken şöyle bir sual aklıma
geldi muhterem arkadaşlar. Bu fiyat tespitinde
Sayın Uimum Müdürlük ve Sayın Bakan; yolcu
nakliyatı mı. yoksa yük nakliyatı mı müesseseye
daha fazla zarar veriyor ve bu zararı azaltmak
'bakımımdan yolcu veya eşya fiyatlarında bir de
ğişme, bir azaltma, çoğaltma veya ayarlamayı,
müessesenin müspete gidebilmesini tominen dü
şünürler mi? Bunu da cevaplandınıiarsa memnun
olurum.
Muhterem arkadaşla)', bundan sonra bir de
kısaca gemi meselesine temas etmek istiyorum.
Son senelerde dikkat ederseniz matbuatta, şu
rada, burada İsrarla bizim tersanelerimizin kifa
yetli 'olduğu, teknik elemanlarımızın mükemmel
bulunduğu, binaenaleyh Türkiye'deki tersaneler
de bu teknik elemanlar ve bugünkü sanayimizle
gemi 'siparişinin,
gemi yapımının kolaylıkla
mümkün olduğu iddia edilmekte ve bu işle ilgili
birçok mütehassısların yazlrarı da mecmualarda
ve gazetelerde çıkmaktadır. Ben yetkili kimselerin
bu yazılardan birkaç tanesini okudum, nazarı dik
katimi celbetti; bir taraftan da sevindim. Bu mü
tehassıslar Türkiye'de istenilen kapasitede gemi
yapılır iddiasında idiler. Bunu öğrendiğim için
sevindim. Heyhat, bakıyorum ki, bu haklı sevinci
yeise düşüren sebepler de yok olmuyor maalesef.
Sık sik dışarıva; hem de şöyle veya böyle büyük
çapta, «büyük teknik isteyen gemilerin değil, kü
çük. veya orta çapta gemilerin de bir taraftan si
pariş 'verildiğini görmekteyiz, okumaktayız, öğ
renmekteyiz. Bu da adama bir ümitsizlik vermek
tedir.
BAŞKAN —• Sayın Kalpaklıoğiu, iki dakika
HÜSEYİN K A L P A K L I O c U r (Devamla) —
geçiyor efendim. Bitecek diye bekledim...
Özür 'dilerim, bağlayayım öyleyse.
Biraz da tayyare 'meselesine dokunacaktım,
ama gemi ile bitiriyorum Sayın Başkanım. Uçak
ları da başkası anlatsın.
O halde, neden bu tersanelerden istenilen ran
dıman alınmaz? Sayın Bakandan ve ilgili umum
müdürlerden rica ediyorum; bu,tersanelerin iyi
çalışması için her halde harekete geçme zamanı
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gelmiştir. Benden evvel konuşan arkadaşların da
ifade.-ettiği gübi, l>u tersanelerin zarar e'mcsıi de,
zannediyorum tam kapasite ile çakşmadığnıdandn".
Dikkat edin muhterem arkadaşlar, gemi yapa
cak tersanemiz varken orada yaptırmıyoruz da,
dışarıya sipariş veriyoruz ve kendi tersaneleri
miz tam kapasite ile çalışamıyor, yani boş dur
duruyoruz ve onun için de zarar ediyorlar. E,
bu bir çıkmaz.. Her halde bu çıkmazı ilgililer
de görmekte ve bilmekte, tedbirini de inşallah
yakında alacaklardır.
Muhterem arkadaşlar, bir de Pendik Tersa
nesi var. Kısmet oldu ben de gitmiştim; beş
sene evvel zannediyorum temelini attık. Ondan
sonra, şöyle bir toprak düzeldi; Japonlarla an
laştık, anlaşıyoruz, anlaşacağız hikâyeleri beş
senedir devam edip gidiyor. Yine geçenlerde ga
zetelerde âdı geçti; «Japonlarla yeniden anlaşa
cağız ve tekrar tersaneyi yapım için faaliyete
geçireceğiz.» diye yetkililerin haberini aldık ve
okuduk. İnşallah Japonlarla anlaşılır, bu Pendik
Tersanesi de en kısa zamanda yapılır ve oraya
yatırılan paralar hakikî nemasını bulmuş olur.
Saym Başkan, müsamahanızla vaktimi bir
kaç. dakika da geçirdim, özür dilerim.
Muhterem arkadaşlarım, beni dinlediğiniz
için hepinize teşekkür ederim. Saym Bakıra ve
•erkânına saygılar sunar, Bütçesinin'de kendile
rine ve aziz milletimize hayırlı olmasını dilerim.
Hürmeti erimle.
BAŞKAN — Sayın Akyürek, buyurun.
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem üyeler;
Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki umum
müdürlüklerin birçok bakanlıklarla koordine
çalışması icabettiği halde, maalesef senelerden
beri, hattâ her. sene tekrar ettiğimiz halde, Ba
kanlık koordine bir çalışma sistemi sağlayama
mıştır. Bunları uzun boylu izah etmek müm
kün değildir. Ancak misaller vermek suretiyle
birkaç noktaya temas edeceğim.
İskenderun Demir - Çelik Fabrikası birkaç
sene sonra işletmeye alındığı zaman, Türkiye'
nin kömür ihtiyacı artacak ve bugün istihsal
edilen kömür, bu işletmelere kâfi gelmeyecektir.
Ona mukabil, bunlar daha evvel düşünülmüş ve
Sanayi Vekâleti ile Enerji Vekâleti tarafından,
Devlet Demiryolarının elektrik motorları ile ça
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lışması için projeler hazırlanmıştır. Arifiye'den
Ankara'ya Ankara'dan Zonguldak'a Mersin'
den Tarsus, Adana, Antakya civarına kadar
böyle bir proje hazırlanıyor ve bu proje için tek
lifler alınıyor ve soruşturmalar yapılıyor. Neti
cede aradan uzun seneler geçtiği halde, hâlâ
bunlar bir türlü realize edilemiyor. Neden realize edilmediğini de bilmek mümkün değildir.
Dışarıda bu işleri yapmak isteyen, bu işlere
kredi açmak isteyen birçok yabancı firmalar;
gerek Kliring anlaşmasıyle, gerek serbest döviz
le yapmak isteyen firmalar olduğu halde, bir ta
rafa atılmış durur.
Bugün bir dizel motoru tutturduk gidiyoruz.
Bunu takdirle kabul ediyoruz, anlıyoruz; bu
hardan dizel motoruna geçtik, ama bunu satmak
için yapmamız iyi. İleride dizel motorunda kul
lanılan mazotun sanayide ne kadar lüzumlu ol
duğunun, koordine edilmiş olsa, bilinmesi lâ
zım gelir. Biz, bugün dahi memlekette fuel Oil ve dizel motoru dizel yağını, motorini bul
makta sıkıntı çekmekteyiz. Binaenaleyh, bu bir
koordonesizliktir.
Keza gemi iuşaasınm durması, yapılmaması
hem sanayimizin istihsal ettiği demirlerin değer
lendirilmesi bakımından ve hem de sanayide ça
lışan işçilerin daha iyi kalifiye işçiler seviyesine
gelmesi bakımından zararlıdır ve bunlar Ulaş
tırma Bakanlığını değil, ama Çalışma Bakanlığı
nı, Sanayi Bakanlığını ve diğer bakanlıkları
alâkadar etmektedir. Bir koordone olmadığı için,
bu iste böyle yüzüstü kalmıştır. «Niçin kalmış
tır, neden kalmıştır, şundan anlaşılmıştır,
bundan anlaşılmamıştır.» şekillerini arkadaşla
rım. gayet güzel izah buyurdukları için, ben on
lara temas etmiyorum.
Keza Yeşilköy Havaalanı yapılıyor, meydan
bitiyor, meydan bittikten sonra elektrik tesisi
nin yapılmadığı anlaşılıyor. E, bu da bir koor
done sisteminin bozukluğunu ortaya koyuyor.
Bunların, insalalı bundan sonra olmayacağını
ümit ediyorum.
İskenderun Demir - Çelik Fabrikasına bugün
halihazırda 3 miiyar lira para yatırılmıştır. Ve
bugün eğer böyle bir tesise başlamak is
terseniz,
bu seviyeye
getirmek isterseniz,
arsası ile beraber belki 5 milyar lira yatırmanız
icap edecektir. Bu, 20 bin dönümün içerisine
kurulan; yani 20 milyon metrekarenin içerisine
715
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kurulan bir tesistir. Bunun içerisine, Sanayi
Vekâ'leti vasıtası yi e PTT Umum Müdürlüğün
den haklı olarak bir seyyar telsiz telefon ta
lebinde bulunuyor. Çünkü İşletmede çalışan her
hangi bir kimse, 3 kilometre ilerideki bir mü
hendis lâzım olduğu zaman onu telefonla bul
mak mümkün değil; ama elindeki bir telsiz te
lefonla, yani talkie VTalkie tabir ettiğimiz bu
a par eyle onu istediği gibi çağırması, istediği
gibi onunla temas etmesi mümkün. Buna, muh
telif sebepler bulunmak suretiyle, hiç bir baş
ka şey söylenmeden, bu cihazın verilmesinin
mahzurlu okluğu, bunun mümkün olmayacağını
ve binaenaleyh sakıncalı olduğu ileri sürülerek
verilmiyor. E, orada bu vazife gören arkadaş
lara 10 milyar liralık bir tesisin yapılmasını tes
lim ediyorsunuz, itimat ediyorsunuz; sonra 3
kilometrelik mesafede konuşmak için talkie "VValkie kullanmasına müsaade etmiyorsunuz...
Bu, bu müessese ile koordonenin olmadığını gös
termektedir. Binaenaleyh, bakanlıklar arasında
bu gibi işi köstekleyen ve işin ilerlemesine ma
ni olan hallerden vaz geçilmeli ve bunlara çare
aranmahcLr.
Keza, Denizcilik Bankası mevzunda hepimi
zi üzen hususlar vardır. Denizcilik Bankası İs
tanbul'da birçok müşkülât içerisinde çalışmak
tadır. Bir bankanın içerisinde, bir işletmenin
içerisinde 19 tane sendika vardır. Bir tanesi ile
anlaşma yapıyorsunuz, tam onunla bitirdiğiniz
zaman, ertesi gün bir de bakıyorsunuz öbürü
geliyor, o sizinle bu sefer bir ihtilâfa düşüyor.
Onunla anlaşmaya çalışıyorsunuz, öbürü ile
ihtilâfa düşüyorsunuz... Halbuki Çalışma ve Sa
nayi Vekâletiyle, Ulaştırma Vekâleti bir koordone sistemi içerisinde çalışsa bunlara bir çare
bulur; bu 19 sendikayı birleştirir ve netice iti
bariyle bir sendika ile bunun hepsini halletmek
mümkün olur. Bu suretle de, bugün orada
feregatîa çalışan Genel Müdür ve diğer mesai
arkadaşları da rahat bir nefes alarak çalışma
imkânını bulur. Ümit ederim ki, sayın Bakan
bunlara bir hal çaresi bulacaktır.
Bunları söyledikten sonra Havayolları üze
rinde de iki maruzatım olacaktır.
Uzun senelerden beri bu rötar mefhumu dai
ma şikâyet mevzuu olmuştur. Şikâyet edilmiştir,
yazmışızdır, yazanlar olmuştur; fakat işadam
larının, müşterilerinin zamanlarının hiç bir de— 716
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geri olmadığı nazarı itibare alınarak, rötarları
istedikleri gibi ayarlamışlar, istedikleri gibi ha
reket etmişlerdir. Fakat en son kendisini bundan
üç ay evvel tanıdığım yeni Genel Müdür korge
neral, «Şikâyetlerinizi. bildiriniz, biz elimizden
geleni yapmaya çalışırız» dediler, hakikaten bir
aydan beri, Allah nazardan saklasın diyeceğim,
bütün uçaklarımız rötarsız gidiyor ve hakikaten
gayet hareketli bir faaliyet içerisinde oldukla
rını görmekle, kendisini huzurunuzda tebrik et
mek isterim. Bunun bozulmamasını da temenni
ediyorum. Yalnız bu arada kendisinden ikinci
bir ricam olacak. O da, eşya nakline de aynı ti
tizliğin gösterilmesidir. Bir işadamı eğer bir üc
ret vererek uçakla eşyasını getirtiyorsa, de
mek ki bu eşya, onun için çok mühim bir eşya
dır ve bunun naklinin rötarlı olmaması lâzım
dır.
Şimdi bir misâl veriyorum; 14 Ocak'ta Viyana'dan 700 kilo ağırlığında bir makine 13 500
lira verilerek Türk Hava yolları ile İzmir'e gön
deriliyor. Bu makine yola çıkıyor, ayın 15'inde
İzmir'de olması lâzımken, (Yoksa 15'in.de olma
dıktan sonra, 1500 - 2000 lira verir bir kamyonla
iki gim sonra, 15'inde değil de 16Tsında İzmir'de
olabilirdi.) 14'ünde İstanbul'a geliyor ve Hava
Yoları ambarında 2 Şubat gününe kadar kalıyor
ve 2 Şubat günü ancak İzmir'de bu mal İzmit'e
sevkedilmiş oluyor. E, tasavvur edin, buna ihti
yacı olan işletmeci bu kadar para veriyor, bir
de kaybettiği zamanı hesap ederseniz, ne kadar
mağdur olduğu anlaşılır. Herhalde bu gibi hu
suslar da nazarı itibara, alınarak hareket edi
lirse, Hava Yollarımızla eşya nakline de yardım
etmiş olurlar.
Deniz nakliyatı, mevzuunda, kendisini çok
yakinen tanıdığım emekli koramiral arkadaşı
mızdan, yalnız bir hususu rica edeceğim; ken
dilerinin de muvaffak olacaklarından hiç şüphe
etmiyorum.
Dışarıya sattığımız malları ekseriyetle' Türk
gemileriyle sevkedeceğiz diye şart koyuyoruz.
Bunu şart koştuğumuz zaman bizim mallarımız
daha az satılmaktadır. Sebebi : Biz dışarıdaki
nakliyecilere nazaran daha çok para istiyoruz.
Meselâ, bugün bir buçuk milyon ton çimento
satmaktayız ve dış ülkeler, bugün ne şart ko
şarsak alıj r orlar; ama yarın çimento ihtiyacı yi
ne bundan beş sene evvelki gibi bir rekabet ha-
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Hiç şüphe yok ki, Ulaştırma Bakanlığının
line gelir ve her taraftan istenilen miktar alı- I
kendisine mevdu olan ve ta ilkel cemiyetlerden
nır bir hale gelinirse o zaman bizim, bu çimen
20 nci asrm ikinci yarısındaki modern cemi
to nakliye ücreti dolayısıyle, çimentolarımızın
yete gelinceye kadar, bütün devlet hayatında en
satılması müşkülâtla karşılanır. Dışarıda Yu
ağır ve en mühim hizmetlerden birisini teşkil
nanlılar tonunu, Yunanistan'dan Nijerya'ya ka
eden ulaştırma ve haberleşmenin ehemmiyetini
dar altı - yedi dolara taşırken, biz eğer on - ontakdir etmemek mümkün değildir. Gerek eko
iki dolar istersek, ileride çimentomuzu satmak
nomik, gerek sosyal ve gerekse kültür hayatı
mümkün olmayacaktır. Buna benzer diğer eşya
mızda, bunun da ötesinde, vatan savunmasında
lar da .bu işin içeı isine dahildir.
en güçlü hizmetleri ulaştırma sektörür le görü
İkincisi; keza dışarıdan bir mal alırken eğer,
rüz. Binaenaleyh, bu sektörle ilgili d a n mese
«Bizim gemilerimizle sevkedeceksiniz, Fob ola
leleri mütalaa ederken, benden evvel konuşan
rak bizim gemilerimize teslim edeceksiniz.» diye
değerli arkadaşlarımın bu tenkit ve eleştirileri
şart koşarsak tüccar, teklif veren firmalar, ge
elbette muayyen bir ölçü içerisinde yapmış ol
mimizin vaktinde orada olmadığından şikâyet
maları lâzım. Çünkü, bunların hepsini kusursuz
le; vaktinde gelip malı oraya yığdıkları için
olarak ifa etmek mümkün değil.
fazla ardiye parası verdiklerinden, bu fazlalığı
Teknolojinin süratli gelişmeleri karşısında
ilâve etmek suretiyle teklif vermektedirler. Bu
elbette hizmetleri görecek olan kadrolar; onla
nu da nazarı itibara alırlarsa, herhalde gemile
rın lüzumlu olan hizmet seviyesine kısa devre
rimizin söylendiği günde yerinde olmasındaki
de intibak etmek, yetişmek, erişmek ve kadro
bu farkları da önlemiş olurlar.
imkânları içerisinde müsait bir hizmet anlayışı
E n son olarak muhterem arkadaşlarım, bir
içerisinde kemaliyle entegre bir ulaştırma hiz
hususu, Vekilin de nazan dikkatini çekmesi için
metini tahakkuk ettirmek imkânına sahip ola
arz edeceğim.
mıyorlar. Hakikaten teknoloji çok süratle geli
(Biliyorsunuz P. T. T.'de telefonla konuşmak j şiyor. Bugün; kara, deniz, hava ulaşımında ve
için bir müdde evvel jetonlar basıldı ve bunla- 1 haberleşmelerde o kadar seri tekâmüller olmuş
rı elli kuruştan alıyorduk. Aradan bir müddet
tur ki, teknoloji, diyebiliriz ki bilhassa devlet
geçti, birden telefonlar bir lira oldu, ama bir de
hizmetinin, kamu hizmetinin ulaştırma sektörün
îbaktık telefonlar jetonla kullanılmaya başlandı. ! de çok ibüyük yenilikler ve imkânlar getirmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, faraza ben bu jeton
O itibarla hizmetlerin kusurunu kısa bir ma
lardan «bir milyon liralık aldım, yani bunlardan
zinin hatalarına yüklemek değil de, geçmişten
elimde bir milyon liralık var, demek ki, ben
bu yana teraküm etmiş olan bütün meselelerin
bir kalemde bir milyon lira para kazanmış olu
tümüyle halline imkân verecek bir kuruluş kayorum. Bunun hesabını kim verecek?.. Bunun
nunuyle Bakanlığın yeni baştan tedvini ve yine
tetkikini ıSaym Bakandan rica ediyorum. Aynı
reformist bir görüşle, Bakanlığın bünyesinde
devrede kullanılan jeton elli kuruş iken, tele
toplanmış bulunan dev hizmet kuruluşları üni
fonlar bir liraya çıktı ve jetonlar da bir lira
telerinin yeni baştan reorganizasyonuna imkân
oldu. Binaenaleyh, bu jet onlardaki farkın hesa
verecek nitelikte bir tedbirin alınmış olması lâ
bını kim verecek?.. Bunun cevaibmı Sayın Ba
zımdır. Bu husus da hiç şüphe yok ki, gerek
kandan öğrenmek isterim.
kamu ve Devlet idaresinin reformu ve gerekse
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin reformuyle ilgili
Efendim, beni dinlemek lütfunda bulundu
olan görüşlerin ışığı altında yeni baştan ele alın
ğunuz için teşekkür eder, hürmetlerimi arz ede
mak suretiyle hallolunacak büyük meselelerden
rim.
birisidir.
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu. '
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon KaMuhterem arkadaşlarım, Bakanlığın bünyesi
rahisar) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
içerisinde genel ve katma bütçeye dahil ve bu
larım;
nun ötesinde Kamu iktisadî Teşebbüsü niteli
ğinde ve özel kanunlarla, hukuk kanunlarıyle
Gecenin bu geç saatinde hepinizin müsama
kurulmuş anonim şirketler halinde çalışan mü
hasına sığınarak kısa bir maruzatta bulunmak
esseseler vardır. Bu müesseselerden bir kısmı
istiyorum.
— 717
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hakikaten kamu niteliğindeki hizmetleri görme
si hasebiyle, kendi emsal kuruluşlarına göre zi
yan ediyor ve Devletin sübvansiyonuna ihtiyaç
hâsıl oluyor. Bunlardan bir tanesi de D. D. Y.'
dir. Demiryolları bugün kabul etmek lâzımdır
ki, Türkiye'nin coğrafyası ve iklimi içerisinde
hakikaten ihmal edilemeyecek ve Türk ulaşımın
da büyük hizmetler gören bir müessesedir. Ama
bu Müessese yıllarca evvel kurulmuş ve kuruluş
gaileleri ve şartları içerisinde de daha ziyade
askerî ve jeopolitik maksatlar hedef tutulmuş,
bunun yanında ekonomi ve diğer sosyal, kültü
rel yanları talî derecede ehemmiyete alınmıştır.
Bunlardan bir tanesi Anadolu - Bağdat hattıdır.
İlk yapılan hatlardan biri İzmir mıntıkasmdaki
hatlardır. Yani bunlara ekonomik bir işletmenin
ötesinde, mücbir noktalarının tespitinde jeopolitik birtakım meseleler hâkini olmuştur. Ekono
mik d a h i olmuş olsa; bugün emsali olan Avru
pa'da ki demiryollarının büyük bir kısmını hü
kümetler sübvansiyone etmektedir ve bu hiz
metleri gören demiryolu idareleri, tekniğin ieabettirdiğr rantabl bir işletme sistemi içerisinde
olmalarına, ticarî hızları da gerek yük ve gerek
se yolcu nakliyatında yüz kilometrenin üzerine
çıkmış olmalarına rağmen, bugün zarar edi
yorlar. Bu, hizmetin tabiatında olan bir şeydir.
Kaldıki. Türkiye'de gerek altyapı ve gerekse
üstyapı tesisleri tamamıyle eskidir. Tâ inikler
den, 192:Tlerdem j930'lardan bu yana bu alt ve
üstyapı tesisleri, muharrik ve müteharrik mal
zeme dediğimiz çekici ve çekihm vasıtalar artık miatlarını doldurmuştur. Seksen yılı aşkın
lokomotifler, sekiz yüz adet buharlı lokomotif
halen İşletmede çalışmaktadır. O halde bütün
bunları bir anda değiştirerek yerine yenisini
koymak mümkün değildir. Elbette zarar da ar
tacaktır. Bu zararın, sadece hizmetin tabiatın
dan olan niteliği ağır basmakla beraber, bunun
yanında toplu sözleşmelerin getirdiği yükler.
malî külfetler; bunun ötesinde istihdam poîitikasında yıllardan beri tatbik edilen yanbş po
litikalar, bunun daha ilerisinde malzeme ve eşya fiyatlarında işletmeye ağır yükler tahmil
•eden birtakım masrafların pahalıya mal olması
ve bunun ötesinde de teknik nitelikteki kad
roların bu bünyede icabı kadar muhafaza edi
lememiş olması keyfiyeti gelir.
Bu- itiabrla, D D Y knn bugün yapmış olduğu zarar, aslında muayyen ölçüler içerisinde
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İdarenin kusuru olmaktan ziyade, eşyanın tabi
atına uygun olarak biraz evvel arz etmiş ol
duğum birtakım hususların yan yana gelmesi
suretiyle olmuştur; ama bunları ıslah etmek için
de tedbirler alınmıştır. Dünya Yatırım Banka
sından 12,5 milyar liralık bir yatırımla; 10 sene
içerisinde Türkiye demiryollarını yeni baştan reorganize etmek, hatların güzergâhlarında var
yantları, ıslahları, köprüleri, gabarileri değiştir
mek suretiyle, ticarî sürati arttırmak; kurpları
vesaireler! tashih etmek, bunun ötesinde çeken
ve çekilen muharrik malzemeyi değiştirmek,.dizelizasyona, elektrifikasyona gitmek suretiyle
bu Müesseseyi daha güçlü hizmet edebilir bir
imkâna, kavuşturmak ve bunun ötesinde emniyet
| tesislerini daha çok geliştirmek ve bu suretle
I daha güçlü bir hizmet yapına şansına götür
mek için bir projeye girişilmiş bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra. Devlet de Üçüncü Beş Yıl
lık Plân içerisinde 7,5 milyar lira civarında bir
vatınım da öngörmek suretiyle, zannederim ki
toplam 20 milyar lira civarında bir yatırımla
Türk demiryollarının 8 200 kilometrelik işlet
me hattını ıslah etmek yoluna gitmiştir. Elbet
te bu, zaman içerisinde olacaktır.,
Denıiryollarıyle ilgili konuyu böylece kısa
•mvikien sonra, bir noktaya daha tenias etmek
istiyorum. Arkadaşım konuşmuştu, hatırıma
geldi, o konuda da bir mâruzâtta bulunacağım.
İkinci Beş Yıllık Plânda bilhassa Demiryol
j larının buharlı lokomotifleri terkelmek suret'yle dizelizasyona gitmesi öngörülmüştü. Aslın
da elektrifikasyonla dizelizasyoıı arasındaki
I kırklan Türkiye'nin imkân ve şartları içerisin
de mütalâa etmek lâzımdır. Bir elektrifikasyona
gitmek için. evvelâ elektrik enerjisini Türkiye'
de bol bir şeklide üretmek lâzımdır. Bugün
oh-klrlk enerji-i üretimimiz 11 milyar kilovat
saat civarındadır. Sarfiyatımız bu seneki endüs
j tri ih- iyaçlarıyie 13,5 - 14 milyar kilovat saat
olmadı lâzım gelirken. Keban ve Gökçekaya gibi
j d'ğer birtakım hidroelektrik santrallerinin de
j devreye girmemesi sebebiyle, enerjinin darbomvdarıua Türkiye'yi atmış; değil elektrik ener
jiliyle bir D. 1). Y.'nin işletme sistemini yürüt
mek, 'bunun ötesinde mevcut olan endüstrilere
j dahi lüzumlu olan enerjiyi temin edememek gibi
| v'r duruma, gelmiştir. Kaldıki, kötü hava şarfj k.rı dolayısıyle İm gün hidrolik barajların büyük
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bir kısmında su noksanlıkları vardır ve önü
müzdeki sene tam kapasite ile ITirfanlı'dan, Demirköprü'den, Kemer'den ve Sarıyar barajla
rından zannederim ki, enerji istihsali mümkün
olamayacaktır. Binaenaleyh enerji problemlerini
halletmeden, Türkiye'de bu kaini bir elektrifi
kasyona gitmiş olmanın, hem pahalı yatırım ol
ması, hem de enerji probleminin mevcut olması
ve bir de yük bakımından, taşıma bakımında
bu hizmeti jüstifiye edecek birtakım şartların
mevcut olmaması sebebiyle, bunun yerine daha
ucuz, daha kısa vâdede; belki de fııel - oil yö
nünden dışa bağlılık arz eden, mazot yönünden
dizel olması hasebiyle dizelizasyona gitmek yo
lu, Plânın da öngördüğü istikamette süratle
ge rç ekleşt irilm elidi r.
İkinci olarak, Üçüncü Demir - Çelik Fabri
kasının ihtiyacı olan taşkömürü, bugün Türki
ye'de 'Sıkıntısı çekilir haldedir. Türkiye'nin istih
sal kapasitesi 5 milyon ton civarındadır. Bugün
açık, 700 000 ton civarındadır. Şayet Üçüncü
Demir Çelik Fabrikası devreye girer ve Kara
bük ele tevsi edilecek olursa, bugün ihtiyaç
1 700 000 ton olacak, yani bunu dışarıdan geti
receksiniz. O sebepledir ki, İkinci Beş Yıllık
Plânda D D. Y 'ııiıı dizelizasyona gitmesi tav
siye edilmiş ve keza Üçüncü Beş Yıllık Plânda
da aynı fikirler öngörülmüştür. İlmî ölçüler içe
risinde, ekonomik kıstaslar içerisinde, Türkiye'
nin gerçekleri içerisinde, bu şekilde bir tatbika
tı D T>, Y 'na Plânlama da itmiştir. Binaenaleyh,
süratle dizelizasyona geçmekte büyük zaruretler
vardır.
Bunun ötesinde bir konuya daha değinmek is
tiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz Türki
ye'nin en büyük problemlerinden birisi, dış ti
caret dengesinin devamlı olarak açık olmasıdır.
Bugün, işçi dövizleri vasıtasıyle Türk ticaret
dengesi hakikaten muvazene haline gelmiş ve
hattâ döviz istikametinde büyük bir imkânımız
da doğmuştur. Fakat kabul etmek lâzımdır ki,
ticaret tablosu içerisinde 1 milyar 400 milyon
dolarlık ithalât yapacaksınız, 840 milyon dolar
lık ihracat yapacaksınız... Bu ikisini, işçi dövizi
olmadığı zaman dengeye getirmeniz mümkün
değil. Bu 1 milyar 400 milyon dolar içerisinde
100 milyonu mütecaviz, gemi nakliyesine dışarı
ya navlun ödüyorsunuz. O itibarla,Türk deniz
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ticaret filosunun süratle takviye edilmesi ve
Türkiye'de mutlaka gemi sanayiine yönelinmesinde büyük yararlar vardır. Geçmiş yıllarda
(ki, mazisi 1989'larda başlar.) 1968'den itibaren
büyük bir hamle yapılmak istenmiş; fakat 1970
yılında durmuş olan ve 1971 - 1972 yıllarında
tekrar ele alınmak suretiyle Bakanlık tarafın
dan hakikaten gereken ehemmiyet verilerek 1973
yılında başlamak üzere Japonlarla yapılmış bu
lunan bu Pendik tersanesiyle ilgili konuyu tak
dirle yadetmek isterim. Sayın Bakanın bu ko
nuda göstermiş olduğu gayreti, hakikaten Türk
ekonomisine, Türk kalkınmasına büyük bir kat
kı olarak kabul ediyorum. Çünkü, gemi sanayii,
sadece dış ticaret dengesinde 100 milyon do
lar kazandıracak bir hizmet sektörü değildir,
bunun yanı sıra, istihdama geniş çapta olanak
saklayan ve aslında onun yanında montaj sa
nayii diyebileceğimiz birtakım hizmetler sektö
rüne pazar açan, iş sahası açan bir hizmet ça*
lışmasıdır. Kaynağından, demircisinden, boyacı
sından ve doğrama malzemesinden tutunuz da,
âdeta montaj sanayii şeklinde büyük bir imkân
ve geniş halk kitlelerinde iş imkânı sağlar. Bu
nun için de, bilhassa altyapı tesislerinin, tekno
lojinin ve kredi imkânlarının da yeni baştan or
ganize edilerek özel ve kamu sektörünün bu
konulardaki gayretlerini faydalı bir doğrultuya
yöneltmek lâzımdır.
Bugün Türkiye'de zannederim ki, gemi sa
nayii bakımından özel sektörün de büyük sıkın
tıları vardır. Bunların tersane sıkıntılarından
tutunuz da, kredi ve pazar sıkıntılarına varın
caya kadar bütün bu sıkıntılarım halledecek
olan geniş çapta hukukî ve malî imkânların ge
tirilmesine zaruret vardır. Sayın Bakanın yap
mış olduğu bu hayırlı hizmeti, entegre bir hiz
met sistemi haline, muvaffak bir hizmet sistemi
haline getirebilmesi için, bu konuda da yardım
cı olmalarını bekliyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, P T T
ile ilgili
bir satırlık bir şey söyleyip konuşmamı bağla
mak istiyorum.
P T T 'nin, raporda da görüldüğü gibi, ha
kikaten muvaffak hizmetler gördüğü ifade edi
liyor. Doğrudur, Plânın hedeflerini aşmıştır ve
P. T. T. hizmetleri cidden başarılıdır. Ama gayet
tabiî ki, teknik bir sistemin muayyen bir kapa
sitesi vardır. O kapasitenin üzerinde yük yükle-
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diğiniz zaman, birtakım arızalar meydana gele
cektir. Bugün hep şikâyetçi olduğumuz konula
rın kapasite üstü çalışmadan da meydana gel
diğini kabul etmek lâzım. Personele ait kaba
hatlere inzimamen, teknik imkânsızlıklar dolayısıyle de fazla yükler, 10 Kw ile çalışacağı
na 15 Kw'lık bir yük bağlarsanız motor yanar.
O da, o istikamette gayet tabiî çalışmıyor.
Şimdi ben onu değil, başka bir konuyu ifa
de etmek istiyorum. (Köylere büyük çapta tele
fon getiriliyor. Buna müteşekkiriz. Köye giden
\her telefon köyün açılan bir penceresidir, ku
lağıdır, gözüdür. Bu hizmetler yalnız jandarma
da oluyor, ormanda oluyor. Bütün teşekküller
'bu hizmeti ayrı ayrı yürütüyorlar. Acaba müm
kün müdür ki. Sayın Bakana soruyorum; jan
darmanın da, askeriyenin de, bütün köylerin de
bu dış hizmetlerini tek elde birleştirmek sure
tiyle daha faydalı, daha rantabl bir işletme yo
luna gitmek mümkün olabilir mi? Çünkü, köy
de telefon etmek için jandarmaya bağlanacaksı
nız, jandarma muhtarı bulacak, falanı bulacak,
filânı bulacak... Eğer bu hususta da bir imkân
sağlanırsa memnun olurum.
Muhterem arkadaşlarım, bu geç saatte çok
vaktinizi aldım; teşekkür ederim. Ayrıca, Sa
yın Başkanın da müsamahasına teşekkür eder,
Bakanlık Bütçesinin Bakanlığa, Devlete ve
Millete hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepini
ze saygılar sunarım.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye var mı
efendim!..
Sayın Baysoy, buyurunuz.
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler;
Bir konuya temas etmek üzere söz almış
bulunuyorum. İçinizde herhalde Hüseyin Rahmi
Bey'in romanlarını okuyanlar vardır. Hüseyin
Rahmi Bey, hayatın içine giren bir insandır. Gir
meseydi, zaten o romanları yazamazdı. Ben de
iş hayatı bakımından, yani senatörlüğüm harici
biraz iş hayatına girmiş bir arkadaşınız olarak
bir iki konuya temas edeceğim.
Konulardan bir tanesi, demin Karaağaçlıoğlu
arkadaşım temas ettiler, evvelâ telefon mesele
si. Bir gün İstanbul'da Taksim'den Kadıköy'e
telefon etmek istiyorum, ama bir türlü konuşma
imkânı bulamadım. Bana inanır mısınız, eğer
kalksam da karşı yakaya, yani Kadıköy'e git
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meydim, telefondan evvel giderdim. İnanın ben
bu gidiş süresi zamanından sonra konuşabildim
ve üzüntümü gittim Telefon Başmüdürüne de
anlattım. O da, bana haklı oldukları tarafları
anlattılar. Ankara'ya geldim ve ilgili arkadaş
ile konuştum. Bana dediler ki, yahu siz ne veri
yorsunuz ki, biz ne yapalım ? Kaibul, onlar hak
lılar; ama demin arkadaşımın söylediği gibi, be
nim kapasitem 10 'bindir, bunu 15 bine çıkarır
sanız elbette buna imkân bulamayacağım. O
halde gelin bunu 15 bine çıkarmayalım.
Bir de uçak seferlerimizi ele alalım. Ben ve
ya sizler bir işadamısmız ve Hava Yollarının se
fer tarifesine bakıp diyorsunuz ki, ben sabaihleyiıı şu uçak ile gideceğim ve şu uçakla da dö
neceğim. İşlerinizi ona göre ayarlıyorsunuz; hat
tâ hattâ bunun içinde bir taahhüde gireceğiniz
bir iş de var. Ama gidiyorsunuz uçak alanına;
«Efendim, tehirli; efendim, iptal edildi.» deni
yor. Hani hava muhalefeti olsa anlarım; ama
benim uçağımın hava muhalefeti dolayısıyle ha
reket etmeyeceği ilân edildiği zaman, pekâlâ
Pan - Amerikan geliyor ve benim hava alanım
dan yolcusunu alıp, kalkıp gidiyor. İşin bir de
bu tarafı var. Ne yapalım ki, bizde işler vak
tiyle normal tetkik edilmemiş.
Dahası var; Eseriboğa Havaalanını ele ala
lım, vaktiyle orada tek bir baraj varmış, bizim
Çubuk Barajı; ama onun yanında ikinci bir
Çubuk Barajı daha ilâve etmişiz. Ankara'da sis
yok, ama orada var. Bu, vaktiyle iyi tetkik edil
memiş. Eğer tetkik edilseydi, havaalanı zaten
Eseriboğa'da yapılmazdı. Ankara'da sis olmadığı
zaman orada var. Faraza Ankara'da hava dere
cesi nakıs 3, ama orada, nakıs 13. Demek ki, vak
tiyle iyi tetkik edilmemiş, bir hata olmuş. Ha
tayı düzeltmeye gidelim.
Arkadaşlar, bizde Devlet teşekkülleri tek ta
raflı olarak çalışırlar. Bunu çift taraflı çalışa
cak bir hale getirmek mecburiyetindeyiz. Lütfen
işadamlarını düşününüz. Bana bir misal anlattı
lar; Amerika'da bir otelde bir zat yukarıya çı
karken asansör bir veya iki santim ya yukarı
da, ya da aşağıda kalmış, adamın ayağı takıl
mış, düşmüş ve kalkamamış. Sonra durumunu il
gililere tevsik etmiş; ben şu işten şu kadar za
rar gördüm demiş ve tazminatını almış. Bizde
hangi İktisadî Devlet Teşekkülü böyle bir şeyde
tazminat verebilir? Yok... Devlet, P T T tel-
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graftan dolayı hata ka'bul etmez, Hava Yolları
foeni geciktirmesinde kabul etmez, Devlet Demir
Yolları beni geciktirmesinde kabul etmez, bütün
mesele tek taraflı olarak iş sahibine yüklenir.
Lütfedin de bu işde, yani bu işin başında olan
arkadaşlar için söylüyorum, bir zaman için
kendinizi onların yerine koyun ve bu işi böyle
mütalâa edin.
Ben iki sene evvel Denizyolları Nakliyat Şir
keti Umum Müdürlüğüne gittim, Sayın Umum
Müdür arkadaşımda görüştüm; ümit ederim ki
inşallah yine aynı zattır, belki de değişmiştir
orasını bilmiyorum; dedim ki, «Beyefendi, işit
tiğime göre iki tane gemi ısmarlamışsmız. Aca
ba, bu gemilerinizde bir soğuk hava tertibatı da
düşündünüz mü?» «Yok, bilmiyorum» dedi. il
gili arkadaşlarını çağırdılar, «yahu, bunu dü
şündük mü?»' dedi. ama, benim memleketim na
renciye ihraç <ediyor. Ne ile? Kamyon ile. Hal
buki, denizyolu nakliyatı daha ucuz. Şu halde
bunu düşünmek lâzım. Sonra, ben gemi sipariş
ediyorum; o günü değil, 10 sene sonrasını düşü
nerek sipariş etmek lâzım. Bu da düşünülme
miş.
Arkadaşlar, bir şey daha anlatayım. «Soğuk
hava depolu kont eyler meselesini düşündünüz
mü » dedim. Ki bu, Devlet Demiryolları için
de yoktur. Ben Türkiye'den herhangi bir mal
ihraç edeceğim, soğuk hava depolu bir vasıtay
la, Türkiye düne kadar bir şey ihraç etmiyordu.
Ama, bugün narenciye ve et ihraç ediyor, şunu
ihraç ediyor, bunu ihraç ediyor. Benim Devlet
Demiryollarını veya Deniz Yollarım eğer bu
soğuk konteylerlerin üzerinde dursa ne olur i .
Ben iş sahibi olarak geleceğim, «Arkadaş, bana
bir konteyler ver.» diyeceğim ve mezbahada
kestiğim eti yahut da bahçemden alacağım na
renciyemi kamyona yükleyip buralara getirece
ğim. O takdirde bunu ya Devlet Demiryolları
na, yahut da Denizyollarına teslim edeceğim. O
da alıp rahatlıkla yerine götürecek.
Dahası var; karşılığı var bunun. Türkiye'
ye ilâç iptidaî maddeleri ithal edilir; ama bu
ithali lalettayin bir kamyona koyup göndere
mezsiniz; lalettayin vagona da koyup göndere
mezsiniz. Çünkü o iptidaî maddenin muayyen
derecedeki bir hararette gelmesi lâzımdrı. O
halde, karşı taraftan da bunun yükünü temin
etmek mümkündür. Bu itibarla benim iktisadî
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Devlet Teşekkülüm daha rasyonel bir şekilde
çalışmaya mecburdur. Devlet Hava Yolları;
yolcu taşıma işi bir tarafa, zaman zaman kargo
işinden de bahsettiler; inşallah dediklerini ye
rine getirirler ve bu memleket de faydalanır.
Reis Bey beni ikaz ettiler, sizi fazla işgal et
meyeyim. Ama bir misal daha söyleyeyim. Bir
müteferrik bir dostuna mektup yazıyor, «zama
nım müsait olsaydı size çok daha kısa mektup
yazardır, ama bu sefer uzun oldu.»
Hürmetlerimi sunarım, sayın arkadaşlarını.
(Alkışlar)'
BAŞKAN — Sayın Karayiğit, buyurun.
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) —
Muhterem arkadaşlarım, gecenin bu geç saatin
de vaktinizi almak istemezdim, bir hayli müza
kereleri takibettiniz ve yoruldunuz.
Benim beldemin küçük bir derdi var veya
hut haddizatında büyük bir derdi var, onu dile
getireceğim, isterdim ki, Sayın Karaağaçhoğlu
buna temas etsinler, söylediğim hakle herhalde
unutuldu.
insanoğlunun en zor alıştığı şeylerden birisi,
medeniyetin icaplarından kendisini uzak tutmasıdır. Evimizde buzdolabına alışırız, ama bo
zulduğu zaman evimizdeki düzen değişir; çama
şır makinesine alışırız, bozulduğu zaman düzen
değişir; kalorifer bozulduğu zaman düzen deği
şir. Benim beldem de vaktiyle Hava Yollarına
alışmıştı. Hava Yolları uçak seferlerini kaldı
rınca Afyon'daki düzen tanıamiyle değişti. Me
deniyetin icaplarına alışan bir toplumu bu icap
lardan uzak tumak herhalde doğru bir şey ol
maz gibime geliyor. Kaldı ki, Afyon'un istan
bul ile olan münakalesini biz kolay kolay temin
edemiyoruz. Devlet Demiryolları malûm, zama
nın icaplarına uyabilmesi için ancak 5 - G sene
gibi bir süre çalışması icabetmektedir. Süratli
bir şekilde gitmek isteyen vatandaşlar ne ile
gidecek? Araba ile gitseler ancak 5 - 6 saatte
yetişebiliyorlar. Vaktiyle de uçağa alışmışlardı;
uçak seferlerini kaldırdılar. Bununla da yetinmdeiler, havameydanımn bütün araç ve gereç
lerini, personelini dağıttılar. Sanki bir daha
Afyon Havanıeydanı hiç bir işe yaramayacakmış gibi.
Ve yine bizim topuluğun bir derdi kendili
ğinden ortaya çıktı. Bir şeyi yaparken yıllar
, boyu çalışırız, didiniriz, bir eseri meydana geti-
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ririz, bir sene, iki sene kullanırız; ama işi bit
tiği zaman, bunu -»en kısa zamanda yıkarız, da
ğıtırız arkadaşlar.
Ben Sayın Ulaştırma Bakanından istirham
ediyorum Sayın Akyiirek arkadaşımız da yine
Hava Yolları Genel Müdürünün bu işlere cid
diyetle eğildiğinden bahsettiler, ben memnuni
yet duydum. Elbette ki, gönül bu tür müesse
selerin halkın ihtiyacına cevap verebilecek bir
ölçüde, bir süratte çalışmasını arzu eder, inşal
lah bizim bu Afyon'unda derdine eğilirler, en
kısa zamanda bir neticeye ulaştırırlar.
Bir demiryolcu olarak küçük bir düşüncem
vardı; bunu zaman zaman komisyonlarda da
söylerim, Sayın Genel Müdürle özel sohbetleri
mizde de arz ederim, ama nedense pek. iltifat
bulamaz.
Bugün, Devlet Demiryollarının karşılaştığı
güçlüklerin başında bir çekme gücü gelir ki,
onu karınca kaderince halletmeye çalışıyorlar;
ama onun ötesinde de yetişmiş personel mevzuu
vardır. Devlet Demiryollarında bugün personel
.mevzuunda büyük bir dengesizlik vardır, işçi
ve diğer memur sınıfı arasında büyük bir den
gesizlik vardır. Bugün katar şefi, makasçı, is
tasyon şefi, hareket memuru bir tarafta ; işçi
bir taraftadır.
işçi, namütenahi haklar demeyeceğim, arzu
ettiği hakları alabilmiştir; ama bunun karşı
sında memur arzu ettiği hakları alamamıştır.
Devlet. Demiryollarında çalışmak ağır bir
işçiliktir. Bir istasyon şefinin görevi çok ağır
dır. Hareket memurunun görevi çok ağırdır,
bir makasçının görevi çok ağırdır, küçük bir
hata milyonlara mal olmaktadır. Vaktiyle bu
personeli yetiştiren bir meslek okulu vardı. Ta
sarruf gayesiyle bu meslek okulunu kapattılar.
ama pek çok kazalar oluyor. Belki iyi çalıştığı
için nazar da değiyor diyebileceğim. Bu kazaları
önlemek için, yetişkin personeli elde tutmak lâ
zım.
•Son yıllarda bir hayli personeli emekli oldu.
Ben, pancar taşıma zamanında, kömür taşıma
zamanında, demir cevheri taşıma zamanında, is
tasyon şefine veya gar müdürüne gecikiyorsu
nuz? Diye sorduğumda; «Personel yok, katar
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şefi bulamıyorum; istiyorum işletme göndermiş
yor kadro vermiyor» diyorlar. Geliyoruz, Umum
Müdürlüğe soruyoruz; hakikaten bir sıkıntı var,
bir yetişkin personel sıkıntısı var.
Bugün Devlet Demiryollarını ayakta tutan
istasyon şefleri ile gar müdürleri vaktiyle bu
meslek okullarında yetişen insanlardı. Bunun
yıllık masrafı nihayet -3 ilâ 5 milyon liradır,
ama küçük bir kaza Devlet Demiryollarına mil
yonlarca liraya mal oluyor. Lütfetsin Sayın
Ulaştırma Bakanlığı yöneticileri, bu meslek
okulunu ihya etsinler. Bu, hem demiryolcular
arasındaki demiryolculuk şuurunu ihya bakı
mından değerlidir, hem de bir istihdam politi
kasına daha küçük yaştan bir istikamet veril
miş olur. Tüm bunların ötesinde Devlet Demir
yolları işlerinin biraz daha iyi hareket etmesi,
biraz daha halka ve kitleye yararlı olabilmesi
için faydalı olur kanaatindeyim.
Ulaştırma Bakanlığının Devlet Denizyolları,
DB Deniz Nakliyatı, PTT ve Hava Meydanları
Genel Müdrüiüğü, Devlet Demiryolları hakika
ten. halkla geniş teması olan müesseselerdir.
Bunlardan namütenahi şikâyetler oluyor, ama
tüm bunun ötesinde yönetici arkadaşlarımızın
ve diğer personelin ciddî gayret ve çabalarını
görmekle memnuniyet duyuyoruz, inşallah önü
müzdeki yıllar bu problemleri azalır ve bizim
arzu ettiğimiz hedeflere yaklaşmış olurlar.
Yönetici arkadaşlara başarılar diler, Büt
çenin hayırlı olmasını temenni ederim.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok.
O halde. Sayın Bakanın izahatına intizamı gö
rüşmeleri burada bitirmiş oluyoruz.
(Sayın Bakan, görüşmeleriniz ne kadar tutar
tahminen?
ULAŞTIRMA BAKANI PJFKİ DANIŞ
MAN (Erzurum Milletvekili) — 1 saat kadar
tutar efendim.
BAŞKAN — O halde, hem Sayın Bakanın
sözlerini toparlaması, hem de bizim biraz güç
kazanmamış için 10 dakika ara veriyorum efen
dim.
KapauaECJ Sadil : 00,20

taam
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' BEŞİNCİ OTURUM
AçılIma» Saa^İ 1 00,30
BAŞKAN — Başik'anvs'klli Macliü Zsrsn
KÂTÎPLEB : Osman l$uzl öanpoİEÜ ÇKoı^a),
BAŞKAN — 5 ııci oturumu açıyorum.
Söz sırası ulaştırma Bakanı Sayın Itıfkı Danışman'da, Buyurunuz Sayın Bakan.
^ ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞ
ILAN
(Erzurum Milletvekili) — Muhterem
Başkan, muhterem üyeler;
Ulaştırma Bakanlığı gibi çok geniş teşkilâ
tı ve bu teşkilâta tahmil edilmiş bulunan hiz
metleri ifa etmekle görevli manzumenin bütçesi
üzerinde, muhterem üyelerin ileri sürmüş bu
lundukları mütalâalara teşkilât olarak, Bakan
lık olarak müteşekkiriz.
Çok geniş hizmetler ifa eden Bakanlığın bu
hizmetler sırasında birçok personel, sevkıidare,
diğer teknolojik eksiklikleri ve, hizmetlerdeki
çeşitli hatalar ve aksaklıklarına rağmen, ileri
sürülen mütalâaların münsif ve ölçülü olduğunu
peşinen arz •etmek isterim.
Üçü grup ve beşi de şahısları adına mütalâa
h?yan eden değerli arkadaşlarımın ileri sürmüş
oldukları hususları, bütün detaylarıyle cevap
landırmanın bu geç saatte pek mümkün olama
yacağım. düşünerek, sizlerin de müsamahasına
sığınarak, mümkün olan ölçüde konuyu kısalt
mak suretiyle arzı cevap etmek istiyorum.
Muhterem üyeler. Ulaştırma Bakanlığının
bir genel görünüşünü arz etmek isterim. Bu ge
nel görünüşü ifade etmekle, Üçüncü Beş l ı i h k
Plân dönemine Ulaştırma Bakanl ;nı: iıangı
şartlar icc risinde ve hangi hazır' lar:a girme
te olduğunu ortaya koymak ^ e bu ararla
li arkadaşlarımın ileri sürmüş oldukları yatı
rımlarla ilgili, politika ile ilgili, diğer işletme
lerin çalışmalarıyle ilgili hususlarının bir çoğu
na cevap vermek mümkün olacaktır.
Değerli üyeler, ulaştırma hizmetlerimiz bü
yük bir inkişaf kaydetmektedir. Bilhassa plân
lı döneme girdikten sonra, disiplinli bir istatis
tik! çalışma ve Plânın gereklerinin ortaya ko
nulması hususunda kullanılan yöntemler aracı
lığı ile. Ulaştırma Bakanlığının nereden nereye
gcldiğüıi tespit etmemiz, geçmiş yıllara nazaran
daha kolav ve daha isabetli olmuştur.
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Umştırma hizmetlerimiz Birinci Beş Yıllık
Plân döneminde geniş bir tatbikat devresi geçir
miştir. İkinci Beş Yıllık Plân dönemine daha
derli toplu ve ihtiyaçları bilinen, ekonomik ve
aa.syal yaşantımızın ihtiyaçlarına uygun ölçüde
ve nispette, yatırımları bünyesinde toplayan
bir plânla girmiş ve 1972 sonu itibariyle bu tat
bikatı bitirmiştir.
Üçüncü Beş Yıllık Plân hazırlıkları geçmiş
iki plân döneminden elde edilen sonuçlara göre
değerlendirilmiş ve geçmiş iki plân döneminin
2,5 katı bir yatırım olarak. Üçüncü Beş Yıllık
Plân döneminde Ulaştırma hizmetleri yatırım
ları yer almıştır.
Sektörler itibariyle bir göz atacak olursak,
Pemiryollarımız için Birinci Beş Yıllık Plân
dönemidııe 1 747 030 CGO TL. lık, İkinci B?ş
Yıllık Plân döneminde 3 150 '000 CGO TL. lık,
Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 7 600 000 000
TL. lık bir yatırım imkânı öngörülmüş bulun
maktadır.
BenizyoOarımız, Birinci Beş Yıllık Plân dö
neminde 872 milyon lira, İkinci Beş Yıllık P'ân
döneminde 900 milyon lira. Üçüncü Bes Yıllık
Plân döneminde 1 milyar 200 milyon lira gibi
büyük bir yatırım yükselişi kaydetmek suretiy
le yer almıştır.
Hava Yollarımız, Birinci Beş Yıllık Plân
döneminde 24G milyon TL. lık, İkinci Beş Yıllık
döneminde 520 milyon liralık, Üçüncü Beş Yıl
lık Plân döneminde 4 403 003 000 liralık bir
yatırım imkânı elde etmiştir.
Haberleşme sektörü, Birinci Beş Yıllık Plân
dönemindeki yatırım imkânı 641 milyon, İkinci
Boş Yıllık Plân .döneminde 900 milyon, Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde
5 5O0 030 000 liradır.
Yekûn edecek olursak", Birinci ve İkinci Beş
Yıllık Plân dönemleri yatırımları toplamının
kat001 )'0 TL. lık bir imkânı
21
Ul aştırma Bakanlığına bağlı müesseselerimiz
Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde kazanmış
bulunmaktadırlar.
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Bu imkânın ulaştırma sektörüne verilmesinin
sebebi, Türk ekonomisinin, Türk sosyal hayatı
nın, yaşantısının Üçüncü Beş Yıllık Plân döne
mline büyük bir sıçrama ile büyük bir gelişme
ile girmekte olması ve gelişen ekonomik ve sos
yal ihtiyaçların ulaştırma sektöründe Türkiye*
nin genel ekonomik dengesi ve seviyesinde ger
çekleştirilebilmesi için, bu yatırımları yapması
mecburiyetinin doğmasından ileri gelmektedir.
Genel hatlarıyle Üçüncü Beş Yıllık Plân dö
nemine büyük bir imkânla giren ulaştırma sek
törümüz, Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde
kendisine verilmiş bulunan bu imkânları sürat
le kullanabilmesi yatırıma çevirmesi, hizmete
kalbedebilmesi için 1972 yılı içerisinde büyük
bir hazırlık devresi geçirmiştir ve bu hazırlık
dönemi içerisinde başarıya ulaşmıştır. Bunu kı
saca birkaç rakamla ifade etmekte fayda müta
lâa ediyorum.
ulaştırma hizmetlerimizin bilhassa teşkilât
ve organizasyon yönünden değerlendirilmesi ve
bugünün icaplarına göre gerekli ıslahatın yapıl
ması çalışmalarına Bakanlık teşkilâtında başla
tılmıştır.
Bâzı arkadaşlarımızın bu arada Sayın Tunçkanat'm da ifade buyurdukları gibi, Ulaştırma
Bakanlığı bünyesinde, Teşkilât Kanunumuz ha
ilen eskiliğini muhafaza etmiş olmasına rağmen,
657 sayılı Kanunun hükümlerinden faydalana
rak bugünün icaplarına uygun yüksek seviyede
nizmet yapabilecek, bugünün teknolojisini ve
işletnire icaplarını taki'bedecek güçte bir teş
kilâtlanmaya gidilmiştir.
Bu teşkilâtlanma, Bakanlığın özelliğinden
doğan koordinasyon, araştırma, plânlama, prog
ramlama hizmeti ve diğer teknik sektörel hiz
metler olarak düzenlenmiştir.
1945 tarihinden beri yürürlükte bulunan
Ulaştırana Bakanlığı Teşkilât Kanunumuzun teş
kilâta müteallik hükümleri, 657 sayılı Kanunun
vermiş olduğu imkânlardan
faydalanılarak,
âdeta değiştirilmiş, tadil edilmiş şekliyle tatbi
kata intikal ettirilmiştir. Bu husus için Devlet
Personel Dairesinden, Maliye Bakanlığımdan ge
rekli kadrolar temin edilmiştir.
Ayrıca bugüne kadar Devlet Plânlatma Teş
kilâtına bağlı olarak hizmet gören Ulaştırma
Koordinasyon İdaresi, Balkanlar Kurulu Karar
namesiyle Ulaştırma Bakanlığı bünyesi içerisi
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ne alınmıştır. Koordinasyon İdaresi bünyesin
deki 44 elaman mukaveleli olarak hizmet yap
maktadır. Halen bu 44 kişilik kadro içerisinde
yetişkin, bu -sayıda olmamakla beraber, ihtiyaç
larımızı büyük ölçüde karşılayacak elemanımız
mevcut bulunmaktadır.
Bağlı kuruluşların reorganizaısyon çalışma
ları, mevcut mevzuat çerçevesi içerisinde takip
'edilmektedir. Bilindiği üzere İktisadî Devlet Te
şekküllerinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları
senelerdir devam etmektedir ve henüz sonuç
lanmamıştır. Hükümetimiz zamanında, bu ku
ruluşlar için bir strateji hazırlanmış ve Yüce
Meclise sunulmuş bulunmaktadır.
Stratejinin
gerektirdiği teşkilât kanunları hazırlanmakta
dır. Yüce Meclisler bu teşkilât stratejisini kabul
ettiği takdirde, buna uygun tip statüler Yüce
Meclislere sevk edilecek ve bugün İktisadî Dev
let Teşekkülü görünümümde bulunan
birçok
müessese, tekniğin ve işletmeciliğin icabı olan
istikametlere yöneltilecek, kendilerine hukukî
değişiklikler getirilecektir. Bu yüzdendir ki,
Yüce Meclislerde Ulaştırma Bakanlığına bağlı
kuruluşların teşkilât kanunlarını takip etmemiz
ve süratle çıkarmamız mümkün
olamamıştır.
Bu stratejinin kabulünü beki örnekteyiz.
Bakanlığın Teşkilât Kanunu Bütçe v e Plân
Komisyonuna gelmiştir. Bu Teşkilât Kanunu
muzu, şu anda düşündüğümüz ve kısmen tatbi
kata koyduğumuz teşkilâtlanma istikametinde
tadil etmiş, gerekli tekliflerimizi hazırlamış bu
lunmaktayız. Ümit ediyoruz ki, Meclislerimizin
tatile girmesinden önce, kısa olan ve kolayca
çıkarılması mümkün bulunan Teşkilât Kanunu
muz çıkarılacak ve Bakanlığımız şu anda yap
mış olduğu yeni düzenlemenin hukukî yönünü
de tamamlamış bulunacaktır.
Bu çalışmalar arasında diğer bünyevî mev
zuata taalluk eden yönetmelikler, tüzükler pey
derpey çıkarılmaktadır. İşletmelerin metotlara
taalluk eden usullerle ilgili hususlarını tadil
öden yönetmelikleri üzerinde çalışılmaktadır.
Bakanlığımız büyük ölçüde bu çalışmaları takip
etmektedir. Gerektiğinde müesseselere yol gös
termektedir, onlara teknik seviyede yardımcı
olmaktadır.
Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemine mevzuat
ve teşkilâtlanma yönünden bu hazırlıklarla gi
rerken, yatırımlar yönünden de büyük ölçüde
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çalışmalar yapılmıştır. Hemen şunu ifade etmek
mümkündür; 1972 yılı içerisinde Ulaştırma Ba
kanlığına ve bağlı müesseselere ta.ksis edilmiş
(bulunan bütün imkânlar büyük ölçüde kullanıl
mıştır. Yatırımlarımız % 90'ın üzerinde gerçek
leştirilmiştir. Hattâ bâzı müesseselerde 1973
yılı için yapacağımız yatırımların birçoğu mu
kaveleye bağlanmış, tatbikat sabasına intikal
tetıtirilmiştir.
1973 yılma Ve Üçüncü Beş Yıllık Plânın bi
rinci yılma girerken, yatırımlar sahasında elde
ettiğimiz sonuçları kısaca şu şekilde hulâsa etımek mümkündür.
PTT İdaresinde, büyük ölçüde teşkilâtı iş
gal eden ve memleketimizin ihtiyacı bulunan te
lefon meselesi üzerimde önemle
durulmuştur.
Halen 40 bin kapasiteli olarak imalât yapmakta
'bulunan telefon fabrikamız, san yaptığımız an
laşma ile 60 bin hat kapasiteye çıkarılmış bu
lunmaktadır. 1977 yılı sonuna kadar bu kapasi
te 120 bin otomatik şehir santralı, 30 bin hat
otomatik kasaba tipi küçük tip santral olmak
üzere, 150 bin hat kapasiteye
çıkarılacaktır.
Yani halen 1972 yılı sonuna kadar 40 bin hat
kapasiteyle çalışan ve senede 40 bin otomatik
telefon santralı ve bu kadar telefon makinesi
ni hizmete veren fabrikamız, 1977 yılı sonuna
kadar, 150 bin hat kapasiteye çıkacaktır. Bu
nun gerekli hazırlığı yapılmış ve kredi anlaş
ması imzalanmıştır. 60 bin hat kapasiteye çıka
rılması işi de tamamlanmış, 1973 yılında bu ka
pasiteyle çalışacaktır. Müteakip yıllarda pey
derpey bu kapasite yükselerek 150 bin hat ka
pasiteye çıkacaktır. Bu proje için Kanada Hü
kümetinden temin ettiğimiz kredi 36 milyon do
lardır.
PTT İdaremizin diğer önemli bir konusu; şe
hirlerarası telefon konuşmalarını kolaylaştırma
imkânının genişletilmesidir. Bu proje için hazır
lıklarımız tamamlanmıştır. Türkiye'mizin Ka
radeniz Bölgesi şimal radyolingi, Güney Ana
dolu radyolink sistemi ve halen CENTO Rad
yolink sistemi olaralk çalışmakta bulunan siste
min değiştirilerek, yerine yeni, modern ve yük
sek kapasiteli bir sistem olmalk üzere 3 istika
mette hazırlanmış bulunan radyolink projesi
tamamlanmıştır, önümüzdeki ay içerisinde iha
leye çıkarılacaktır. Teslim süresi olarak 20 ilâ
36 ay tespit edilmiştir. Bu projenin gerçekleş
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mesi halinde Üçüncü Beş Yıl tamamlanmadan
Türkiyemizde şehirlerarası konuşma imkânları
mız büyük ölçüde genişlemiş olacak ve hemen
her istikamette rahatça telefon görüşmesi müm
kün olacaktır. Ayrıca, bu kanallar üzerinden
tek merkeziden televizyon nakli imkânı hâsıl
olacaktır.
Bu proje içerisinde beş ilimizin, otomatik
olarak şehirlerarası görüşmesi yapması da müm
kün bulunacaktır. Bu iller : Adana, Bursa, İs
tanbul, Ankara ve İzmir'dir. Proje tamamlan. nııştır.
PTT İdaremizin diğer önemli bir konusu ise;
teldks muhaberesidir. Gerek milletlerarası, ge
rekse yurt içi teleks görüşmesi otomatik hale
getirilmektedir. Bu yıl içerisinde otomatik te
leks servisi hizmete verilecektir. 18 mahat ara
sında otomatik olarak teleks muhaberesi müm
kün olacaktır.
Ayrıca, PTT idaremizin üzerimde durduğu
ve Bakanlık olarak bizim de teşvik ettiğimiz,
desteklediğimiz konulardan birisi; köy telefon
ları meselesidir. Türkiyemizde merkezî köyle
rin PTT şebekesine bağlanması üzerinde önem
le durmaktayız. 1971 yılı içerisinde PTT ida
resi 300 kilometrelik bir köy telefonu yapmış
ken, 1972 yılı içerisinde 5 000 kilometrelik köy
telefonu yapmıştır. 1972 yılı içerisinde yapmış
okluğumuz ek bir köy telefonu programı ile bu
hususu gerçekleştinmiş bulunuyoruz. 1973 yılın
da da büyük ölçüde köy telefonu tevsiatı yapı
lacaktır.
PTT idaremizin posta, telgraf gibi hizmetle
rini ifada büyük bir müşkülâtı yoktur. Bugün
kü teknolojinin gereklerine uyarak bâzı deği
şiklikler yapılmaktadır, mekanizasyona gidil
mektedir. Eğitim sahasında çalışmalar yapıl
maktadır.
Hulâsa edecek olursak; PTT idaremiz Üçün
cü Beş Yıllık Plâna anaproj elerini yapmış, bir
kısmını mukaveleye bağlamış, dış imkânını te
min etmiş olarak girmektedir.
Demiryolları idaremizden, bütün arkadaşla
rımız yakındılar; büyük ölçüde zarar eder gö
züktüğü için, bu zararı esas almak suretiyle de
ğerlendirdiler. Geçen sene bütçe görüşmelerin
de de arz etmiş olduğuma gibi, bu İdaremiz için
zararı bir ölçü olarak kullanmak pek isabetli
olmayacaktır. Birkaç arkadaşını] z bu konuya
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tömas ettiler;. Demiryoliarımızm esas meselesi
altyapının yeniiennıesklir. Bugün eskimiş teçhi
zatla iyi bir işletme kurmak ve sürat yapmak
mümkün olamamaktadır.
Demiryolları defken, bunu sadece yolcu ta
şıyan bir idare olarak mütalâa etmemek lâzım.
Deminyo]tarımız taşımalarında yolcu % 15'i
geçmemektedir. % 85 ilâ 90 taşıma, tamamiyle
yük taşımasıdır. Bu noksanımızı tamamlamak
için Demiryoliarımızm 10 yıllık olarak hazırla
mış okluğu proje tatbikat safhasına intikal et
miştir, altyapının % 40'ı yenilenecektir, mevcut
fabrikalar tevsi edilecektir. Demiryollarımız güç,
'kazanacaktır, sürat kazanacaktır. Bu suretle
kendisine verilmiş olan hiamotleri ifâ eder du
ruma gelecektir.
Dünyadaki bütün demiryolları zarar etmek
tedir. Gittiğimiz memleketierdeki incelemeleri
miz sırasında, saatte 300 kilometre sürat yapan
işletmeleri kurmuş olan Fransızlar, sattte 200
kilometre süratle taşıma yapan Japonlar dahi
demiryollarının zarar ettiğini, bir türlü bu za
rarı telâfi etmelerinin mümkün olmadığım ifa
de etmişlerdir. Bizim Domiryoilarıraızın bu za
rarının zamanla azalacağını ummaktayız ve bâ
zı işletme, şevki idare hatalarından, noksanla
rından bu zarara inikas eden hisseler olabilir,
bunlar üzerinde önemle durmaktayız.
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••nıete girmiş, bir tanesi de yakında girecektir.
F - 28'terden bir uçak hizmete girmiştir, diğer
leri de mayıs ayma kadar hiamete girmiş ola
cak ve pervaneli uçaklar hizmetten kaldırıla
caktır. Bu suretle Havayollarımız jetleş;raiş ola
caktır. Hava Yollarımızın 1977?ye kadar temin
edeceği jet sayısı 25'e yükselecektir. Üçüncü
Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen hedef
budur. Önümüzdeki devrelerde diğer noksan ih
tiyacımız olan tipte, ihtiyacımız olan kapasite
de uçaklar satın alınacak ve 1977'ye kadar fi
lomuz, halen iç ve dış taşıyanı adağımız kapa
siteyi tamamiyle taşır hale gelecektir. 1972 yılı
içerisinde bu müessesemiz için temin etmiş oh
duğumuz imik An da 74 milyon dolar civarında
dır.
Deniz nakliyatımız üzerinde de önemle du
rulmuştur. Denizciliğimizin problemleri, diğer
idarelerimize nazaran biraz daha karışık, biraz
daha idareleri, Bakanlığı uğraştırıcı mahiyette
dir. Halen bütün bu problemleri halletmiş du
rumda değiliz. Müesseseler kendi bünyelerinde
gerekli ıslahatı yapmaktadır. Organizasyon yö
nünden, usuller yönünden bironk yenilik ve de
ğişiklikler yapılmaktadır; fakat bunları sürat
le neticeye ulaştırmak mümkün
olamamıştır,
üzerinde Önemle durmaktayız.

Tersanelerimizin kapasitelerinin ddduraliimDemiryoliarımızm bu büyük proje için 1972
sı temin edilmiştir. 1975 yılı sonuna kadar ha
yılı içerisinde temin etmiş okluğu imkân 72 mil
len Deniz Yollarının elinde bulunan tersanele
yon dolardır. 10 yılluk olan bu büyük projenin
rin kapasitesi tamamiyle doldurulmuş vaziyet
dış ödeme tutarı 220 milyon dolardır. Bu 220
tedir.
milyon doların 1973 yılma isabet eden dilimi
Tersanelerimizde gemilerimizin terinin plâ
olara.k 47 milyon doları Dünya Bankasından,
nına uygun şekilde inşa edilememesinin sebebi,
25 milyon doları, Avrupa Yatırım Bankacından
malzeme ikmali ve halen tatbik edilmekte olan
temin edilmiştir. Önümüzdeki yıl içerisinde bü
usulierde.ki ağırlıktan doğmaktadır. 1973 yılı
yük ölçüde, ıslahat, varyant düzeltmeleri, fab
programında bu konuda gerekli tedbirler geti
rikaların tevsii, takviyesi gibi hususlar temin
rilmiştir. 1973 yılı programında, deniz taşımacı
edilmiş olacaktır.
lığı yapacak, dışarıdan gemi ithal edecek ar
ila vay ol 1 arımız, mu ht e r e, m a rk a d a ş 1 a rı mı n matörler için c/c 90 kredi. r/c 10 öz sermaye; ge
da ifade buyurdukları gibi, büyük ölçüde güç
mi inşa ettirecek armatörler için r/c 95 kredi, c/c
kazanmaktadır. Hava yolu taşımacılığında bü
5 öz sermaye kabul edilmiştir. Bu, denizciliği
yük inkişaf vardır, iç potansiyel vardır, dış po
miz için büyük bir imkândır ve bugünden bu
tansiyel vardır. Bu potansiyeli kullanabilmek
tedbir tesirini göstermiş, birçok deniz taşımacı
için Ulaştırma Bakanlığı olarak, Havayolları
sı bu imkândan yararlanmak için müracaatlar
olarak büyük gayretler sarf edilmektedir.
yapmışlardır.
' 1972 yılı içerisinde 350 kişilik üç adet DC Deniz nakliyatımızı takviye etmek için, 1972
10 yolcu uçağı ve 65 kişilik beş adet F - 28 jet
yılı içerisinde 344 bin DWT kapasiteli sekiz ge
uçağı alınmıştır. Bunlardan iki büyük uçak hizminin alımı işi tamamlanmıştır. Bu gemilerin

C. Senatosu

B : 2(

4 . 2 . 1973

O :5

dış imkân yekûnu 52 milyon dolardır. Bu hu
sus da 'temin edilmiş, gemiler sipariş edilmiş
tir. Bir tanesi gelmiş hizmete girmiştir. Diğer
leri 1972 - 1973 ydı sonuna kadar gelerek hiz
mete girecektir. Bir adet 140 bin tonluk tanke
rimiz 1974 yılı Mart Yaya Nisan ayında tealim
edilecektir. Bu süratle, halen 500 bin D ¥ T civarır.ida bulunan deniz nakliyat filomuz 900 bin
DWT'a yükselmiş olacaktır. Bu tonaj, Üçüncü
Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedefine göre 1977
•sonuna kadar 1 milyon 7G5 DWT'a ulaşacak
tır.

dı ; onu düzeltmekte fayda var. «Bir kilometre
demiryolu inşaatının 985 bin Türk lirası oldu
ğunu» ifade ederek, «Demiryolları 8 bin 200 ki
lometredir, 900 milyon lira zarar etmektedir.
Bunu birbirine taıksim edersek, d emcik ki bir
kilometre yol maliyetine muadil bir kayıp gö
zükmektedir.» diye buyurdular. Bu taksimde
bir yanlışlık olmalı. Zararı kilometreye taksim
ettiğimiz zaman 98 500 lira çıkmaktadır; 980
bin lira değil, 98 500 lira çıkmaktadır. Ayrıca
dcınıiryol]arımızın 1 kilometresinin maliyeti 10
milyon liradan aşağı değildir.

Bizim programlımıza göre. bundan böyle
Pendik tersanesini gerçekleştirdiğimiz taktirde,
Türkiye'nin dışarıdan gomi alması bahis konu
su değildir. 20 bin DAYT'a kadar gemileri ha
len mevcut tersanelerimizde inşa etmemiz müm
kündür ve yapılmaktadır. Bunun ötesindeki bü
yük tonajlı gemiler Pendik tersanesinde inşa
edilecektir. Pendik tersanemizin Ulaştırma Bakaülığına ve Türk Hükümetine taalluk eden hu
susları tam amil aumıştır. Japon Hükümetlinin ka
rarını bekieıiıekteyiz. Bugünlerde bir temsilci
gelerek tersane hakkındaki görüşmeleri devam
ettirecektir, Ö-nümüzd.oki aylarda Pendik tersa
nesinin inşaatının fiilen başlayacağını söyleme
miz mümkün, bulunmaktadır.

Pul ihalesi hakkında izahat istediler. Demir
yolları için çıkaracağımız 50 nci yıl pulu bir
ınüesseseye ihale edilmiştir. Bu müessesenin bas
mış olduğu pullar muayene komisyonlarınca
reddedildiği için, zamanında- yetişmemiş, ihale
başka bir mücsseseçye yapılmış ve bu müessese
den temin edilmiştir. Konu Bakanlığımıza, bu
pulları basan müessese tarafından intikal etti
rilmiştir. Bakanlığımız Teftiş Heyeti • konuyu
incelemektedir ve halen tahkik safhasındadır.
Sonucu alınış durumda bulunmuyoruz. Bu iti
barla bunun ötesinde fazla bir izahat- vermem
mümkün bulunmaımaktadır.
. • .

'Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu su
retle Vlaşurma Bakanlığına bağlı müessesele
rin 1.970 yılma ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma
Plânının ilk yılma hangi manzara içerisinde
girmiş olduğunun tablosunu çizmiş bulunuyo
rum. Bu tabloya göre, bugünden ulaştırma hiz
metlerimize 240 milyon dolarlık bir imkân te
min edilmiş bulunmaktadır. Üçüncü Beş Yıllık
Kalkınma Plânı yatırımlaranızın büyük bir hız
la gerçekleşeceğini bugünden ifade etmemiz
mümkündür. Hattâ bu gerçek]eşmenin Üçüncü
Beş Yıllık Kalkınma Plânı sonuna varmadan,
belki bâzı program değişiklikleriyle yerine ge
tirilmesi de bu hıza göre mümkün bulunacak
tır.
Kaym -konuşmacı arkadaşlarımızın ileri sür
müş oldukları hususların bir ki çanını zannedi
yorum ki, bu toplu konuşan amızda cevaplandır
mış bulunuyoruz; Bunun dışınla kalan birkaç
spesifik konuyu kısaca arz etmek hHyorura.
:
Bunlardan bir tanesi,.'-Suyın Atmaea'mn demiryollarımız için vermiş olduğu bir hesap var

rlro-ltaşımız, ödeneklerin yetersiz ol
D egcr.li ariK.
duğunu ifade buyurdular. Bu yeterlilik mesele
si tabiatryle izafî bir meseledir. Ulaştırma hiz
metlerimiz için beYki daha da büyük ölçüte tah
sisler yapmak mümkündür; ama ulaştırma hiz
metlerini tüm ekonominin Doktörleri içerisinde
mütalâa etmek zarureti vardır. Bir denge bahis
konusudur. Bu denge; plânlı devrede, plân içerisirde gözönünde tutulduğu taıktirde, ulaştır
ma hizmetlerimizin, başlangıçta da arz ettiğim
gibi, Birinci ve İkinci Plân dönemlerine naza
ran büyük ölçüde ağırlık kazandığını ifade et
memiz mümkündür ve Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânında bizim müesseselerimize tahsis
edilmiş bulunan • ödenekler yeterlidir ve bizim
istediğimiz ölçüdedir. Ödeneğin verilmesi sadedece kâfi değil, bu ödeneği kullanabilme yete
neğine de sahip olmak lâzım. Her müeiSSe'senin
bir yatırım ve bu ödeneği kullanma gücü var
dır. Biz, verilen imkânların azamî ölçüde oldu
ğu kanaatini taşıyoruz.
Sayın Erdinç; «BakanbJk kendi personeli
için bir kanun tasarısı hazırlamalı, imkânlar te
min etmeli.» diye buyurdular. Bu hususu yerine

_ 727 —

C. Senatosu

B : 26

getirmek mümkün bulunımamakftadır. Türlüye'
nin, halen içinde bulunduğu personel rejimi dolayısıyle bu mümkün değildir. Türkiye'de ka
mu idaresinin personel meseleleri topyekûn bir
•arada mütalâa edilmektedir ve bir nizama bağ
lanıma gayreti içinde bulunulmaktadır. Her ba
kanlığın, kendi personelline has özel birtakım
kanunlar getirmesi ve bu kanunlarla birtakım
özel haklar temin etmesinin mümkün olacağı
kanaatini taşımıyoruz. Bu itibarla bu kon/uda
'herhangi bir gayretimiz ve çabamız olmamıştır.
Devlet Hava Meydanları İşletmemizin alım
konusundakii müşkülâtından bahis buyurdular.
2490 sayılı Kanuna tabi olan bir müessese olma
sı dolayısıyle, bu sikmtı içinde olması doğru
dur. Yalnız, 2490 sayılı Kanun halen Millet Mec
lisinde bulunmaktadır. Yeni tasarı Yüce Mec
lislerimizin takdirine ve tasvibine nıazhar olur
ise, biz de bu sıkıntıdan kurtulacağız. Bakan
lık olaralk bu konuda bir gayretle meseleyi hal
letmemizin mümikün olduğu kanaatini taşınıyo
ruz.
Pakistan için inşa edilen vagonlardan bah
sedildi. Birkaç yıl önce Demiryollarımızin Pa
kistan Devleti için yapmış olduğu vagonlar ha
len Haydarpaşa'da Devlet Demiryollarında ye
diemin olarak bulunmaıktadır. Demiryollarımız
vagonları imal etmiş ve bu vagonların bedelini
Hazineden tahsil' etmiştir. Vagonlar emaneten
Demiryolları defosunda beklemektedir. Pakis
tan Hükümetiyle aramızdaki politik münasebe
tin çözümlenmesi halinde bu vagonlar Pakis
tan'a teslim edilecektir. Bu arada, vagonları
Pakistan'a kredi yoluyle satma çabaları olmuş
tur, müracaatlar olmuştur. Bu müracaatları değerleıiıdirm'eikle meşgulüz. Vagonlar daha çok
Hazinenin malı durumundadır. Maliye Bakanlığiiinızla bu vagonları çeşitli yollardan Pakis
tan'a satma çalışmalarını sürdürmekteyiz.
Van - Katur Hattı işletmemiz başlangıçta
'büyük sıkıntılar göstermiş olmamıza rağmen,
halen düzelmiş durumdadır. Burada daha önce
birikmiş olan yük miktarı ta'maımen eritilmiştir.
Nakliyat, normal şekilde devam etmektedir. Bu
hattın daha iyi çalışabilmesi için ilâve feriler
inşa a ti öngö rül müştü r.
Telefonlardan peşin para .almak suretile bir
fuiı yaratılması ve PTT İdaresinin hızlı bir te
sis yapma gücüne kavuşması düşüncesi daha ön
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ce de ilgili kuruluş tarafından etüt edilmiştiir.
Bu hususta bir kanun çjkanlması zarureti tes
pit edilmiştir. Halen idarenin yaptığı, hazırlan
mış bulunan santralın açılışına kadar, aboneler
den avans olarak tesisat ücretini alması şeklin
deki tatbikat devam etmektedir. Bunun ötesin
de abonelere ne zaman, hangi şartlarla telefon
vereceğimizi bir termin plânına bağlamamız he
nüz mümkün olmadığı için, abonelerden önce
den bir para tahsili bahis konusu değildir. Ay
rıca bu hususun birtakım hulkukî ihtilâflar çııkarması da düşünülmektedir.
«Telefon makinesi ithali yapılmamalıdır.»
diye buyurdular. Halen Türkiye'ye normal yol
lardan kota rejimi içerisinde telefon makinesi
ithali bahis konusu değildir. Türkiye ide çeşitli
tiplerde görmüş okluğumuz telefon makineleri,
montaj veya imalât suretiyle
üretilmektedir.
Esasen PTT İdaresi, kendi şebekesinde kendi
imal etmiş okluğu telefonların kullanılması isti
kametinde bir mecburiyeti getirme gayreti için
dedir.
Charter şirketi kurma çalışması henüz so
nuçlanmamıştır. Ama bütün idareler bu Char
ter naskliyatını yapmaktadırlar. Dünyada oldu
ğu gibi, bizim İdaremiz de bu nakliyatı yapımaiktadır. Türkiye'nin bir charter şirketi kur
ması bahis konusudur; fakat henüz sonuçlan
dıramadık.
USAŞ, yer hizmeti yapmaktadır. Bu idare
için evvelce ileri sürülmüş bulunan konular
Araştırma Komisyonu tarafından tetkik edil
miş, rapora bağlanmıştır. Araştırma Komisyonu
raporuna göre icabı yapılacaktır. Bakanlığımız,
Araştırma Komisyonu raporunda ileri sürülmüş
bulunan hususları dilkkatle takip etmektedir.
UiSAŞ Şirketi 2,5 milyon lira sermayeli bir
şirkettir. Bu yıl kârlı bir duruma geçmiş bu
lunmaktadır.
Sayın Tunçkanatîn ileri sürdüğü hususların
bir kısmını, zannediyorum ki cevaplamış bulu
nuyorum.
Bu arada reorganizasyon çalışmamızın ya
pıldığından bahis buyurdular. Bu konuda bil
gileri olduğu ve memnuniyetlerini ifade buyur
dukları iç.iaı, biz de kendilerine teşekkür ediyo
ruz.
«Personel de olacak?» diye buyuruyorlar.
Hakikaten sadece şema üzerinde, kâğıt üzerin-
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•de bdr teşkilât yapmak kâfi değildir. Bu teşki
lâtın gerektirdiği personeli de temin etmek, icap
elder. Bakanlığımız" bu teşkilâtı yapmakla birta
kım yüksek dereceli, yüksek seviyeli hizmetleri
bünyesine alma imkânını bulduğu için, ehliyet
li personeli de temin etme gücünü kazanmış ol
maktadır.
Ayrıca, Ulaştırma Koordinasyon İdaresinin
Bakanlığımıza bağlanması Bakanlığımıza yük
sek seviyeli, ehliyetli ve bugünün icaplarına,
tekniğin gereklerine uygun hizmet yapacak kim
seleri bünyemizde bulundurmak, barındırmak
imkânını vermektedir. Bundan istifadeyi düşün
mekteyiz.
Lokomotiflerde yerli imalât yüzdemizi, yan
lış tespit etmedim ise, % 9 olarak...
HAYDAR TUNÇKANAT
(Tabiî Üye) —
% 36.
ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN
(Devamla) — % 36 buyurdular. Bu, halen %
50 seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. % 48 ola
rak tespit etmiş durumdayız. Bu, peyderpey
yülkselmektedir. Halen Eskişehir Fabrikamızda
haftada bir lokomotif çıkmaktadır. Biz, bu hı
zı kâfi bulmamaktayız; çeşitli temaslar yapmak
tayız. Senelik imalât, hızının bir misli daha ar
tırılması gayreti içindeyiz.
Yine bu arada, «PTT İdaremiz 500 bin abo
nelik bir projeyi hazırlamalı.» diye buyurdular.
Başlangıçdaki izahatım sırasında arz etmiş olduğnım gibi, Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde
PTT idaresi Türkiye'de 500 bin hatlık bir ilâve
santral yapacaktır. 1968'e kadar 400 bin hat ka
pasiteli olan imkânımız 1972'de 800 bine, yani
bir misli yükselmiş bulunuyor. 1977 sonuna ka
dar da bir 500 bin daha ilâve suretiyle bugünkü
ihtiyaçlarımızı büyük ölçüde karşılamamız müm
kün olacalk; ama bu ihtiyaç hiç bir zaman %
100 karşılanmış olmayacaktır. Telefon hizmeti
bütün dünyada büyük bir hız göstererek yüksel
mekte, anılmaktadır. Türkiyamlzde bu hız, diğer
ülkelere nazaran biraz daha fazladır. 1977 hede
fine vardığımızda, bugünkü gibi senelerce bek
lemek zorunluğu ve böyle bir sıkıntı olmayacak;
belki kısa süre içerisinde, müracaat edilen yıl
içerisinde alınması müıriküıı bulunacak.
Hava meydanlarında otorite meselesi, bizi en
çak meşgul eden konulardan birisidir ve bugüne
kadar da meseleyi halletmiş değilim. Çeşitli alter
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natifler düşünülmüştür. Müesseseler arasında
müzakereler yapılmıştır. Nihaî karar olarak, bu
konuda bir kanun tasarısı hazırlamak sureti ile
Yüce Meclislere sevketmeyi düşündük ve bu ka
nun tasarısını halen Bakanlar Kurulunda müza
kere etmekteyiz.
Hava Yollarımda tarifelerin uygulanmadığı
ifade buyuruldu. Bu Uygulanmamanın çeşitli ne
denleri üzerimde durmmk mümkündür. Bunların
başında, uçaklarımızın çok sik arıza ya*pması gel
mektedir. Filomuz tamamıyle jetleştiği taktirde
ümit ediyoruz ki, bu büyük ölçüde azalacaktır.
Ayrıca, idarenin şevki idare ve personel hataları
gibi hususları giderime gayreti vardır. Bakanlık
olarak meseleyi yakinen takip etmekteyiz, kendi
lerine yardımcı olmaktayız. 1973 yılı içerisinde
daha düzenli bir işletme kurabileceğimizi ümit
ediyoruz.
İdarenin personel, eğitim ve reorganizasyon
meseleleri üzerinde önemle durulmaktadır. Re
zervasyon işleri ele alınmıştır. Bu konunun mekanizasyonu üzerinde durulmaktadır. 1973'de
Hava Yollarımızdan, bugün yapılan şikâyet öl
çüsünde bir şikâyetin gelmeyeceği düşüncesin
deyim.
Sayın Tarlan'ın Telefbn İstetmesi hakkında
vermiş oldukları misâl üzerinde detaylı bilgi
vermek, bu saatte bilmiyorum pek uygun görü
lür mü? Ama şu kadarını arz edeyim; (0)1) ser
visi Ankara'da bulunan albone kapasitesi ve şe
hirlerarası görüştürmîe imkânları nazarı dikka
te alınarak tesis edilmiştir. Şehirlerarası konuş
turma imkânı ile bu şehirlerarasından istifade.
etme ihtimalinde olan değerler
düşünülerek
•böyle bir servis ihdas edilmiştir. Şehirlerarası
imkân (Ol) sea^visti ve Ankara'dafci abome sayı
sı beynelmilel ölçülere göre birbiri ile ahenkli
olması ve her üçünün de normal işler halde bu
lunması şartı ile telefonunuzu çevirdiğiniz za
man (0.1)'i karşınızda bulmanız mümkün olaJbilecteiktiı*. Bugün olamamasının, bu ahenksizlik
ten doğduğunu hemen söylemek gerekir. Bu da,
İdarenin yediîihtiyarıında olan bir husus değildir.
Gidenilmeğe çalışılmaktadır. Bazen şehirlerara
sı imkânını genişi etmişiz, (01) bağlama imkânılarııniTzı tesis edememişiz; bazen şehir içi santralleıritaıizi büyük ölçüde tevsi etmişiz, bu ölçü
de (Ol) servisimizi tevsi edememişiz.. Bugün bu
ahenkleştirmeyi temin etmek için gayret sarfet-
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ımektyyiz. Ayrıca (01) masal arının aranması ha
linde lâmbanın yannıanıası arızadan da olabilir.
•Telefon çevrildiği zaman (01) 'de lâmba ya
nar, ışığı gören operati'ist elindeki fişle o dev
reye girmek suretiyle veya İdeyi çevirmek sure
tiyle cevap verir. Bu bakımdan arızadan doiayıda birtakım aksaklıklar olabilir.
Ayrıca, rehberlerin zamanında eıkarılamaması veya telefonların çok sık el değiştirtmesi
suretiyle rohbederdcki numara - sahip arasın
daki münasdbetin çok değişik olması hallerinde
(01) servisi büyük ölçüde yüklenir, herke» nu
marayı (01)'den sorma mecburiyetinde kalır.
Trafik, düşünülen ihtimalin üstünde olduğu için,
(01)'i kolayca bulmak mümkün olmaz gibi bir
takım sebeplerden ilerj gelmektedir. Bu şikâyet
çek çeşitli kanallardan idareye intikal etmekte
dir. Giderilmesi hususunda gayret sarfediliyor.
Ümklediyoruz ki, bu tevsi at, büyük ölçüde
bu şikâyetleri, bilhassa telefon ahizelerinin kal
dırılmasında düdük şeşinin zamanında gelme
mi esi konusunu bertaraf edecektir.
Sayın Akyürek, Ulaştırma Bakanlığının ko
ordinasyon yapmakta müşkiiâta uğradığını yeya. kendi kusurundan diğer kuruluşlarla koor
dinasyon yapamadığından iıalıis buyurdular1.
Ulaştırma Bakanlığı, Birinci Plânda kendi mü
esseseleri arasında koordinasyonu
sağlamakla
yükümlü bir idaredir. Ayrıca ulaştırma politi
kasının yürütülmesinden m-.sul bir
Bakanlık
olarak, ulaştırma sektörüyle alâkalı hor kuru
luşla koordinasyonu temin etmek mecburiyetin
dedir. Bizim plân anlayışımızda, bakanlıklarara:sı koordinasyon Devlet Plânlama Teşkilâtı vasıtasıyle yapılmaktadır. Bakanhklararası koordi
nasyonun ilkelerini plânda tespit ederiz, icra
plânında gösteririz; bu koordinasyonu temin
eden merci Devlet Plânlama Teşkilâtıdır.
Değerli arkadaşımın bu konu için vermiş ol
dukları misaller gözden geçirilirse görülecektir
ki, bu konular bizim idaremizle diğer idareler
arasındaki koordinasyonsuzluktan değil, başka.
sebeplerden ileri gelmektedir.
DemiryoUarımızm kitle nakliyatını yapa
bilmesi içi projeler hazırlanmasında yabancı firmakırın veya bu konuda mütehassıs firmaların
•'yardımcı olabileceğinden; bu konudaki çalışma
ların neden sonuçlandırılamadığından bahis bu
yurdu! a;',
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Demiryollarımız bugün Türkiye'mizin kitle
\ taşımasını bir plâna bağlamıştır. Bu plâna bağ
layış, sadece clemıiıyollari'mızın çalışmasıyle so] nuçl anıma mistir. Bu konuda yabancı uzmanlar[ dan, Dünya Bankasından istifade edilmiş ve 10
yıllık proje, Türkiye'mizin Üçüncü Beş Yıllık
Plân dönemiyle Dördüncü Plân dönemindeki ta
şıma ihtiyacının nazarı dikkate
alınmasından
doğmuştur. Türkiye'nin bugünkü
selbekesinıin
j yenilenmesi, ıslâhı, bâzı istikametlerde elefetrifikasyoııa gidilmesi gibi hususlar bu proje içe
risinde derpiş edilmiştir .Projenin ihalesi konu\ sunda henüz hangi istikametlerde ne türlü işler
yapılması hususu ortaya çıkmadığı için, şu an
da ne yapıldığını ifade etmem mümkün bulun
mamakta dur
Bâzı 'müesseselerimizin işyerleriyle merkezi
j arasında telefon konuşması yapması 'imkânının
verilmediği ifade olundu. Telsiz Kanununa göre
hu türlü görüşmelerin müsaadeye tabi olduğu
nu ifade etmem lâzım. Telsiz görüşmesi için
Ulaştırma Bakanlığının, bâzı ahvalde Genelkur
may Başkanlığının, İçişleri Bakanlığının müşte
reken müspet mütalâa vermesiyle ancak bu tür
lü görüşmelere müsaade edilmektedir. Bu tip
müracaatlar münhasıran Ulaştırma. Bakanlığı
tarafından tetkik edilmemektedir.
Biz PTT idaresine bu tip ihtiyaçların ıııünı.ki'm olduğu kadar büyük ölçüde karşılanması
istikametinde telkinlerde ve tavsiyelerde 'bulun
maktayız, takibedemeyiz. Öz.l hatlar çekmek
suretiyle, özel hat ücreti ödemek suretiyle bu
•tesisi yaptırmaları .mümkündür. Böyle spesifik
i V y a e l a r var ise, bunları Bakanlık olarak takibetmek görevimizdir.
Sendikaların birleştirilmesi konusu, bakan
lıkların bir araya gelmesiyle mümkün olan bir
husus değildir. Bu, bir mevzuat meselesidir. Ça
lıma Bakanlığı bu konuda yeni birtakım hazır
lıklar yapmaktadır. Bu husus daha çok Çalıma
Bakanlığını ilgilendirmektedir.

!
İ
i
!

Jetonların kullanılması konusuna temas bu
yurdular. PTT, tarife değişikliği şurasında talûfenin ilân edildiği gün, bütün acentalarında
bulunan jetonları tespit ettirmiştir. Jetonların
sonradan kullanılması, sadece şahısların ceplerinde kalmış olan belki 3 - 5 jetondan ibarettir.
Esasen bizim işyerlerinıize tevzii etmiş olduğu muz jet ol arın sayısı, mahduttur. Hatırımda kal-
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dığına göre bunun miktarı 300 bin civarında
•olacak. Bir miktar kullanılmış olabilir. Bu, iki
sone önce meydana gelmiş bir husustur.
Sayın Baysoy, Hava Yollarındaki gecikme
den veya diğer müesseselerin kusurundan bir
tazminat doğması lâzım geldiği hususunu ileri
sürdüler. Bu, hukukî br meseledir. Herhangi
bir şahıs bir hizmet müessesesinden mutazarrır
•olmuş ise veya bir şahsın davranışından muta
zarrır olmuş ise, bunu mahkeme kanalıyle, dava
ydluyle takibedebilir. Sistem budur. Bunun öte
sinde, müesseselerin re'sen böyle bir konuyu te
min etmeleri mümkün değildir. Dünyanın birçok
yerlerinde böyledir. Uçakların geç kalmasından
veya kalkmasından mutazarrır olan birçok kim
se vardır. Çeşitli ülkelere yaptığımız ziyaretler
de, bizim de meydalarda saatlerce uçak bekledi
ğiniz olmuştur; ama hiçbir zaman o idareden taz
minat istemek aklımıza gelmedi. Çünkü böyle bir
sistem, esasen dünyada yok.
Sayın Karayiğit, Devlet Demiryolları mes
lek okulunun ihya edilmesinin yerinde olacağı
mütalâasını ileri sürdüler. Demiryolları meslek
okulu idareye büyük hizmetler yapmış bir okul
dur. Onu kabul ediyoruz. Ancak maarif siste
mimiz içerisinde bu okulların kapatılması husu
sunda daıha önce varılmış olan kararları değiş
tirebilmek için yeni birtakım zaruretlerin orta
ya çıkması lâzım. Halen içinde bulunduğumuz
teknolojik çağda, bugünün icaplarına uygun
personel yetitiretoilmek için. bu tip okulların
orta seviyenin üzerine çıkamayacak bir durum
da oldukları kabul edilmiştir. Daha çok hizme
tin hizmetiçi eğitim suretiyle halledilmesi, ihti
yacın karşılanması müesseselerde yaygın halde
dir, iş başında eğitim yaygın haldedir. Bugün
'okullarımızdan çeşitli bilgilerle mücehhez ola
rak çıkan gnçelerimıiiz kısa zamanda bu hizmetle
re intibak edecek durumdadırlar. İdarenin per
sonel bulmakta büyük bir silkinti çekmeyeceği dü
şünülür ise, meslek ökullarınm müesseseler içeri
sinde yaşatılması zannediyorum ki, bugün için
bir fayda temin etmeyecektir. Okulların az oldu
ğu bundan önceki dönemlerde, devrelerde belki
faydalı olmuştur; ama bugün için bu okulların
yeniden ihdasının faydalı olacağı kanısını taşı
mıyoruz. Zira, bu okullarda lise muadili okullar
olarak mütalâa edilmiştir. Genel Kültür dersleri
yanında, bâzı özel meslekî dersler nazarî olarak
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verilmek suretiyle yetiştirilme yoluna gidilmiştir.
Bugünün teknolojisinde, bu tip kısa nazarî
bilgilerle personel yetiştirmek sistemi teritedilnıiştiı\
Bir arkadaşımız «Demiryollarımız taşımaları
maliyetin altında mı?» diye sordular. Ayrıca, ta
şıma ücretlerinin dünya fiyatlarıyle hem ahenk
olup olmadığını beyan ettiler Vaktinizi almamak
için sadece şu kadarını arz edeyim; elimde dünya
ülkelerinin tarife ücretleri var, bunların hemen
tamamı bizim D emiry ollarımızın
tarifelerinin
çok üzerindedir. Demiryollarımız, 1959 tarife
leriyle hizmet yapmaktadır. Damiryollarımızın!
işletme açığı, bilindiği gaibi, Hazinece karşılan
maktadır. Biz ulaştırma hizmetlerinin bugünkü
•tarifelerle yürütülmesi kanaatini taşıyoruz, ve
bu konu üzerinde ısrar ediyoruz. Esasen Hükü
metimizin kamu kuruluşlarının hizmetlerine ve
tarifelerine zam yapmama kararına uygun ola
rak, biz de mevcut tarifelerle müesseselerimizin
hıizmıetlerini yapmalarını istiyoruz. Şayet işlet
me açıkları doğar ise, bu açıklar Hazine tara
fından karşılanacaktır. Bu bakımdan tarifeler
konusunda kamuoyunda bir tereddüt var ise,
tekrar aırz ediyorum, ulaştırma hizmetlerine, her
hangi bir zam yapılmayacaktıt\
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Ulaştırma
Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının denetim
ve gözetiminde bulunan müesseselerin hizmetle
rini, yatırımlarını 1973 yılma ve Üçüncü Plân
dönemine hangi görünüm içinde girmiş olduk
larını hülâsa etmiş ve ayrıca muhterem üyelerin
ileni sürmüş oldukları spesifik bâzı önemli ko
nulara arzı cevap etmiş bulunuyorum.
Değerli mütalâaları ile bize ışık tutmak lütfuında bulunan muhterem grup sözcülerine ve
şahısları adına konuşmuş bulunan
muhterem
üyelere Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı kuruluş
ları adıma saygılarımızı ve hürmetlerimizi sunu
yorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, 1 - 2 dakikanızı
daha rica edeceğim. Buyurun Sayın Bilgen.
LÛTFİ BİLGEN (İçel) - 1) Personel Ka
nununun uygulanması dolay isiyle ayrılan yük
sek seviyede kaliteli teknik personelin sayısı ne
dir?
2) Ayrılan bu personelin yapmakta olduğu
hizmette bir aksama var mıdır ?
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3)i Eğer varsa, bu aksamanın düzeltilmesi
için telâfi maksadıyle yeni personel alınacak mı,
yoksa bir kısım hizmetlerin yapılması için ihale
suretiyle özel sektöre vermek: düşünülüyior mu?
Sorularım bunlardır, teşekkür ederim. Yazı
lı da olabilir.
•BAŞKAN — Yazılı olarak da verebilir di
yorsunuz.
Buyurun Sayın Bakan.
ULAŞTIRMA BAKANI IttFKI DANIŞMAN
(Devamla) — Sayın Başkan yazılı olarak arz
edenim efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baysoy.
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Bakandan
sonra bir görüşme imkânı var mıdır efendim1?
BAŞKAN — Sayın Baysoy takdir edersiniz
ki vakit geç. Bir sorunuz varsa oradan lütfen sorımui'..
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Soru değil
efendim, 5 dakika için son sözü istiyorum lüt
fen efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Bakan.
(Alkışlar.) Buyurun Sayın Baysoy.
FEHMİ BAYSOY ((Erzincan) — Sayın Baş
kan sayın arkadaşlar;
Beni boş görün, çünkü kürsüye az çıkan, çık
tığını zaman da Grubum adına dahi çok az ko
nuşan bir insanım. Lütfedin de Sayın Ulaştırma
Bakanlığı mensuplarıyle biraz hasbıhal edeyim.
Sayın Bakan benim konuşmamdan tek biri
sine cevap verdiler. «Evet dünyanın her tara
fında bu uçak aksamaları olabilir; ama tazmi
nat almak düşünülemez» dediler.
Yok beyler, böyle değil. Hakikaten zaman
zaman düşünürüm; İktisadî Devlet Teşekkülle
rinde çalışan arkadaşlarımızı, bilhassa gelir ge
tiren arkadaşlarımızı tatmin etmek mecburiye
tindeyiz. Bu iş maaşla olmaz. Benim anladığım
mânada, maaşı muayyen nispette vereceksiniz.
ama bir gelir getiriyorsa, getirdiği gelirden de
kendisine bir katkı yapacaksınız.
Ben buradan yahut Meclisteki Hava Yolları veya
Demiryolları bürosundan telefon ederim, açarlar
telefonu «Yok» derler. Şu veya bu hattâ bazen de
Ulaştırma Bakanlığına rica eder, onların konten
janlarından istifade etmek suretiyle uçağa bineriz.
Ama uçakta da 5 - 6 kişilik yerin boş olduğunu
çoğu zaman görmüşümdür. Sararım, «Niye bu
oluyor?» derim. Bâzı mazeretler, «Efendim, içten
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dıştan gelen yolculardan falan filân» derler.
Ama o uçağa binen her ferdin biletimden eğer
o personel 3 kuruş alacağını bilse, o uçakta boş
yer olmaz DD'da böyle. Beyler hepiniz yatak
lı vagıon ile seyahat ediyorsunuz. Ben vaktiyle
yataklıda gideirken restorana indiğim
zaman
önümde gülmüş sigara tablası ve ona benzer mal
zeme vardı; ama bugün gidiyorum, bir teneke
'sigara tablası var, «Eskisi ne oldu?» diye bir
ıgün sordum «Vallahi bâzılarının evlerine gidi
yor» dediler, öyle dediler bana; personel söyle
di bunu. Olmaz böyle şey, benim havsalam almı
yor. Ama bu nereye gitti?..
Sayın Bakanım Erzurum Milletvekili ben de
Erzıhıean Senatörüyüm. Vaktiyle, onunla bera
ber şikâyetçi idik. Neden?.. Doğu'ya giden tren
lerden; pisliğinden, susundan, busundan. Gel
kardeşim şunu beraber halledelim. G-ötürümün
bir yarım restoran vagonu verirsin; ben resto
ran vagonu vardır diye giderim, bazen onu da
bilmem nerede keserler..
Geçen sene Erzincan'a bir seyahat yapıtım.
Baktım gecenin l l ' i , Sivas'tayız, sabahleyin
(gözümü 10,30'da açtım yine Sivas'tayız. «Ne ol
du?» dedim. «Tren dondu.» elediler. Bu tren Si
vas'ta donîmasaydı da biraz daha ileride donsaydı, her halde açlıktan ölecektik yahut ölmeyecek
tik; ama zarar çekecektik. Niçin çekeyim beye
fendi? Ben şu parayı şu yolda gideceğim inancı
LİG ödüyorum.
Avrupa'ya çok seyahat eden arkadaşlar var.
Bizim 1/10'umuz kadar mutazarrır değiller. O
halde, bu memleket bizimdir gelin elbirliği ya
palım.
Seyahatleri sadece Ankara - İstanbul arası
yapmayın. Lütfedin Erzincan'a, Erzurum'a, Di
yarbakır'a da yapın ve şu personeli bir harekete
'geçirelim. Ama demin dediğim gibi, personelin
ele hakları var, onlar da şikâyetçi. Biz şikâyetçi,
onlar şikâyetçi.. Bütün şikâyet nereden geliyor
biliyor musunuz ? Birbirimizle konuşmamaktan,
birbirimizi tanımamaktan, daha doğrusu memle
ketimizi tanımamaktan geliyor.
Bir elele verelim, şu memleket bizimdir, lüt
fedelim. İstirhamım bu. Devlet Demir Yolların
dan ela bunu istirham ediyorum. Hava Yolların
dan da, hattâ Deniz Yollarından da ki, Deniz
Yollarında ben hiç seyahat yapmadım. Yalnız
iki sene evvel bir temasım olmuştu, bunun için
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da Deniz Yollarının da bu iş üzerinde durmasını
istirham eder, sizi fazla sıkmamak içim hepimizi
•hürmetle selâmlarım.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Bölümlerin okunup oylanmasına geçiyoruz efendim.
Ulaştırana Bakanlığı
Bölüm
'(Prog.)
. Lira
1Q1

102

111

012

113

114

115

116

7 348
Genel Yönetim
BAŞKAN — Kabul edenler
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir
•Destek Hizmetleri
3 692
BAŞKAN — Kabul edenler
Kaıbul etmeyenler.. Kaıbul edil
miştir
Haiberleşme faaliyetleri politi
kasının düzenlenmesi ve geliş
tirilmesi
707
BAŞKAN — Kabul edenler
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir
Kara ulaştırma politikaısınıın
düzenlenme ve geliştirilmesi
1 397
BAŞKAN — Kabul edenler
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir
Deniz ulaştırma politikasının
düzenlenme ve geliştirilmesi 16 334
BAŞKAN — Kabul edenler
Kabul .etmeyenler.. Kabul edil
miştik
Sivil havacılık politikasının1
düzenlenmesi ve geliştirilmesi 2 470
BAŞKAN — Kabul edenler
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştk'
Ulaştırma - Haberleşme araç
ve gereç imalât politikasının
düzenlenme ve geliştirilmesi
563
BAŞKAN — Kabul edenler
Kabul' etmeyenler.. Kabul edil
miştir
Ulaştırma hizmetlerinin koor
dinasyonu
3 912
BAŞKAN — Kabul edenler
Kaıbul etmeyenler.. Kabul edil
miştir

8316

731

342

692

955

482
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Bölüm
(Prog.)

Lira

9.O0

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
541 012 61,1
BAŞKAN — Kabul edenler
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir
(01) Yüksek 'Denizcilik lOkmlu
•10(1
Genel Yönetim
407 09(6
BAŞKAN — Kabul edenler
Kaıbul etmeyenler.. Kabul edil
miştir
102
Destek Hizmetleri
1 980 466
BAŞKAN — Kabul edenler
Kaıbul etmeyenler.. Kabul edil
mişti i*
İlli
Öğretim Hizmetleri
6 559 862
BAŞKAN — Kabul edenler
Kaıbul etmeyenler.. Kabul e dil
emişti i1
4. ı— ''Devlet Hava Meydanları İsletmesi Genel
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu İasarusı 've
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi
1/737; Cumhuriyet Senatosu 1/135) (S. 'Sayısı :
179) (1)
BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu
tasarlısının .maddelerini okutuyorum.
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu
tasarısı
^ Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğüne 1973 malî yılında ya
pacağı hizmietler için, bağlı (A) işaretli cetvelde
(gösterildiği üzere, (134 166 071) lira ödenek ve
rilmiştir.
BAŞKAN —. (A) cetvelini okutuyorum.
D. H. M. li. Oe^effi Mü'dlürlüp

968

Bölüm
.(Prog.)
101

083

Lira
Genel Yönetim Hizmetleri
5 534 393
BAŞKAN — Kabul edenler
Kaıbul etmeyenler.. Kabul edil
miştir

(1) 179 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 {ta
rihli 21 'nci Birleşim tutanağına eklidir.
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102

Destek Hizmetleri
36 32:9 355
BAŞKAN — Kabul edenler
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir

111

Uçuş emniyetinin sağlanması
hizmetleri
39 972 871
BAŞKAN — Kabul edenler
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
mişti]?
Havaalanı yer
emniyetinin
sağlanması hizmetleri
48 906 381
BAŞKAN — Kabul edenler
Kaibul etmeyenler.. Kabul edik
mistir

112

900

Hizmet programlarına dağı
!
tılamayan transferler
3 423 071
BAŞKAN — Kabul edenler
Kaibul etmeyenler.. Kabul edil
mişti?
1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cetveliyle
"birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
2 nei maddeyi okutuyorum.
Madde 2. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B)
işaretli cetveılde gösterildiği üzere, (134 166 071)
lira olarak talimin edilmiştir'.
BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum.
Gelir
Türü
Lira
49 500 001
Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Kabul edenler
Kaibul etmeyenler.. Kabul edil
miştir
Özel Gelirler
84 666 070
BAŞKAN — Kabul edenler
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir
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2 nci maddeyi okunan (B) işaretli cetveliyle
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Grenel Müdürlüğünce 1973 malî yılında elde
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve
tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur.
BAŞKAN — Kabul edenler
Kaibul etmeyenler.. Kaibul edik
mistir
4 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler
Kaibul etmeyenler.. Kabul edil
miştir
5 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 5. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler
Kabul, etmeyenler.. Kabul edil
miştir
6 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaştırma
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler
Ka:bul etmeyenler.. Kabul edil
miştir
Bugün saat 9,30'da yapılacak Birleşimde
açık oya sunulaeaktıır.
Bugün 5 Şubat 1973 Pazartesi, saat 02,00.
Sayın Bakan, bütçemiz böylelikle görüşül
müş ve kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun
efendim. Hizmetleriniz için teşekkürler.
Birleşimi bugün saat 9,30 da tekrar toplan
mak üzere kapatıyorum.
(Kapanına Saati : 02,00)
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Beden TerMyeısii 'Genel Müdürlüğü 1973 yılı BütW8 Ikaıura tasarısına 'varüıan oyların sonuıau
(S. Sayısı : 178)
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler

184
113

Kabul edenler : 112
Reddedenler : 3!
Çekinserler : 0
Oya katılmıyanlar : 68
Açık üyelikler : #

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kamil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Yılmaz Mete
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şen ocak
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mahmut Vural
İsmail Yetiş
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
iskender Cenap Ege

BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürümoğtlu
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
Alâeddin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
İ. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin #
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy

ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Samunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutla,
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Güleügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrııre Aksoley
Şevket Akyürek
O. Zeki Gümüşoğlu
Ekrem Özden
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMİR
Beliğ Beler
Mustafa Bozoklar
Orhan Kor
Necip Mirkelâmoğl 1
KARS
Y. s Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
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KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KONYA
Osınan Nuri Canpolat
Fevzi Halıcı
Fakih Özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
I. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tıınakan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
MUĞLA
İlyas Karaöz
Haldun Menteşeoğlu
NEVŞEHİR
t. Şevki Atasağun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Osman Salihoğlu

C. Sanatosu
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SÎİRT
Abdurrahnıan Kavak
SÎNOP
Nâzını înebeyli
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TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan

TRABZON
Reşat Zaloğiu
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
İsmail Yeşilyurt

TOKAT
Ali Altuntaş

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan

Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Selâhattin Babüroğlu
Nihat Erim
Fahri Korutürk
Tayfur Sökmen

[Reddeden]
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
[Oya

TABİÎ ÜVELER
Ekrem Acııner
ismet İnönü
Mehmet Özgüııeş
ADANA
M. Nuri Ademoğlu
Mukadder Öztekin
(B.)
Mehmet Ünaldı
(Bşk. V.)
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Mae.it Zeren (Bşk. V.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Kök er
Man sur Ulusoy
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
F eh m i Alp a si an (B.)
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Cemalettin Inkaya
Nejat Sarlıcalı

Katılmayanlar]
KOCAELİ
BURSA
Saffet Ural
Hikmet İsmen
DENİZLİ
Lûtfi Tokoğlu
Hüseyin Atmaca
KONYA
DİYARBAKIR
Sedat Çumralı
Selâhattin Cizrelioğlu
MANİSA
ELÂZIĞ
Doğan Barutçuoğlu
Salim Hazerdağlı
(i.)
GİRESUN
MARAŞ
Sabahattin Orhon
Adnan Karaküçük (B.)
İhsan Topaloğlu
Hilmi Soydan
İÇEL
MARDİN
Lûtfi Bilgen
Abdülkerim Saraçoğlu
İSTANBUL
(t A.)
Erdoğan Adalı
MUŞ
Tekin Arıburun
İsa Hisan Bingöl
f Başkan)
NİĞDE
Halûk Berkol
Kudret Raylı an
Fikret. Gündoğan
ORDU
İZMİR
Selâhattin Acar
Nazif Çağatay (İ.)
Şevket. Koksal
Mümin Kırlı
SAKARYA
Mustafa Tığlı (1.)
KARS
SAMSUN
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Rıza Isıtan
Mehmet. Ha zer
KAYSERİ
SP7AS
Sami Turan
Âdil Altay
TEKİRDAĞ
KIRŞEHİR
Hayri Mumcuoğlu
Halil Özmen ( t )
[Açık

üyelikler]

Eskişehir
Sivas
Urfa
Yekûn
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1
1
1

TOKAT
Zilini Beti;
TRABZON
Ali Şaikir Ağamoğlu (1.)
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
TUNCELİ
Arslan Bora (1.)
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
VAN
Ferid Melen (Başbakan)
YOZGAT
Sadtk Artııkmaç
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB
Cihat Alpan
Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
Özer Derbil
Sait. Naci Ergin
Vaıhap Güyenç,
Mehmet İzmen (B.)
Sabahattin Özbek (B.)
NaimTalû (B.)
Halil Tunç
Bahriye Üçok
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Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı Büt je kanunu tasarısına verilen oy sonucu
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı 184
Oy verenler : 113
Kabul edenler -. 118
Reddedenler : t
Çekinserler : (j
Oya katılmıyanlaı* : 69
Açık üye likler : 3

-

[Kabul edenler]
TABÎÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emar.ullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Yılmaz Mete
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet, Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
ANKARA
Turhan Kapanlı
Mahmut Vural
tsmail Yetiş
ANTALYA
Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
iskender Cenap Ege

BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BİTLİS
Orhan Kürü m oğlu
BOLU
Turgut Yaşar Oülez
Alâeddin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
î. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANKIRI
Gühan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yaleuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu

ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HAKKAKİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcü^il
İÇEL
Talip özdolay
İSTANBUL
Mebuıre Aksoley
Şevket Akyürek
Halûk Berkol
0. Zeki Gümüşoğlu
Ekrem Özden
Cemal Yıldırım
İZMİR
Beliğ Beler
Mustafa Bozuklar
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligü
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alkan
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KONYA
Osman Nuri Canpolat
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Fakih özlen
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
t. Etem Erdinç
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkorim Saraçoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
NEVŞEHİR
t. Şevki A ta sagun
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Bekir Sıtkı Baykal
Şevket Koksal
RİZE
0 Mecdi Agun
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak

C. Senatosu
SÎNOP
Nâzım İnebeyli
SİVAS
Âdil Altay
Hüseyin Öztürk
TEKIRDAA

Hayri Mumcuoğlu
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URFA
Hasan Oral
YOZGAT
Sadık Artukmaç
İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tank Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce

TOKAT
Ali Al t un t aş
TRABZON
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Arslan Bora

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Selâhattin Babüroğlu
ötzer Derbil
Sait Naci Ergin
Nihat Erim
Fahri Korutürk
Tayfur Sökmen

[Reddeden]
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
[Oya
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acun er
İsmet inönü
Mehmet Özgüneş
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mukadder oztekiıı (B.)
Mehmet Ünaldı
(Bşjk. V.)
AMASYA
MacitZeren (Bşk. V.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Yiğit Köker
Mansur Ulusoy '
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (B.)
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Cemalettin Inkaya
Nejat Sarlıcalı

katılmayanlar]

BURSA
Saffet Ura!
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya Termen
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İhsan Topal oğlu
İÇEL
Lûtfi Bilgen
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
(Başkan)
Fikret Gündoğan
Rifat Öztürkçine
İZMİR
Nazif Çağatay (İ.)
Mümin Kırlı

Necip Mirkelânı oğlu
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Mehmet Hazer
KIRŞEHİR
Halil Özmen (1.)
KOCAELİ
Hikmet îşmen
Lûtfi Tokoğlu
MANİSA
Doğan Barutçuoğlu
(Î-)
MAKAS
Adnan Karaküeük (B.)
Hilmi Soydan
MUĞLA
İlyas Kara öz (B.)
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NİĞDE
Kudret Bayhan
f>Rr>TT
Selâhattin Acar
SAKARYA
Osm a Salihoğlu (İ.)
Mustafa Tığlı (1.)

[Açık ü%1 elikler]
Eskişehir
Sivas
Urfa

Yekûn
>>®-<l

— 738 —

1
1
1

SİVAS
Nurettin Ertürk
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu

(I.)
0. Lûtfi Hoca oğlu
UŞAK
Mehmet Faik Ata yurt
VAN
Ferid Melen (Başbakan)
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestil ci
CUMHURBA ŞKANTNCA SEÇİLEN ÜYELER
Cihat Alpan
Fethi Çelikbaş
Hayri Dener
Vaihap Güvenç
Mehmet İzmen (B.)
Sabahattin Özbek (B.)
Naim Talû (B.) ,
Halil Tunç
Bahriye Üçok

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
26 NCI BİRLEŞİM
4 . 2 . 1 9 7 3 Paaar
Saalt : 9,30
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER

n
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME

m
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. —• 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu rapora (Millet Meclisi
(1/734); Cumhuriyet Senatosu (1/124) (S. Sa
yısı : 167) (Dağıtma tarihi : 27 . 1 .1973)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
-+•-—•>•••«

